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Tips oss om hva
som skjer i nærmiljøet ditt.

Onsdag 21. januar 2015

Malvik-Bladet

Helgestengte tunneler på E6 bekymrer næringslivet:

– kan få dramatisk
Næringslivet på Sveberg frykter at helgestengte tunneler på
E6 vil få alvorlige
konsekvenser for
handelen.
Anders Fossum

anders.fossum@mb.no
936 09 385

– Jeg har holdt på her i fire år,
kjempet og naglet meg fast. Og
så kommer dette.
Skomaker Robert Kåsner har
drevet Robert Sko & nøkkelservice i Malvik Senter siden 2010.
Nå er han oppriktig bekymret.
Tidlig denne måneden la Statens vegvesen frem planene
om en omfattende utbedring
av tunnelene på E6 mellom
Stjørdal og Trondheim. Dette
medfører stengte tunneler på
kveld, natt og flere helger i perioden april til desember. Nye
sikkerhetskrav fra EU er årsaken.
– Jeg forstår at oppgraderingen må gjøres, men hvordan
skal vi nå få folk opp hit, sier
Kåsner.
Og fortsetter:
– Dette vil slå veldig hardt
mot alle oss her oppe.

Opptil seks helger
Ifølge daglig leder i næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Malvik (NiT), Kaare Hagerup, har Vegvesenet intensjoner om å stenge Stavsjøfjelltunnelen fra fredag kveld
til mandag morgen opptil seks
helger i løpet av perioden. For
trafikanter nordfra vil dette
blant annet bety at Vuluveien
vil være den raskeste lovlige
adkomstveien til kjøpesenteret
i stengeperiodene.
– Dette kan få svært dramatiske konsekvenser for omsetningen på senteret, sier Hagerup, som betegner situasjonen
som utålelig.
– Det er viktig at vi nå mobiliserer og får kommunisert hvor
alvorlig dette er, legger Hagerup til.
I den forbindelse inviterer
NiT-lederen nå til et åpent møte
med Statens vegvesen i Café
Perlas lokaler på senteret ons-

dag 28. januar.

Stort omsetningstap
Dit skal også Øyvind Slotterøy.
Senterlederen ved kjøpesenteret på Sveberg er i likhet med
Hagerup klar på at tunnelopp-

graderingen slik planene foreligger i dag, vil skape utfordringer for handelsstanden.
– Vi synes selvsagt ikke at
dette er positivt. Vi vet at det vil
ha effekt på tilgjengeligheten til

senteret, sier Slotterøy. Senterlederen har satt opp et grovt
regnestykke og anslår et omsetningstap på nærmere 50 prosent i helger hvor trafikken ledes ned på fylkesveg 950.

– Stenger ikke flere helger enn nødvendig

E-post:
redaksjonen@mb.no

Statens vegvesen vil ikke
uttale seg om detaljer i
planene før møtet med
næringslivet.

Skal OppgradereS: All belysning skal blant annet byttes ut i
Stavsjøfjelltunnelen. Foto: Statens vegvesen

Malvik-Bladet har fått opplyst at
det foreligger planer om til
sammen seks helgestengninger
av Stavsjøfjelltunnelen. Et antall
prosjektleder Harald Inge Johnsen verken vil bekrefte eller avkrefte før møtet med næringslivet onsdag. På spørsmål om Vegvesenet vil forsøke å etterkomme

næringslivets ønsker, svarer
Johnsen følgende:
– Vi vil ikke stenge tunnelene
flere helger enn det som er helt
nødvendig. Johnsen poengterer
at arbeidet er tidkrevende og at
Vegvesenet vil forsøke å gjennomføre prosjektet så skånsomt
som mulig.
– Vi ønsker selvsagt ikke å påvirke næringslivet, men vi er nødt til
å ha sammenhengende stengeperioder, sier han. Johnsen forklarer
at dette må til for at arbeidet skal
kunne gjøres mest mulig effektivt.

