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Formål med møtet –
revidert planprogram og silingsrapport på høring
● Orientere om revidert planprogram og silingsrapport
● Orientere om planprosessen
for E45 Øvre Alta‐Kløfta
● Orientere kort om
E45 Kløfta
● Innspill og synspunkt

Planprosess etter Plan‐ og bygningsloven
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Utarbeide
planforslag på
bakgrunn av
fastsatt
planprogram
høsten 2022

Vedtatt
reguleringsplan

Status for planprosessen


Varsel om oppstart og høring av planprogram
– 3 hovedalternativer/korridorer forbi Eiby‐
bygda, ca. 13 km strekning des. 2019 – feb.
2020



Åpent møte lokalt i forbindelse med
høringen feb. 2020. Over 20
innspill/merknader til innspillsfristen.



Deretter stans i planleggingen pga.
regionreformen og omorganisering i Statens
vegvesen, prosjektledelsen over i nye
stillinger og uavklart ansvar for evt.
videreføring av prosjektet.



«Restart»‐møte med Alta kommune for
gjensidig orientering samt befaring i
planområdet tidl. nov. 2021.

Status for planprosessen, forts.
 Desember 2021 – april 2022: Utarbeidelse av silingsrapport og revisjon av
planprogrammet. Fellesmøter og særmøter med NVE, Statsforvalteren,
fylkeskommunen og Alta kommune med formål å øke kunnskapen om
lokalområdet og om Eibyelva. Gjensidig orientering.
 Grunnundersøkelser utført perioden feb.‐mars 2022. Ikke funn som gir grunnlag
for å forkaste noen av alternativene
 Støyberegninger – eksisterende situasjon og fremskrevet trafikk (ÅDT) år 2050,
p.t. basert på grove løsningsalternativer

 Silingsrapport med faglig anbefaling, revisjon av planprogrammet

Målsettinger for E45 Øvre Alta ‐ Kløfta
E45 Øvre Alta–Kløfta

«Hensikten er å finne en trafikksikker løsning som gir bedre framkommelighet på
E45 gjennom eller forbi Eiby»

Visjon og samfunnsmål
Statens vegvesens visjon er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050».
Herunder fem hovedmålsettinger for å sikre gjennomføringskraft og leveranser (til
hovedmålet i NTP 2022‐2033):
●
●
●
●
●

Mer for pengene
Effektiv bruk av ny teknologi
Bidra til å oppfylle Norges klima‐ og miljømål
Nullvisjon for drepte og hardt skadde
Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Målsettinger for prosjektet, forts.
Effektmål
 Legge til rette for en samfunnssikker og bærekraftig løsning


Legge til rette for en kostnadseffektiv løsning



Forbedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper



Ivareta nærmiljø og friluftsliv



Ivareta viktige kultur‐, landskaps‐ og naturverdier



I størst mulig grad hensynta jord‐ og skogbruksarealer

Resultatmål ‐ siktemål
● Fremme reguleringsplan for høring og off. ettersyn innen utgangen av 2022
● Vedtatt reguleringsplan innen utgangen av 2023

«Korridorer» i planprogrammet

Vegstandard
•
•

60 km/t
90 km/t (og muligens 80 km/t)

•
•

Gang- og sykkelveg 3 m bredde
Anbefalt 3 m avstand veg – g/s-veg

Bearbeidede traséalternativer/korridorer v/John

Alternativ 1 (rød linje)

•
•
•

Breddeutvidelse av eksisterende E45 gjennom Eiby og etablering av g/s-veg
langs vestsiden av E45
I utgangspunktet 60 km/t som i dag.
Optimalisere vegløsning –
•
•

Vurdere sideforskyvning av vegtrasé
begrense arealinngrep/nærføring

Alternativ 1 (rød linje), forts.

•

Forbedre trafikksikkerheten:
•
•
•
•

•
•
•

samle avkjørsler
standardheving busslommer
krysningspunkt
vegbelysning

Foreløpig ikke vurdert behov for innløsning av bygninger
Bru/kulvert Gurpmotjohka og Nallobekken
Veglengde 5453 m

Alternativ 1B (oransje linje)
•
•
•
•
•

Ny vegtrasé fra Eiby sagbruk og sørover
I utgangspunktet 90 km/t.
Ny bru/kulvert Gurpmotjohka
Vurdere påkobling til eks. veg
Omlegging ca. 1350 m

Alternativ 1-1B

Alternativ 2 (grønn linje)

•
•
•
•
•
•
•

Alternativ 2 innebærer ny veg i ny trasé mellom dagens E45 og elva.
I utgangspunktet 90 km/t.
Ingen tilrettelegging for gang- og sykkelveg foruten fra eksisterende g/s-veg
ved Skillemo til Tangen bru.
Eksisterende E45 blir nedklassifisert til kommunal eller fylkeskommunal veg.
Ny bru/kulvert Gurpmotjohka, Kulvert/rør kjoser
Vurdere påkobling til eks. veg
Veglengde 5344 m – 5483 m.

Alternativ 2-1B

•
•
•
•
•
•

Alternativ 2 - ny veg i ny trasé mellom dagens E45 og elva fra ca. Tangen bru og
som dreies sørvest frem til ca. Eiby Sagbruk.
Deretter alternativ 1B fra sagbruket som kobles til eksisterende trasé ved slutt på
dagens 60-sone.
I utgangspunktet 90 km/t. på hele strekningen.
Ingen tilrettelegging for gang- og sykkelveg, foruten fra eksisterende g/s-veg ved
Skillemo til Tangen bru.
Eksisterende E45 blir nedklassifisert til kommunal eller fylkeskommunal veg.
Veglengde 5374 m.

Alternativ 2-1B

Alternativ 3 (blå linje)

•
•
•
•
•
•

Alternativ 3 innebærer ny veg i ny trasé som krysser elva på to steder og veg
primært legges øst for Eibyelva. 2 lange bruer (150 og 560 m)
I utgangspunktet 90 km/t.
Ingen tilrettelegging for gang- og sykkelveg, foruten fra eksisterende g/sveg ved Skillemo til Tangen bru.
Alternativet viser mulig ny tilkobling av fv. 8008 Gargiavegen (rosa linje).
Eksisterende E45 blir omklassifisert til kommunal eller fylkeskommunal veg.
Veglengde 5435 m

Alternativ 3

Andre vurderte alternativer i silingsprosessen

•

•
•
•
•
•

Sett noe på mulige alternativer vest for E45 for å komme lengst
mulig unna flomsoner/Eibyelva, langs foten av løsmasseskråning i
ytterkant av jordbruksarealene
I utgangspunktet fartsgrense minimum 80 km/t.
Veglengde 5670 m (lengst)
Jordbruksareal 56 daa – permanent beslag
I strid med nasjonale jordvernmål og prosjektets målsettinger
Ikke vurdert videre

Strekning Eiby sør - Kløfta

•
•
•
•
•

Samme for alle alternativ
Breddeutvidelse, noe utbedring av kurvatur
Bytte ut eks. bru over Garrajohka
Det tas høyde for 90 km/t.
Veglengde 7773 m

Årsdøgntrafikk (ÅDT) – beregningsgrunnlag
Strekning

Trafikkmengde 2021

Trafikkmengde 2050

Totalt

Lette

Tunge

Totalt

Lette

Tunge

Skillemovegen nord – Kryss fv8008
Tangen bru

2100

1785

315

2550

2065

485

Kryss Fv8008 Tangen Bru –
Skillemovegen sør

1400

1162

238

1710

1345

365

Skillemovegen sør – Røstan

1300

1079

221

1590

1250

340

Røstan - Slutt bebyggelse Eiby sør

1200

980

220

1470

1130

340

Slutt bebyggelse Eiby sør – Kløfta

800

580

220

1010

670

340

Årsdøgntrafikk (ÅDT) Den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet
av et kalenderår dividert med antall dager i året.

Kunnskapsgrunnlag og metode for vurdering av alternativer


Vurderingene bygger i hovedsak på kjent kunnskap fra fagdatabaser og kart, samt befaringer og
undersøkelser og innspill som supplerer eksisterende kunnskap.



Vektlagt beslutningsrelevant kunnskap for valg av alternativ; sikre at alternativene er
gjennomførbare.



Silingsrapporten er ikke en full konsekvensutredning (KU) i denne fasen, men har klare likhetstrekk
med metoden i Statens vegvesens håndbok V712.



Prissatte og ikke‐prissatte temaer er vurdert, samt andre sentrale temaer/vurderinger spesielt for
dette planarbeidet. Det er gjort forenklinger og tilpasninger slik at utredningene står i forhold til
hensikt med vurderingene.

 Prissatte temaer; grove kostnadsberegninger og samfunnsøkonomisk nytte og virkninger vurdert,
kap. 3
 Ikke‐prissatte temaer; vurdering av konfliktpotensiale for hvert fagtema. Større sammenhenger og
helhetlige vurderinger lagt til grunn, siden det i denne fasen er usikkerhet knyttet til endelig
plassering og utforming av veglinjene., kap. 4.
 Andre temaer/vurderinger; Tematikk som ikke inngår i prissatte og ikke‐prissatte konsekvenser samt
lokale forhold i planområdet, kap. 5.
 Samlet vurdering og anbefaling fra Statens vegvesen, kap. 6.

Prissatte konsekvenser
De effektene som kan beregnes i kroner og øre
● Anleggskostnader
● Kapitalkostnader
● Kjøretøykostnader
● Tidskostnader
● Drifts‐ og vedlikeholdskostnader
● Ulykkeskostnader

Anleggskostnader
Det er foretatt en grov kostnadsvurdering av alle alternativene beskrevet i kap. 2.1‐2.4.
Kostnadene er basert på enhetspriser (kr/m) benyttet i riksvegutredningene fra 2019, korrigert
med lokalkunnskap. Usikkerheten i kostnadsoverslagene er stor, anslagsvis +/‐ 50 %, men det
antas at det er «samme usikkerhet» i alle alternativene, og at vurderingene dermed kan si noe
om forskjellen mellom alternativene.

Alternativ 1
Alternativ 1B
Alternativ 2
Alternativ 2/1B
Alternativ 3
(Kostnadsdifferanse)

Skillemoen –
Eiby sør
240 mill.kr
260 mill.kr
325 mill.kr
290 mill.kr
675 mill.kr
435 mill.kr

Eiby sør - Kløfta
220
220
220
220
220

mill.kr
mill.kr
mill.kr
mill.kr
mill.kr
-

Totalkostnad
460
480
545
510
895
435

mill.kr
mill.kr
mill.kr
mill.kr
mill.kr
mill.kr

Effekter

Kostnad

Ulykkes‐
kostnader

Kjøretøy‐
kostnader

Tids‐
kostnader

Drifts‐ og
vedlikeholds‐
kostnader

Netto
nytte

NN/B

Alternativ 1

240

5,6

0,14

10,6

‐ 11

‐ 216,4

‐ 1,1

Alternativ 1B

260

7,8

0,10

52,63

‐ 14,9

‐ 181,1

‐ 0,85

Alternativ 2

325

11,2

72,3

116

‐ 18,4

‐ 159,5

‐ 0,59

Alternativ 2/1B

290

11,3

15,5

112,7

‐ 16,9

‐ 131,54

‐ 0,55

Alternativ 3

675

11,3

59,7

104,6

‐ 38

‐ 547,5

‐ 0,97

Eiby Sør ‐ Kløfta

220

5,1

‐5

33

‐ 3,6

‐ 164,2

‐ 0,96

Skillemo – Eiby sør

Ikke‐prissatte temaer/konsekvenser
‐
‐
‐
‐
‐

Landskapsbilde

Friluftsliv, by og bygdeliv
Naturmangfold
Kulturarv
Naturressurser

● FELLES FOR ALLE TEMAER:
o Kjent kunnskap er kartlagt
o Vurdert verdier i planområdet og i hvilken grad de blir påvirket av de
ulike traseene og hvor stor konflikt de ulike alternativene vil gi
o Overordnede vurderinger/verdier, ved detaljregulering inkluderes
nærmere feltkartlegginger
Verdiene er konfliktvurdert etter faste kriterier/skala
grønn – gul – rød
lavt – middels – høyt konfliktnivå

Landskapsbilde
‐ vurderes ut fra:
● Romlige og visuelle kvaliteter
● Hvordan tiltaket er tilpasset romlige og visuelle kvaliteter
● Hvor stort omfang terrenginngrep vil få

Visuelle og romlige kvaliteter

•
•
•
•
•
•

Eibyelva med sidebekker som stadig graver og forflytter seg – vernestatus
Flommarkskog – naturtype med høy verdi, Naturbase
Gårdsbruk og jordbruksområder
Variert vegetasjon
Turstier og bruksveger
Morenerygg, koller og fjell i bakkant som rammer inn bygda og Eibyelva

Visuelle og romlige kvaliteter, fortsettelse

Naturlandskap:
Koller og utsikt

Naturlandskap:
Fjell og
morenerygger

Kulturlandskap:
Gårdsbruk og
jordbruksareal

Grøntområde:
Buffer mellom
dagens E45 og
Eibyelva.
Utviklet stinett
og bygdeveier.

Naturlandskap:
Eibyelva og
sidebekker

Tiltaket knyttet til verdier
● Eibyelva vurderes til høy verdi.
Kilde: Iht. Rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag skal man unngå
inngrep som reduserer verdien for
landskapsbilde.

● Elva graver og forflytter seg.
Elvas "liv og bevegelse" og
mengden sidebekker er sentrale
landskapselementer.
● Både elvas stadige gravinger
og estimert 200‐årsflom
(blå farge på kart) illustrerer
hvor mye areal som kan bli
berørt, og som igjen påvirker
landskapsbildet.
● Grøntområdet mellom dagens
E45 og elva er aktivt i bruk til
ulike formål, og bruken er nær
knyttet til naturopplevelser.
● Grøntområdet fungerer som en
viktig buffer mellom dagens E45
og Eibyelva.

Omfang og terrenginngrep

● Bildet illustrerer et landskap i stadig endring. Eibyelva graver, forflytter seg og lager nye
løp. Vil et slikt landskap tåle tekniske konstruksjoner og nye inngrep?

Omfang og terrenginngrep ‐ fortsettelse
Grøntområde som buffer
mellom dagens E45 og elva

Illustrasjon som viser hvor lite areal som er tilgjengelig for nye tekniske inngrep.

Konfliktpotensial‐ landskapsbilde:
Tema
Landskap

Alt. 1/1B

Alt. 2

Alt 2/1B

Alt. 3

Friluftsliv, by‐ og bygdeliv

Blir vurdert ut fra eksisterende kvaliteter og framtidig tilgjengelighet til friluftsområde
som følge av det planlagte tiltaket.

Eksisterende kvaliteter
Eibyelva

Eibyelva er et varig verna vassdrag og verdisatt som
et svært viktig friluftsområde.
Elva er et nasjonalt laksevassdrag.
Kilde: Naturbase.no

Turstier og utfartsparkering

På kartutsnittet ser vi kartlagte turstier (rød strek)
og utfartsparkering (markert med bokstaven P).
Veger ned mot elva er driftsveger. Kilde:
Naturbase.no

fortsettelse, eksisterende kvaliteter
Sykkelløyper

På kartet ser vi kartlagte løyper; "Jorra Trail",
"Eiby‐runden" og løypa "Gampvannslia". Kilde:
Naturbase.no
Vi er kjent med at strekningen Alta‐
Kløfta er en populær rute for de som driver med
landevegssykling.

Skiløyper

Over ser vi kartlagte skiløyper I området. Vi er
informert om at løypa til skirennet “Arctic
Alta” som går fra Alta–Eiby‐
Tverrelvdalen og tilbake til Alta
er populær for skigåere fra januar og frem til påske.
Kilde: Naturbase.no

fortsettelse, eksisterende kvaliteter
Trasé hundekjøring, vinter

Trasé hundekjøring, sommer

Kartet viser de mest brukte traseene for hunde
kjøring på vinterstid.
Kilde: Alta trekkhundeklubb.

Kartet
viser de mest brukte traseene for hundekjøring på
barmark. Kilde: Alta trekkhundeklubb.

fortsettelse, eksisterende kvaliteter
Naturlekeplass og småstier

Barneskole

Skogen øst for våningshuset til Borkhus 39 har i flere år
blitt brukt til naturlekeplass for studenter og skolebarn.
Grå stipla linjer på kartet er stier/tråkk.
Kilde: Naturbase.no og innspill fra høring.
Illustrasjonen viser tettstedet Eiby og barneskolen i
Øvre Alta, samt fotballbanen som ligger ved skolen.

Andre kvaliteter for friluftslivet i Eiby
er hest/hesteinnhegninger, jordbrukslandskapet med beitedyr, skogen, og da
spesielt flommmarksskogen samt dyrelivet i skogen.

Fremtidig tilgjengelighet til friluftsområde som følge av tiltakene (grove skisser).

Eibyelva

Turstier og utfartsparkering

• Alternativ 1 vil ikke redusere kvaliteter eller
tilgjengelighet til eksisterende friluftsområde og
Eibyelva (kartlagt som et svært
viktig friluftsområde).

• Alternativ 1 vil ikke berøre turstier og
utfartsparkering. Gang‐ og sykkelveg kan bidra til
sammenhenger, og gi trygghet for barn og unge.

• Alternativ 1B, 2, 2/1B og 3 vil redusere eksisterende
kvaliteter og tilgjengelighet til Eibyelva.

• Alternativ 1B, 2, 2/1B og 3 vil berøre tilgjengelighet
til turstier og utfartsparkering og redusere
eksisterende kvaliteter langs turstiene.

Forts. fremtidig tilgjengelighet til friluftsområde som følge av tiltakene (enkle skisser).

Hundekjøringsløyper
• Alternativ 1 vil ikke berøre løypene. Gang‐ og
sykkelveg kan bidra til sammenhenger og skape
trygghet for hundekjørerne.
Sykkelløyper
• Alternativ 1 berører ikke sykkelløypene. Gang‐
og sykkelveg kan bidra til sammenhenger og gi
trygghet for barn og unge.

• Alternativ 1B, 2, 2/1B og 3 vil berøre
hundekjøringsløypene. Eksisterende kvaliteter vil bli
berørt.

• Alternativ 1B, 2, 2/1B og 3 vil berøre
sykkelløypene og redusere tilgjengelighet til
friluftsområdene. Eksistrende kvaliteter for de
som bruker sykkelløypene vil bli berørt.
Konfliktpotensial‐ friluftsliv, by‐ og bygdeliv:

Naturmangfold
Naturverdier:
Eibyelva med flomsone
• Viktig fiskebestand
• Verna vassdrag/
nasjonalt laksevassdrag
• Leveområde for
ender/vadefugl/oter
• Flomsone med nettverk av
kjoser og bekkefar
Viktige naturtyper:
• Flommarksskog
• Elveør/flomfastmark
• Høgstaudegråorskog
• Naturbeitemark
Rødlistearter
• Mye klåved langs vassdrag
• Stort potensiale for
fugl/insekter/lav, dårlig
kartlagt

Kulturarv
• Troms og Finnmark fylkeskommune v/kulturavdelinga i sin
uttale: Det er strukturer i skogen på Peskamoen og
Tangenmoen som trolig er rester etter tyske brakker
forbundet med forsyningspunktet Øvre Alta under krigen.
Disse er ikke fredet, men det oppfordres til å la dem forbli
uforstyrret så langt mulig da okkupasjonshistorien er en
viktig del av landsdelens nære historie. T&F fk. har ikke
ytterligere merknader.
• Strukturene berøres/kommer i nærføring ved alternativ 3
• Sametinget har gjort sine arkeologiske registreringer –
ingen funn av aut. freda lokaliteter i planområdet
Tema
Kulturarv

Alt. 1/1B

Alt. 2

Alt 2/1B

Alt. 3

Naturressurser
Forklaring til kart:
Oransj angir berørt fulldyrka mark (fdm),
gult angir berørt innmarksbeite (imb)

• Jordbruk
•
•
•
•

Finnmarks beste
jordbruksland.
Begrensende faktor for
husdyrproduksjon
Viktig ressurs
Tap av dyrka mark:

Alt 1: 10 daa fdm/30 daa imb
Alt 2: 4 daa fdm/9 daa imb
Alt 2/1B: 7 daa fdm/8 daa imb
Alt 3: 8 daa fdm/3 daa imb
• Noe midlertidig berørt areal i
anleggsfase. Matjord skal ivaretas
og gjenbrukes. Avbøtende tiltak blir
viktig for å redusere permanente
skader.

• Reindrift
•

Ikke direkte berørt, forstyrrelser i
anleggsperiode

• Jakt og fiske
•

Lite berørt

Sammenstilling – ikke‐prissatte konsekvenser

Andre temaer/forhold og vurderinger aktuelt for planområdet
Dette gjelder følgende temaer (silingsrapporten kap. 5):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hydrologi
Geoteknikk
Geologi
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Klima
Forurensning – støy
Deponi og anleggsgjennomføring
Kollektiv
Barn og unge
Eiendom
Omklassifisering av veg

HYDROLOGI
Beregnet flomsone ved dimensjonerende 200‐års flom med klima‐ og usikkerhetsfaktorer

Vegtrafikkstøy
•
•

Gjeldende støyregelverk - Klima- og Miljødepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021.
T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer
for arealbruken

•

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

•

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

•
•
•
•

Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i 2 meters høyde, jf. T-1442.
Trafikktall (ÅDT) inkl. andel lange kjøretøy + fartsgrense legges til grunn
Beregning: Eksisterende situasjon (alt.0)
Beregning: Fremtidig situasjon år 2050 (stipulert 20 år etter åpning) med og uten
tiltak

 Ingen bolighus i rød sone, verken i eksisterende eller fremtidig situasjon
 25 boliger i gul sone ved eksisterende situasjon
 15 boliger blir liggende i gul støysone i fremtidig situasjon for alternativ 1/1B, uten at
det er gjort vurderinger av fasade eller skjermingstiltak.
 NB! Basert på grove veglinjer/løsningsforslag, ny beregning i detaljreguleringsfase

Sammenstilling av prissatte og ikke‐prissatte
konsekvenser viser at:
● Alternativ 3 kommer dårligst ut både med tanke på prissatte og
ikke-prissatte konsekvenser.
● De ulike variantene av alternativ 2 kommer også dårlig ut med
tanke på ikke prissatte konsekvenser, samtidig som de prissatte
konsekvensene er dårligere enn ved Alternativ 2/1B.
● Alternativ 2/1B kommer gunstigst ut med tanke på de prissatte
konsekvensene, men for ikke prissatte konsekvenser er konfliktene
større enn for Alternativ 1 og 1B
● Alternativ 1 og 1B er de alternativene som er best med tanke på
ikke prissatte konsekvenser. For prissatte konsekvenser vil
imidlertid disse alternativene være dårligere enn både Alternativ 2
og Alternativ 2/1B.

Måloppnåelse
● Henviser til
Delkap. 6.1.3

Måloppnåelse, fortsettelse

Anbefaling
● Statens vegvesen anbefaler at ett alternativ til vegløsning for E45 Øvre
Alta-Kløfta videreføres for utarbeidelse av reguleringsplan.
● Med bakgrunn i en helhetlig vurdering sett opp mot målsettingene for
prosjektet, samt hensynet til miljø, samfunn og investeringskostnader,
anbefaler Statens vegvesen at trasé for E45 alternativ 1 videreføres,
eventuelt i kombinasjon med alt. 1B.
● Kjent kunnskap om alternativ 2 og 2/1B, tilsier at alternativene er
konfliktfylte og har store ulemper i forhold til bl.a naturverdiene langs
Eibyelva. Alternativ 2/1B kan videreføres dersom det er grunnlag for dette
etter høring av revidert planprogram.
● Alternativ 3 anbefales ikke videreført. Det har høyere kostnader enn
alternativ 2, uten å gi mer nytte for trafikantene, og uten å redusere
konfliktene i forhold til Eibyelva og flomsone med tilhørende naturtyper.

Videre prosess for planleggingsarbeidet
● Innspill og merknader blir ikke besvart direkte, men svares ut i
reviderte dokumenter
● Evt. justeringer av planprogram og silingsrapport
● Alta kommune v/planutvalget fastsetter planprogrammet høst
2022

 Videre detaljregulering avhengig av beslutning om traséalternativ
 Ytterligere feltkartlegginger sommer 2022

Revidert planprogram og silingsrapport

Høringsfrist 12. juli 2022
Skriftlige merknader sendes:
E‐post:
Per post:

firmapost@vegvesen.no
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Prosjektside Statens vegvesen:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e45ovrealtaklofta/

