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1.

SAMMENDRAG

Denne rapporten er en utredning av landskapskonsekvensene ved omlegging av Rv. 93
gjennom Kløfta i Alta kommune. Etter en forutgående «silingsrunde» er det to alternativer
som her blir konsekvensutredet, hhv. alternativ 2 og alternativ 4. Begge alternativer har
lange tunneler. De to dagstrekningene i hver ende av tunnelene berører områder som har
ulik landskapsverdi, selv om de geografisk sett ligger nokså nær hverandre.
Landskapsverdi
For alternativ 2 har vi vurdert landskapsverdien for nordre dagstrekning ved Kløfta bru til å
være middels +, mens dagstrekningen i sør, i øvre del av Kløfta, vurderes å være middels.
Dette gir samlet sett en middels landskapsverdi for alternativ 2.
For alternativ 4 har vi vurdert landskapsverdien for nordre dagstrekning ved Kløfta bru til å
være stor -, mens landskapsverdien i øvre del av Kløfta er satt til middels +. Dette gir
samlet sett en landskapsverdi som ligger mellom middels og stor.
Omfang
Den store forskjellen mellom de to alternativene i forhold til omfang av landskapsinngrep
ligger i at alternativ 4 gir store inngrep i sårbare deler av elverommet både ved nordre og
søndre dagstrekning. Alternativ 2 medfører en bruløsning og en vegstrekning tett ved
Eibyelva i nord, men dette inngrepet vurderes som godt plassert i landskapet på stedet.
Ved søndre dagstrekning vil alternativ 2 ikke medføre noe inngrep i den sårbare
elvekorridoren. Dette gir følgende omfang for de to alternativene:
Alternativ 2: Middels negativt.
Alternativ 4: Middels til stort negativt.
Konsekvenser
Verdi og omfang for alternativene gir oppsummert følgende konsekvenser for
landskapsbildet når en benytter konsekvensviften (jfr. 3.2.7. Konsekvenser):
Alternativ 2: Middels negativ konsekvens for landskapsbildet.
Alternativ 4: Stor negativ konsekvens for landskapsbildet.
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2.
2.1

INNLEDNING
Bakgrunn

Statens vegvesen Region nord v/Prosjekt E6 Alta vest ønsker utredet fagtema landskap,
naturmiljø og reindrift i forbindelse med planarbeidet for Rv.93 Kløfta i Alta kommune og
for E69 Skarvberget i Porsanger kommune.
Det er utarbeidet forprosjekt for begge prosjektene, og med bakgrunn i disse har man
kommet fram til de alternativene som man ønsker å utrede videre i prosjektet. Planprogram
er fastsatt av både Alta og Porsanger kommune. Det skal utarbeides
konsekvensutredninger i henhold til planprogrammene, og for prosjektet i Alta skal det
lages egne rapporter for landskap og naturmiljø. Denne rapporten omhandler sistnevnte
prosjekt.

Alternativ 2

Alternativ 4

Figur 1: Skisse over de ulike alternativene for Kløfta i Alta kommune. I denne utredningen er det
bare de merkede alternativene 2 og 4 som drøftes sammen med 0-alternativet. De øvrige
alternativene på skissen er «silet vekk» før KU-fasen.

3.
3.1

IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER
Metode

I denne rapporten vil Statens vegvesens standardmetodikk bli benyttet for en systematisk,
samlet vurdering av det enkelte tema. Fremgangsmåten er beskrevet i håndbok V712
(Tidligere håndbok 140) - Statens vegvesen, 2014.
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte
konsekvenser; Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor
verdifullt et område eller miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer
tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne
endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av verdien på det enkelte
element og omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme elementet. Både verdi, omfang og
konsekvens bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper som tiltaket vil
medføre.
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Figur 2: Sammenheng mellom verdi, omfang og konsekvens, ref. Statens vegvesens håndbok
V712.

Figur 3: Bedømming av omfang, ref. Statens vegvesens håndbok V712.
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Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt konsekvensvifte, definert i nevnte håndbok. I
konsekvensviften kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig
på begge sider av skalaen angitt med koding (++++ via 0 til ––––).

Symbol
++++

+++
++
+
0
–
– –
– – –

– – – –

Konsekvens
Meget stor positiv
konsekvens
Stor positiv konsekvens

Beskrivelse
Meget store forbedringer i forhold til
dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli
bedre.
Store forbedringer i forhold til dagens
situasjon.

Middels positiv

Middels store forbedringer i forhold til

konsekvens

dagens situasjon.

Liten positiv konsekvens

Små forbedringer i forhold til dagens
situasjon.

Ubetydelig/ingen

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold

konsekvens

til dagens situasjon.

Liten negativ konsekvens

Noe forverring i forhold til dagens
situasjon.

Middels negativ

Middels forverring i forhold til dagens

konsekvens

situasjon.

Stor negativ konsekvens
Meget stor negativ
konsekvens

Store forverringer i forhold til dagens
situasjon
Meget store forverringer i forhold til
dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli
verre.

Figur 4: Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser
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3.2

Konsekvensutredning landskapsbilde

3.2.1

Metode

Med utgangspunkt i egen befaring med registreringer, fotos, ortofoto og
bonitets/markslagkart m.m. er det nedenfor utarbeidet en kortfattet beskrivelse av
landskapsbildet ved Kløfta, med hovedvekt på områdene i begge ender av tunnelen dagstrekningene.
På bakgrunn av landskapsbeskrivelsen er området gitt en verdivurdering hvor metodikken
som er anbefalt i Statens vegvesens håndbok V 712 er lagt til grunn. (jfr. 3.1. ovenfor med
generell beskrivelse av metodikk).
Landskapsbegrepet er betont som en visuell og opplevelsesmessig ressurs, og blir gjerne
karakterisert etter begrepene helhet/kontinuitet, mangfold/variasjon og
inntrykksstyrke/intensitet.

Influensområder
Tiltakets influensområder vil være på to nivåer:
1. Tiltakets nærområder hvor de fysiske inngrepene skjer i landskapet.
2. Områder som visuelt påvirkes av tiltaket.
I sistnevnte punkt vil de virkningene primært bli vurdert i forhold til områder hvor
folk ferdes og bor. I forhold til dette tiltaket vil virkningene i hovedsak være vurdert
fra Rv. 93.

3.2.2

Klassifisering av landskap – landskapsregioner

Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO (inntil 01.07.2015:Institutt for Skog og Landskap)
har utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap. Dette kan kort beskrives slik:
Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i 444 underregioner. I
Finnmark fylke er både landskapsregioner og underregioner definert, men kun
landskapsregionene er beskrevet. Underregionene er lokalgeografiske områder på
kommunenivå.
Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika:

Landskapets hovedform

Landskapets småformer

Hav og vassdrag

Vegetasjon

Jordbruksmark

Bebyggelse og tekniske anlegg

Landskapskarakter
Det aktuelle tiltaket ligger i følgende landskapsregioner:

41 Dalbygdene i Finnmark

43 Finnmarksvidda
Landskapsregion 41 har tre underregioner: Altaelva, Lakseelv og nedre deler av Tanaelva.
Underregion 41.1, som omfatter nedre del av Altaelva består av flere korte elvedaler. Her
løper de senkede elvedalene gjennom et småkupert viddelandskap, men stedvis også
gjennom et mer typisk åslandskap med større og mindre åser. De flate og brede
dalbunnene ligger ofte som store elvesletter.
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Landskapsregion 43 har fem underregioner: Kautokeino, Masi, Karasjok, Jesjarvi og Gallot.
Tiltaksområdets søndre del ligger i underregion 43.2 – Masi.
Nedenfor følger et kortfattet utdrag av beskrivelse av de aktuelle landskapsregionene,
beskrevet i Puschmann - Nasjonalt referansesystem for landskap (2005). Det er bare tatt
med tekst som synes relevant for tiltaksområdet og tilliggende områder:
Landskapsregion 41: Dalbygdene i Finnmark består av fylkets største elvedaler, og her
finnes flere av Europas beste lakseelver. I landskapssammenheng er likevel regionens
fremste varemerke de brede elvene, de tydelige dalformene og ikke minst det markante
skogpreget.
Skogen i Finnmark er knyttet til elvedalene, og regionen danner en sterk kontrast til den
ellers omkringliggende flate, og langt mer karrige vidda. Skoglandskapet domineres for det
meste av ulike typer bjørkeskog, men har stedvis også sterk dominans av furu. Bestander
med rein furuskog finnes i sentrale deler av regionen og er flere steder karaktersettende.
Store furubestand ses helst på sand- og grusmoer nede i dalbunnen, og flere
elvestrekninger er lunt omkranset av frodig og høystammet furuskog. På morenejord, dvs.
overfor furuskogenes sand- og grusmoer, ses helst blandingsskog, men bjørka dominerer
stadig mer oppover i dalsidene. I selve dalbunnen er også små og store myrarealer mange
steder et karakteristisk kjennetegn, og gir en oppbrutt mosaikk til den omkransende
lauvskogen. Som oftest lukker skogen seg langsetter elvene.
Dyrka mark ligger i mange områder som små og store lysninger i dalbunnen. På slike
steder åpnes dalen mer opp, og gir større utsyn til både elv, evt. gårdstun, motsatt dalside
og himmelbryn. Regionens jordbruksarealer er derfor også verdifull for opplevelsen av
elvedalenes totale variasjon, dvs både visuelt, kulturelt og biologisk.
De største jordbruksområdene ligger sør for Alta og rundt Karasjok. Jordbruksområdene
kan her ha et betydelig grendepreg, og dyrka marka kan stedvis ligge som et digert
lappeteppe mellom elv, lauvskog og furumoer.
Landskapsregion 43: Finnmarksvidda er et av Norges flateste landområder, og hele indre
Finnmark ligger på en stor nedslipt grunnfjellsformasjon. Regionen Finnmarksvidda bølger
seg imidlertid slakt i flere retninger, men glir gradvis over mot steilere fjell i nord, eller
ender som en kraftig brattskrent mot de dype furene til elvedalene (region 41). Landskapet
veksler mellom åpne og karrige snaufjellspartier til frodige senkninger eller dalganger med
bjørk- og/eller furuskog.
Vassdragsnaturen er unik. Utallige små og store vann bindes sammen av et stort nettverk
av stilleflytende bekker og elver. Begge de to største elvene i Finnmark (Tana og
Kautokeino-/Altaelva), har sine kilder inne ved grensa mot Finnland. Elvene er grunne og
flyter langsomt i vide slynger over grus og sand, avbrutt av lange loner. Enkelte steder ses
bratte bekke- og elveskrenter.
Her er store myr- og sumpområder. De brytes ofte av lange bølgende høydedrag og
morenerygger, som oftest med vidstrakte lavmarker som gir godt vinterbeite for
reinflokkene.
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Figur 5: Kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i det aktuelle tiltaksområdet.
Tiltaket ligger delvis i landskapsregion 41 – Dalbygdene i Finnmark (mørk grønn
fargesetting), og delvis i landskapsregion 42 - Finnmarksvidda (lys grønn fargesetting). Blå
pil viser strekningen med foreslått ny vegparsell langs Rv. 93.

Figur 6: Kartutsnitt fra GisLink som viser planområdet ved Kløfta. Dagens Rv. 93 er vist med
rødt.
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3.2.3

0-alternativet

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for utredningsalternativene. Det skal beskrive
dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av
eventuelle tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle
seg. Det er blant annet avhengig av befolknings- og næringsutvikling. Foruten dagens
situasjon skal allerede stadfestede/vedtatte arealplaner inngå i 0-alternativet.
Landskapet i området som ikke berøres av dette tiltaket vil i overskuelig framtid neppe bli
særlig forandret fra i dag. Det foreligger oss bekjent ingen planlagte tiltak som vil endre
dagens landskapsbilde i dette området vesentlig.
Hverken dagens veg eller landskapsbildet langs denne vil bli særlig endret etter at ny veg
er bygget. Dette fordi vegen ikke vil bli fjernet, men kun smalnet inn og opprettholdt som
sykkelveg i sommerhalvåret etter at ny veg er ferdigstilt. Dette betyr at de
landskapsinngrepene som er knyttet til dagens veganlegg ikke vil bli vesentlig redusert eller
fjernet. Store deler av landskapsinngrepene er også irreversible, blant annet alle
fjellskjæringene. Dette betyr at dagens veg i dette tilfellet i liten grad vil inngå i eller
påvirke 0-alternativet som den nye vegen skal sammenlignes med. Kun i beskrivelsen og
verdifastsettelsen av dagens landskapsbilde i Kløfta (berøres av alternativ 4) vil dagens Rv.
93 ha litt negativ betydning.
Verdivurderingen (alternativ 0) gjelder altså dagens landskapsbilde i traséen og
influensområdet til den nye parsellen av Rv.93, og ikke dagens veg gjennom Kløfta. Det
vises her til kapittel 3.2.4. nedenfor.
Nedenstående avsnitt er en kort beskrivelse av dagens Rv. 93 og vegens landskapsbilde på
strekningen gjennom Kløfta.
Kort beskrivelse av dagens veg gjennom Kløfta
Kløfta, hvor dagens Rev. 93 ligger, er en trang v-dal med steile bergvegger, urer og partier
med kraftig lauvvegetasjon. Elva faller i stryk og små fosser, og har stedvis et spennende
forløp mellom store fjellblokker. Vegen preger selvsagt dalen sterkt, men den følger dalens
geometri godt, og har et enkelt vegutstyr. Asfaltdekket og betongrekkverkene utgjør de
mest visuelle elementene. De stedlige bergartene gjør at de fjellskjæringer og urer fra
veganlegget raskt får en god patina, og jordsmonnet gir en hurtig tilgroing med stedegen
vegetasjon. Langs riksvegen kan det faktisk stedvis være vanskelig å se forskjell på
naturlige bergvegger eller fjellskjæringer fra veganlegget. I senere år er det på noen korte
strekninger anlagt lavere gabionmurer og rasnett for å sikre mot ras/skred. Bortsett fra
veganlegget oppleves Kløfta oppleves i dag som et stykke med dramatisk og tilnærmet
uberørt natur.

3.2.4

Verdivurdering for landskapsbildet – alternativ 0

Nedenstående vurderinger gjelder dagens landskapsbilde i influensområdet omkring
dagsonene til de to foreslåtte alternativer for nye vegtraséer.
Landskapsbildet i området ved nordre tunnelpåhugg (Kløfta bru) har en annen karakter enn
landskapet ved søndre påhugg øverst i Kløfta. Lokalitetene ligger også i hver sin
landskapsregion. Det er derfor naturlig å beskrive de to områdene hver for seg i
nedenstående tekst. Da de to vegalternativene lokalt er lagt i områder med ulik
landskapskarakter, har en også måttet gi de to alternativene ulik landskapsverdi.
Kløfta Bru
Nedenstående avsnitt er en beskrivelse av dagens Rv. 93 og dens landskapssituasjon for
strekningen gjennom Kløfta. Denne beskrivelsen er tatt med etter ønske fra oppdragsgiver.
Hverken dagens veg eller landskapet langs denne vil bli vesentlig endret etter at ny veg er
bygget. Dette fordi vegen vil bli foreslått opprettholdt som gang/sykkelveg gjennom Kløfta
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etter at ny kjøreveg er lagt i tunnel på størstedelen av strekningen, og fordi store deler av
de landskapsinngrepene som er forvoldt av dagens veg gjennom Kløfta i all hovedsak er
irreversible. Dette betyr at dagens veg i dette tilfellet kun i noen grad vil inngå i eller
påvirke 0-alternativet som den nye vegen skal sammenlignes med. Kun i beskrivelsen av og
verdifastsettelsen av dagens landskapsbilde gjennom Kløfta vil dagens Rv. 93 ha litt negativ
innflytelse på landskapsverdien av området sett under ett. Dette forhold er det tatt hensyn
til i verdifastsettelsen av landskapsbildet her.
Verdivurderingen gjelder altså dagens landskapsbilde i traséen og influensområdet til den
nye parsellen av Rv 93. Det vises her til kapittel 3.2.4. nedenfor.
Dette området ligger i landskapsregion 41 (se 3.2.2.), men det skjer et markant
landskapsskille ved dagens Kløfta bru.
Landskapet nord for brua er søndre del av det ovenfor beskrevne dalbygdlandskapet og er
preget av elva, frodig lauvskog- og furuvegetasjon og rolige berg- og fjellformasjoner i
dalsidene. Elva er det viktigste og mest verdifulle landskapselementet i denne delen av
tiltaksområdet. Elvas dominans I tiltaksområdet gjør at vi vurderer dette området å ha en
landskapsverdi som ligger noe over middels sett i forhold til sammenlignbare områder ellers
i denne landskapsregionen. Da er det tatt hensyn til de inngrepene som dagens veg
innebærer for området. Alternativ 2 ved Kløfta bru ligger i sin helhet i dette
landskapsbildet.
Landskapsbildet ved dagens Kløfta bru og sør for denne er av en helt annen karakter. Her
møter vi et dramatisk og spennende landskapsbilde, med steile bergvegger, trange juv med
elvestryk og en kraftig stigende dalbunn som klatrer opp mot vidda lenger sør. Landskapet
her er mer sjeldent, variert og spektakulært, og byr på større opplevelser enn landskapet
lenger nord. Vi vurderer derfor verdien av denne delen av landskapet ved Kløfta bru til å ha
en verdi som ligger opp mot stor. Da er det også her tatt hensyn til vegens inngrep i
landskapet.
Ved Kløfta bru ligger søndre del av dagstrekningen for Alternativ 4 i elverommet ved Kløfta
bru med ny bru og tunnelpåhugg, mens nordre del av dette alternativet ligger i samme
landskapsbilde som alternativ 2.

På bakgrunn av ovenstående vurderinger vil vi sette landskapsverdien for
dagstrekningen ved Kløfta bru for alternativ 2 til middels + og landskapsverdien for
dagstrekningen for alternativ 4 til stor -
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Figur 7: Typisk landskapsbilde i elverommet langs Eibyelva nord for Kløfta bru. Her er elva
det viktigste og mest verdifulle landskapselementet.

Figur 8: Landskapet ved Kløfta bru. For vegfarende på veg mot sør, nederst i Kløfta, er den
sterkeste landskapsopplevelsen den dramatiske endringen i landskapsbildet som oppleves
ved Kløfta bru, med elvemøtet mellom Vesterelva (Njuovnnjatjohka) og Trangdalselva
(Àvzéjohka), med den trange elvekløfta, elvestrykene og de steile bergveggene.

Øvre del av Kløfta
Dette området ligger i landskapsregion 43, Finnmarksvidda (se 3.2.2.).
Landskapet i tiltaksområdet i øvre del av Kløfta er storlinjet og åpent. Det består av store
landskapsformasjoner i form av åsrygger og fjell. Disse er hovedsakelig dekt av lyng, mose
og lav, dvergbjørk og vier i de høyereliggende områder, mens vi i elvedaler og søkk finner
store områder med bjørkeskog. Elva er det viktigste og mest verdifulle landskapselementet
også i denne delen av tiltaksområdet. Vi vurderer dette området å ha omtrent samme
landskapsverdi som vi ellers finner i store områder i denne landskapsregionen. Da er det
tatt hensyn til de inngrepene som dagens veg innebærer for området. Begge alternativer
ligger i all hovedsak i det landskapet som er beskrevet ovenfor, men den nordligste delen
av alternativ 4 ligger nede i det eroderte elverommet, hvor elva og arronderingen av denne
(bratte bergvegger) tilfører landskapet en ekstra verdi og dimensjon.
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På bakgrunn av ovenstående vurderinger vil vi sette landskapsverdien i øvre del av
Kløfta for alternativ 2 til middels og landskapsverdien for alternativ 4 til middels +

Samlet sett får vi da følgende landskapsverdier knyttet til de to alternativene for ny riksveg
93 gjennom Kløfta:
Landskapsverdi for Alternativ 2:
Liten

Middels

Stor



Landskapsverdi for alternativ 4
Liten

Middels

Stor


Figur 9: Landskapsbilde i traseen for nordre del av alternativ 2, hvor dalsenkningen i
forgrunnen krysses på en høg fylling. Alternativene kobles sammen og har samme forløp
sørover fra terrengframspringet bak i bildet. Foto er tatt mot sør med dagens Rv. 93 og elva
til høgre.

Rambøll

15 (22)

Figur 10: Dagens riksveg langs elva. Parsellen i forgrunnen vil bli nedlagt i begge
alternativer, og vegen lagt lenger opp til høgre, men alternativ 4 vil krysse dagens veg og
elva bakerst i bildet (foto tatt mot nord).

2

1

3
2

Figur 11: Enkelt verdikart for landskapsbildet med landskapsrom/landskapsområder som
berøres av ny Rv.93 ved Kløfta. 1 viser områder med landskapsverdi høg -, 2 viser
områder med landskapsverdi middels+ og 3 viser områder hvor landskapsverdien er
middels.
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3.2.5

Sårbarhet

Kløfta bru
Ved Kløfta bru er landskapet sammensatt og variert, og det er lokalt stor forskjell på
landskapets sårbarhet i forhold til inngrep av veganlegg. Sårbarheten er lavest der
landskapsformene er slake og i skogområder. I åpent landskap og ved elvekryssinger og
nærføring til viktige landskapselementer som sterkt eksponerte fjell- og bergformasjoner vil
sårbarheten være vesentlig større. Sårbarheten vurderes som høyest ved dagens Kløfta bru
(alternativ 4).
Søndre del av Kløfta
Dette området ligger i et åpnere landskap enn området ved Kløfta bru og nord for denne.
En mer karrig og sparsom trevegetasjon gjør at terrengformene framstår mer markante,
særlig i den nordligste delen av tiltaksområdet. Dette betyr at terrenginngrep fra et nytt
veganlegg vil bli mer synlig og markant i landskapet. Som ved Kløfta bru, vil det også i
dette området være landskapet i og ved elverommet som er mest sårbart (tunnelpåhugg og
elvekryssing for alternativ 4).

3.2.6

Omfangsvurdering for landskapsbildet

Begrepet omfang er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle
tiltaket vil medføre for landskapsbildet i området. Omfanget skal vurderes ut fra 0alternativet, altså dagens situasjon med allerede planlagte/vedtatte endringer.

Alternativ 2
Kløfta bru
Nordre del av dette alternativet følger dagens veg lengst nord, skjærer så gjennom en
bergkolle med furuskog før den krysser Eibyelva over en ny bru. Videre mot
tunnelpåhugget er vegen foreslått lagt i en slak kurve omtrent i dagens terrengnivå.
Tunnelpåhugget er foreslått lokalisert på et sted som eksponerer seg lite mot omgivelsene.
Store deler av strekningen har trevegetasjon som vil dempe virkningene av inngrepet. Vi
vurderer vegtraseen som godt plassert i terrenget.
Søndre del av Kløfta
Fra tunnelpåhugget oppe i fjellsiden øst for elva kommer planlagt veg ut høgt i terrenget,
og vil krysse to sidedaler over mektige løsmassefyllinger (tunnelmasser) av opptil 20
meters høgde umiddelbart etter tunnelpåhugget. Videre sørover er vegen lagt noenlunde
etter dagens vegtrasé, men noe høyere i terrenget, og med lenger avstand til elva enn
dagens veg. Kun på en mindre strekning kommer vegfyllingen nærmere elva enn i dag. På
denne strekningen er terrenginngrepene moderate, da vegen i hovedsak følger dagens
terreng. Denne strekningen ligger i hovedsak i bjørkeskog, noe som visuelt sett vil redusere
landskapsinngrepet.
Vi vil samlet sett vurdere omfanget for landskapsbildet for alternativ 2 til middels
negativt.

Omfang:

Stort

Middels

Lite

negativt

negativt

negativt
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Intet

Lite

Middels

Stort

positivt

positivt

positivt
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Figur 12: Ortofoto med piler som viser søndre del av alternativ 2 fram til tunnelpåhugg øst
for Eibyelva.

Figur 13: Nord for Kløfta Bru har Eibyelva randsoner av frodig lauvskog. Foto er tatt fra
stedet der alternativ 2 vil krysse dagens riksveg og elva. Pila bak i bildet viser området hvor
tunnelpåhugget er foreslått.
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Alternativ 4
Kløfta Bru
Nord for brua er vegen oppgradert til høgre standard, men følger i hovedsak traséen for
dagens veg fram til nytt brusted og tunnelpåhugg ved dagens bru. Økt standard med
slakere kurver medfører imidlertid at vegen vil gå i dype skjæringer, og blant annet skjære
gjennom bergkollen i kurven like sør for Kløfta bru. Den nye vegen er også planlagt med
fylling ut i Eibyelva over en strekning.
Ved Kløfta bru vil ny bru og tunnelpåhugg lokalt gjøre at omfang av landskapsinngrep blir
stort i det sårbare elverommet.
Søndre del av Kløfta
Her vil størstedelen av alternativ 4 være tilnærmet sammenfallende med alternativ 2.
Unntak er den nordligste parsellen, hvor alternativ 4 er lagt nede i elverommet med
tunnelpåhugg og bru over elva. Dette landskapet er verdifullt og sårbart for inngrep (se
ovenfor). På den annen side unngår en de to store løsmassefyllingene oppe i dalsiden som
blir konsekvensene av alternativ 2. Vi vurderer likevel omfanget av inngrepene i elva som
noe større negative for landskapsbildet enn de nevnte fyllingene.
Etter en samlet vurdering vil vi vurdere omfanget for landskapsbildet for alternativ 4 til
middels til stort negativt.

Omfang:

Stort

Middels

Lite

negativt

negativt

negativt

Intet

Lite

Middels

Stort

positivt

positivt

positivt



Figur 14: Landskapet ved Kløfta bru, hvor pila viser omtrent hvor tunnelpåhugg for
alternativ 4 vil komme.
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Figur 15: Landskapet i søndre del av Kløfta. Her vil alternativ 4 krysse elva i bru, og pila
viser omtrent hvor tunnelpåhugget nord for elva vil komme.

3.2.7

Konsekvenser for temaet landskapsbilde

Som det framgår av betenkningene ovenfor, vurderes landskapsverdien i tiltaksområdet til
å være mellom middels og stor, avhengig av alternativ. Videre har vi vurdert omfanget av
tiltaket til å være mellom middels negativt og middels til stort negativt for landskapsbildet.
Ved å benytte konsekvensviften, vil dette gi følgende konsekvenser for de to alternativene:
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Alternativ 2:
Landskapsverdi:

Middels +

Omfang:

Middels negativt

Konsekvens:

Middels negativ

Figur 16:
Konsekvensvifte for
alternativ 2 som viser
hvordan landskapsverdi
(middels +) og omfang
(middels negativt) gir en
konsekvens for
landskapsbildet som er
middels negativ.

Alternativ 4:
Landskapsverdi:

Middels til stor

Omfang:

Middels til stort negativt

Konsekvens:

Stor negativ

Figur 17:
Konsekvensvifte for
alternativ 4 som viser
hvordan landskapsverdi
(middels til stor) og
omfang (middels til stort
negativt) gir en
konsekvens for
landskapsbildet som er
stor negativ
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3.2.8

Reiseopplevelse

Det er Kløfta som i dag gir trafikantrene den største og mest positive reiseopplevelsen
mellom Eibydalen og Trangdalsvatnet. På grunn av den dramatiske naturen byr dagens
vegstrekning gjennom Kløfta på en spennende og opplevelsesrik reise for alle som reiser
gjennom dalen. Den spektakulære og dramatiske naturen gir en sterk og posistiv
opplevelse når vær- og føreforholdene er gode. Det vises her til den korte beskrivelsen av
strekningen under kapittel 3.2.3. For syklister vil nok situasjonen føles nokså utrygg langs
den smale og kurvede vegen. På dårlig føre vinterstid føles nok strekningen som utrygg for
alle trafikanter.
De foreslåtte alternativene 2 og 4 er begge lagt gjennom en lang tunnel forbi Kløfta. Dette
betyr at med unntak av en kort vegparsell før tunnelen lengst nord ved Kløfta bru for
alternativ 4, og helt øverst i Kløfta når en reiser nordover på alternativ 2, så vil de
framtidige trafikanter på denne vegstrekningen ikke oppleve den spektakulære naturen her.
Vi mener derfor at begge alternativer for den nye vegen vil gi en dårligere reiseopplevelse
enn dagens veg.

3.2.9

Massedeponier

Midlertidige deponier
Ifølge skisse i planprogrammet er det foreslått å etablere et midlertidig deponi i tilknytning
til et eksisterende massetak på slettene sør for Garajåkka. Dette betyr at en ikke åpner nye
områder for landskapsinngrep, men lokaliserer dette til et allerede eksisterende område
med landskapsinngrep. Dette er et godt prinsipp, men det forutsetter at en stiller krav om
både en tidsplan og en landskapsplan for avvikling/fjerning eller rehabilitering av
deponiområdet.
Permanente deponier
Lokaliseringen som er foreslått lenger vest på nevnte skisse synes å være lite synlig fra
områder hvor folk ferdes og bor. Det er likevel viktig at deponiområdet opparbeides i
medhold av en landskapsplan, med forslag til terrengform og revegetering av området etter
at massene er lagt på plass.
Vi mener generelt at det er et riktig prinsipp å søke å etablere massedeponiene nord for
tunnelen; i områder hvor klima og jordsmonn gjør at en raskt kan etablere ny mark- og
trevegetasjon som reduserer de visuelle landskapsinngrepene. Etablering av massedeponier
opp mot vidda øverst i Kløfta stiller helt andre og større krav til plassering og
bearbeiding/revegetering.

3.2.10

Avbøtende tiltak

Generelt: Negative landskapskonsekvenser som følge av de landskapsinngrepene som
foreslås i denne reguleringsplanen er det vanskelig å dempe/redusere ved tradisjonelle
landskapstiltak (terrengforming, vegetasjonsbruk). Slike tiltak vil dessuten gjerne virke mot
sin hensikt på grunn av at det barske klimaet og skrinne jordsmonnet på stedet gjør at
tiltakene i seg selv blir markante landskapsinngrep som vil være synlige i lang tid. Det er
derfor bedre for helhetsinntrykket at de tiltakene som gjennomføres gis en høg kvalitet, og
at det settes strenge krav om dette i reguleringsbestemmelsene.
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I dette prosjektet foreslås følgende konkrete tiltak:
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Forme vegens sideterreng slik at rekkverk kan unngås der dette er mulig av
sikkerhetshensyn
Unngå fyllinger i elvene/bekkene og deres nærmeste randsoner
Legge riggområder til områder som senere vil inngå i veganlegget
Revegetere skjæringer og fyllinger, spesielt i området nord for ny tunnel.
Benytte midlertidige deponier, som kan være en «bank» for kommunen eller andre
aktører når en har massebehov i andre prosjekter.
Legge stor vekt på formgiving av tunnelportaler, bruer og andre elementer, og sørge for
at disse gis et felles formspråk.
Dagens veg gjennom kløfta er muntlig foreslått benyttet til sykkelveg i
sommersesongen. Det er viktig at denne snevres inn og at unødig vegutstyr (skilt,
gabioner m.m.) fjernes der dette ikke reduserer sikkerheten.

