DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE

Vedtatt plan

Illustrasjon fra 3D modell ny bru over Eibyelva mot tunnelpåhugg nord

Prosjekt: E45 Alta–Suolovuopmi
Parsell: Kløfta
Kommune: Alta kommune

Region nord
Bodø, R.vegktr
September 2018

Nasjonal arealplan ID: 20140010
Mimenr: 15/220059

Detaljregulering for E.45 Kløfta

___________

sep 2018

Innhold

Sammendrag .......................................................................................................................................................... 4
1 Innledning ........................................................................................................................................................... 6
2 Bakgrunn for planforslaget ............................................................................................................................. 10
2.1 Planområdet.................................................................................................................................................. 10
2.2 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for E 45 Kløfta........................................................................ 11
2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt ............................................................................... 12
2.4 Tiltakets forhold til KU-forskriften .................................................................................................................. 12
2.5 Planstatus for området .................................................................................................................................. 13
2.6 Andre rammer og føringer ............................................................................................................................. 14
3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold .......................................................................................... 16
3.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk.................................................................................................... 16
3.2 Trafikkforhold ................................................................................................................................................ 16
3.3 Landskap........................................................................................................................................................ 17
3.4 Naturverdier, kulturverdier, kulturminner...................................................................................................... 20
3.5 Friluftsliv ........................................................................................................................................................ 24
3.6 Landbruk ....................................................................................................................................................... 24
3.7 Reindrift ......................................................................................................................................................... 24
3.8 Grunnforhold ................................................................................................................................................. 24
4 Beskrivelse av planforslaget ............................................................................................................................ 25
4.1 Forutsetninger og standardvalg..................................................................................................................... 25
4.2 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget ..................................................................................................... 27
4.3 Deponering av overskuddsmasser ................................................................................................................. 30
4.4 Beskrivelse av alternativer som er vurdert i en tidlig fase .............................................................................. 31
4.5 Vurdering av alternativ trasé, Alt. 4............................................................................................................... 33
4.6 Planlagt arealbruk ......................................................................................................................................... 34
5 Virkninger av planforslaget ............................................................................................................................. 36
5.1 Trafikksikkerhet ............................................................................................................................................. 36
5.2 Samfunnsmessige forhold .............................................................................................................................. 36
5.3 Grunnerverv, eiendom og rettighetshavere ................................................................................................... 36
5.4 Byggegrenser ................................................................................................................................................ 36
5.5 Universell utforming ...................................................................................................................................... 36
5.6 Gang- og sykkeltrafikk ................................................................................................................................... 36
5.7 Kollektivtrafikk .............................................................................................................................................. 37
5.8 Endret bruk av utmark i henhold til Finnmarkslovens § 4 .............................................................................. 37
5.9 Eibyelva.......................................................................................................................................................... 37
5.10 Landskap ....................................................................................................................................................... 38
5.11 Jordbruk ......................................................................................................................................................... 38
5.12 Friluftsliv ........................................................................................................................................................ 38
5.13 Naturmiljø. .................................................................................................................................................... 38
5.14 Kulturmiljø ..................................................................................................................................................... 38
5.15 Støy................................................................................................................................................................ 38
5.16 Massehåndtering .......................................................................................................................................... 38
5.17 Riggområder.................................................................................................................................................. 38
5.18 Belysning ....................................................................................................................................................... 38
5.19 Geofaglige forhold ......................................................................................................................................... 38
5.20 Naturressurser ............................................................................................................................................... 39
6 Konsekvensutredning ................................................................................................................................. 40

Side 2

Detaljregulering for E.45 Kløfta

___________

sep 2018

6.1 Konsekvenser for Naturmiljø ....................................................................................................................... 41
6.2 Konsekvenser for Landskapsbildet ................................................................................................................... 53
7 ROS-analyse .................................................................................................................................................... 63
7.1 Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen ............................................................................................ 66
7.2 Innspill til YM-plan .......................................................................................................................................... 66
8 Gjennomføring av forslag til plan .................................................................................................................... 67
8.1 Framdrift og finansiering ................................................................................................................................. 67
8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden ................................................................................................................. 67
8.3 Anleggsstrategiske forhold .............................................................................................................................. 67
8.3 Deponering og bruk av overskuddsmasser .................................................................................................... 69
8.4 Strømforsyning .............................................................................................................................................. 70
9 Merknader og innspill til varsel om oppstart ................................................................................................... 71
10 Oppsummering og anbefaling ......................................................................................................................... 71
11 Adresselister ................................................................................................................................................... 72
12 Vedlegg........................................................................................................................................................... 74

Side 3

Detaljregulering for E.45 Kløfta

___________

sep 2018

Sammendrag
Skredsikringsprosjektet E 45 Kløfta på strekningen Alta - Suolovuopme er omtalt i NTP 2014 – 2023,
samt i Handlingsprogrammet 2014 – 2017 (2023). Prosjektet, som omfatter tunnelløsning forbi
Kløfta, skal finansieres med statlige midler over post 31 Skredsikring, og er foreløpig forutsatt
igangsatt i siste del av vegplanperioden, 2018 – 2023.
Målsettingen med prosjektet er å finne en forutsigbar og god helårsvegløsning for å avhjelpe de
trafikale problemer som dagens veg gjennom Kløfta representerer. I dette ligger at ombyggingen av
E 45 Kløfta skal eliminere den rasfarlige delstrekningen i et topografisk vanskelig fjellterreng
(canyon) med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider. I tillegg skaper elveløpet langs dagens veg også
begrensninger. Utover rasfare skaper stigningsforholdene langs dagens veg problemer for
tungtrafikken, spesielt vinterstid. Utbedring av dagens veg er tidligere forkastet, og vurderingen
tilsier at tunnel er eneste løsning for å oppnå en trafikksikker veg i framtiden.
På bakgrunn av ovennevnte startet Statens vegvesen planarbeidet våren 2014, med utarbeidelse av
forprosjekt som grunnlag for den videre planprosessen.
Helt fra starten har vi hatt en nær og konstruktiv dialog med Alta kommune. Det ble gjennomført
oppstartsmøte med Alta kommune 29. oktober 2014. Formålet med oppstartsmøtet var å få
definert hvilke føringer som skal gjelde for planprosessen videre. Prosjektet vil ha en
investeringsramme > 500 mill.kr, som automatisk utløste krav til KU iht. KU forskriften, samt krav
om utarbeidelse av planprogram.
Gjennom prosessen med planprogram, ble det avklart hvilke føringer / forutsetninger og hvilket
utredningsomfang reguleringsplanen måtte ta høyde for.
Fra vegvesenets side ble følgende utredningstemaer foreslått:
•

Naturmiljø

• Landskap
Planprogrammet ble vedtatt av Alta kommune 6. mai 2015.
Planarbeidet har tatt utgangspunkt i vedtaket om å oppgradere riksveg 93 til stamvegstandard.
Vedtaket innebærer at dagens veg skal erstattes med tunnelløsning. Dette betyr at veg i dagen /
tunnel oppgraderes til stamvegstandard etter dimensjoneringsklasse H3, samt at tunnelen bygges
med tunnelprofil T 9,5.
For å ivareta hensynet til gående og syklende, forutsettes at dagens E 45 gjennom Kløfta
opprettholdes og tilrettelegges som GS-veg i sommersesongen.
I vedtatt planprogram ble det nedfelt at to alternativer skulle vurderes i den videre
reguleringsplanprosessen, henholdsvis Alt. 2 på østsiden av Kløfta, og Alt. 4 på vestsiden av Kløfta.
Etter en mer inngående og kritisk gjennomgang av de to alternativene videre i planprosessen, falt
valget på Alt. 2. Spesielt viktige momenter som var avgjørende og utslagsgivende for valget var:
• Alt. 2 er eneste alternativ som kan bygges med standardvalg H3. Det betyr at det ligger til rette
for at hele strekningen fra Eiby og til planforslagets endepunkt kan oppnå samme standardvalg.
• Alt. 2 har vesentlig enklere geologiske utfordringer. Dette gjelder både forskjæringer og
tunnelpåhugg, men også ved at vi unngår ustabile fjellforhold for veg i dagen.
• Alt. 2 framstår som klart enklere når det gjelder HMS i anleggsfasen, samt trafikkavvikling i
anleggsfasen.
• Alt. 2 inneholder kun én elvekryssing med bru.
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Reguleringsplanforslaget som ble lagt fram inneholdt:
- Reguleringsplanen bygger på valg av Alt. 2 Østre linje. Det er redegjort nærmere for dette valget i
planbeskrivelsen.
- Veg og tunnelløsning, inklusive ny bruløsning over Eibyelva. Veg i dagen bygges med
stamvegstandard med dimensjoneringsklasse H3, vegbredde 8,5 m og fartsgrense 90 km/t.
Tunnelen bygges med tunnelprofil T 9,5. Tunnelens lengde er 4200 m, og vil få stigning på 4,19 %
fra Altasiden.
- Dagens vegtrasé gjennom Kløfta opprettholdes som offentlig veg, men skal ha funksjon som
framtidig GS-veg. GS-vegen vil kun bli holdt åpen i sommerhalvåret. For å sikre adkomst til
fiskeplasser langs Eibyelva videreføres deler av gammel E 45 som kombinert kjøreveg og GS-veg.
- Forslag til etablering av stopplasser / parkeringsplasser.
- Det er regulert inn område for midlertidig anleggsveg over Eibyelva, slik at brubygging og
tunneldrift kan skje parallelt. Dette er svært viktig for å oppnå optimal gjennomføring av hele
utbyggingsprosjektet.
- Midlertidig / permanent deponi for overskuddsmasser fra anlegget. Deponiet er plassert i
nærheten av dagens massetak som Lemminkainen driver ved Garajokkmoen. Ny avkjørsel og
adkomstveg inn til deponiet inngår også i planforslaget.
Planforslaget for E 45 Kløfta ble fremmet som detaljregulering med
konsekvensutredning, etter vurdering av planforslaget i henhold til forskrift om
konsekvensutredning.
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1 Innledning
Forslag til detaljregulering for E 45 Kløfta ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23. mars – 12.
mai 2016.
Planforslaget legger til rette for bedre trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling, bedre servicetilbud til
trafikantene og økt sikkerhet for gående og syklende på strekningen.
Samarbeid med Alta kommune
Planforslaget er utarbeidet etter plan- og bygningslovens § 3-7 om «overføring av planforberedelse til
statlig eller regional myndighet». Denne gir Statens vegvesen mulighet til, etter nærmere avtale, helt
eller delvis å overta kommunens planoppgaver knyttet til å utarbeidelse av arealplaner for vegtiltak.
Planvedtaket skal fattes av Alta kommunestyre.
I oppstartsmøte med Alta kommune ble tiltaket vurdert til å falle inn under KU-forskriften sitt krav
om utarbeidelse av konsekvensutredning.
Under planprosessen har Alta kommune og Statens vegvesen vært i dialog om bl.a. bruk av
overskuddsmasser til samfunnsformål, og lokalisering av midlertidig / permanent deponiområde for
overskuddsmasser.
Høringsperiode/høringsfrist
I henhold til plan- og bygningsloven bestemmelser § 12-9 er høringsperioden 6 uker.
Frist for eventuelle merknader ble satt til 12. mai 2016.
Høringsinnspill og endringer i planforslaget
I løpet av høringsperioden har det kommet inn 3 innspill til planforslaget. Disse var fra
Finnmarkssykehuset, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget. Ingen av innspillene har
med ført endring av planforslaget.
Under følger kort oppsummering av innspill med vår kommentar. Innspill i sin helhet
ligger som vedlegg bakerst i dokumentet.
Finnmarkssykehuset
Transport gjennom Kløfta er raskeste vei for befolkningen i Kautokeino og omliggende distrikt til
flyplass. Viktig med god informasjon om stengetider på vei om den i perioder vil stenges helt for
trafikk.
Et samarbeid mellom utbygger, AMK og lokale berørte ambulansetjenester er nødvendig i
byggeperioden. Dette av beredskapshensyn
En planlegging av arbeid bør inneholde tiltak ved eventualiteter som medfører fullstendig stopp i
trafikkflyt over lengre perioder
Statens Vegvesen
Vi skal sørge for at det er god dialog mellom oss og helseforetaket i en fremtidig gjennomføring av
tiltaket. Når ny E45 gjennom Kløfta er gjennomført vil det gi en mye sikrere veg mellom alta og
Kautokeino området.
Reinbeitedistrikt 41 Beskades
Distriktet har hele tiden vært imot løsningsforslaget som ble fremmet til høring, da dette vil berøre
sommerbeite til distriktet. De frykter rein vil trekke inn i tunnelen og de farer det måtte føre til. De vil
kreve at det gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre dette.
Ønsker heller ikke parkering mellom bru og tunnel da dette vil føre til økt ferdsel og forstyrelse for
rein. Området er i dag vanskelig tilgjengelig da alle som skal på denne siden må vasse over elva.
Dersom planforslaget blir vedtatt slik det foreligger må det avbøtende tiltak til for at distriktet skal
kunne gå med på det.
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Statens vegvesen
Det vil bli satt inn tiltak for å hindre at rein ikke går inn i tunellen sommerstid. Parkering mellom tunell
og bru er i tråd med Alta kommune sine ønsker for å legge til rette for friluftslivet i området. Samtidig
vet vi at dersom det ikke hadde blitt tilrettelagt for parkering ville det blitt uønsket parkering i
området som ville kunne skape trafikkfarlige situasjoner.
Sametinget
Har behov for å undersøke området før de kan gi uttalelse til planen. Dette gjelder fra nordvestsiden
av elva ved ny bru og til det nordligste tunellpåhugget for alt 2. samt deler av Garajokkmoen.
Endelig uttalelse i begynnelsen av juni 2016.
Statens vegvesen
Etter gjennomført befaring er det gjort to funn som begge ligger utenfor vårt planområde

Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen er fornøyd med de utredninger som er gjennomført og konklusjonene i disse. Viktig at
forslag til avbøtende tiltak for naturmiljø blir fulgt opp.
Det erogså gjennomført en helhetlig ROS analyse som FFK hadde bedt om.
Kommunen må sørge for at midlertidige anleggsområder fjernes fra planregistret når anlegget er
ferdigstilt.
Nasjonalareal ID skal stå på plankartet med kommunenummeret for Alta, 2012, først.
Det fremkommer i på forsiden til planbeskrivelsen at det er en planbeskrivelse dette må rettes opp.
Statens vegvesen
Innspill tas til orientering. PlanId som er på dokumentene er i samsvar med det som Alta kommune
som planmyndighet ønsker at vi skal bruke. Forside til planbeskrivelsen er oppdatert, så det framgår at
det er planbeskrivelse.
Endringer i planforslaget etter høring:
I planforslaget som ble lagt ut på høring ble ny bru over Eibyelva foreslått bygd over
dagens veg. I ettertid har vi sett på at dette vil føre til at dagens veg må stenges i lengre
perioder under byggingen og at det er kommet et strengere regelverk i forhold til det å
bygge konstruksjoner over veger med trafikk. Vi har derfor foreslått en endring med å
bygge en ny adkomstveg i overkant av ny fremtidig veg, se kartutsnitt under.
Endringen medfører ikke noen ulemper for bruk av området, etter vår vurdering.
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Løsning under høring.

Løsning i planforslag som fremmes til politisk behandling.
Medvirkning og åpent møte i høringsperioden
I følge plan- og bygningsloven har alle som fremmer planforslag et ansvar for å legge til rette for
medvirkning for alle i planarbeidet. Innspillene og merknadene skal være en del av grunnlaget for
planforslaget som sendes til politisk behandling. Ansvaret for å ivareta dette ligger hos forslagstiller,
i dette tilfellet Statens vegvesen.
I løpet av høringsperioden for planforslaget vil det bli vurdert å avholde åpent møte der Alta
kommune og Statens vegvesen vil orientere om planene og virkningene av planen. Møtetidspunkt vil i
så tilfelle bli annonsert særskilt senere.
Politisk behandling av planforslaget
Innspill og merknader oversendes Statens vegvesen, som behandler disse, og utarbeider en
anbefaling. Planforslaget m/ merknadsbehandlingen oversendes så kommunen for sluttbehandling
og endelig vedtak i kommunestyret.
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Kontaktpersoner i Statens vegvesen og Alta kommune:
Planleggingsleder Kåre Furstrand, Prosjektavdelingen Region nord
Tlf. +47 99211817, e-post: kare.furstrand@vegvesen.no
Planprosessleder Svein Bjørgo Larsen, Ressursenheten Region nord
Tlf. +47 90942136, epost: svein.larsen@vegvesen.no.
Arealplanlegger Reidar Olsen, Alta kommune
Tlf. +47 48150684, e-post reidar.olsen@alta.kommune.no
Plandokumentet legges ut på rådhuset i Alta og Statens vegvesen, Trafikkstasjonen i Alta

Planen var tilgjengelig på nett:
•

www.vegvesen.no

•

www.alta.kommune.no

Innspill og merknader skulle sendes:
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 BODØ
Eller e-post: firmapost-nord@vegvesen.no
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen i samråd med Alta kommune.
Prosjektgruppens medlemmer:
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV
SVV

Prosjektavd.
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten
Ressursenheten

Planleggingsleder
Planprosessleder
Planlegger
Geotekniker
Ingeniørgeolog
Vegteknologi
Landskapsarkitekt
Grunnerverer
Bruplanlegger
Naturmiljø
Kultur og miljø
Elektro

Kåre Furstrand
Svein Bjørgo Larsen
Bjørn Eriksen
Øyvind S. Hellum
Trond Jøran Nilsen
Greger Wian
Erik Axel Haagensen
Tom Erik Malin
Hans Martnes Larsen
Lårs Åge Gade-Sørensen
Tom André Edvardsen
Bengt Kristiansen

Fast kontaktperson i Alta kommune har vært arealplanlegger Reidar Olsen.
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2 Bakgrunn for planforslaget
2.1 Planområdet
Prosjektets beliggenhet er i Alta kommune, og framgår av innringet område på kartutsnitt nedenfor.

Planområdet
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Området det ble varslet oppstart på

Planområdet er innskrenket noe ift. varslet område i planprogrammet, som følge av at
utbedringspunkter langs dagens veg langs Autsivannet er skrinlagt, og at alt av overskuddsmasser
forutsettes kjørt til deponi ved Garajokka på nordsiden av prosjektområdet.

2.2 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for E 45 Kløfta
Målsettingen med prosjektet er å finne en forutsigbar og god helårsvegløsning for å avhjelpe de
trafikale problemer som dagens veg gjennom Kløfta representerer. I dette ligger at ombyggingen av E
45 Kløfta skal eliminere den rasfarlige delstrekningen i et topografisk vanskelig fjellterreng (canyon)
med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider.
I tillegg skaper elveløpet langs dagens veg også begrensninger. Utover rasfare skaper
stigningsforholdene langs dagens veg problemer for tungtrafikken, spesielt vinterstid. Utbedring av
dagens veg er tidligere forkastet, og vurderingene tilsier at tunnel er eneste løsning for å oppnå en
trafikksikker veg i framtiden.
Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.
Skredsikringsprosjektet E 45 Kløfta på strekningen Alta - Suolovuopme er omtalt i NTP 2014 – 2023,
samt i Handlingsprogrammet 2014 – 2017 (2023). Prosjektet, som omfatter tunnelløsning forbi
Kløfta, skal finansieres med statlige midler over post 31 Skredsikring, og er foreløpig forutsatt
igangsatt i siste del av vegplanperioden, 2018 – 2023.
Forslag til ny Nasjonal Transportplan 2018 – 2029.
Prosjektet er omtalt i forslag til ny nasjonaltransportplan NTP 2018-2029 som ble lagt fram 29. februar
2016. Med lav ramme faller prosjektet ut, med ved de øvrige ramme, fra basisrammen osv., så er
prosjektet oppført med statlige midler over post for skredsikring. Nærmere avklaring vil skje gjennom
den videre behandlingen av transportplanen.
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Handlingsprogrammet 2014 – 2017 (2023).
Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan
(NTP) 2014–2023 og danner grunnlaget for de årlige budsjettprosessene.
Programmet inneholder utviklingsmål, strategier, prioriteringer og gjennomføringsplaner for første
perioden 2014 til 2017 (2023). I tillegg utarbeides planleggingsprogram for prosjekter som antas å
bli bygget i perioden 2014 til 2023.

Oppgraderingen av E 45 ligger i handlingsprogrammet inne for perioden 2018-2023, som innebærer
at prosjektet finansieres og gjennomføres i siste seksårsperiode. På bakgrunn av Nasjonal
transportplan 2014 – 2023 og handlingsprogrammet har Statens vegvesen igangsatt planarbeid for
en oppgradering av riksveg 93 Kløfta.
Planarbeidet

Planarbeidet for strekningen er i første omgang knyttet til ombygging av strekningen forbi Kløfta.

2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt
Samfunnsmål
Oppgraderingen av E 45 inngår i regjeringens foreslåtte strategiske satsing på riksvegnettet
gjennom NTP 2014 – 2023.
For å styrke forbindelsen mellom Russland og områder lenger vest og sør i Nord-Norge er det viktig
med utbedring av riksvegnettet i Finnmark og Troms, både i retning Russland og Finland. Spesielt
aksene mellom grensen Norge-Russland og Hammerfest og Tromsø er – viktige.
Statens vegvesen vil gjennom oppgraderingen av E 45 oppfylle de nasjonale prioriteringene i Nasjonal
transportplan 2014 – 2023 om å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen, samt øke sikkerheten
for gående og syklende.
Effektmål
Statens vegvesen har flere målsettinger for planarbeidet:
- Tilrettelegging for bedre trafikkavvikling og fremkommelighet.
- Bedre trafikksikkerhet ved å fjerne trafikkfarlige punkter på strekningen.
- Reduserte transportkostnader ved å fjerne trafikale hindringer.
-

Minimalisere konsekvenser for natur og miljø ved god utforming i grensesnittet veg og
sideterreng.

Resultatmål for detaljregulering
Målet er vedtatt reguleringsplan, med en framdrift som sikrer at gjennomføringen av prosjektet skjer
i tråd med føringene i NTP. Vedtatt reguleringsplan danner det formelle grunnlaget for vedtak om å
erverve grunn og rettigheter for å kunne foreta utbygging.

2.4 Tiltakets forhold til KU-forskriften
I samråd med Alta kommune er det enighet om at det utarbeides detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning (KU). Planprosessen krever at det utarbeides planprogram,
og formålet med dette er å klarlegge hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for selve
planprosessen videre. Dette omfatter føringer for arealutnyttelse og arealbruk, samt avklaring
av hvilke fagtemaer som skal konsekvensutredes og utredningsomfang.
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Fra vegvesenets side foreslår vi følgende utredningstema:
• Naturmiljø
• Landskapsbilde

2.5 Planstatus for området
Kommuneplanens arealdel
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-områder

Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel
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Reguleringsplaner

Utsnitt fra planbasen til Alta kommune

Det er to gjeldende reguleringsplaner som grenser opp mot vårt planlagte massedeponi som ligger øst
for bestående massetak som Lemminkainen driver ved Garajohka. På vestsiden av Rv.93 er det
regulert inn enn rasteplass ned mot Eibyelva. På østsiden er det regulert inn et område for steinbrudd
og massetak. Massetaket drives av Lemminkainen som har planer om å utvide massetaket.

2.6 Andre rammer og føringer
Sametingets retningslinjer
I vurdering av samiske hensyn vises det til pbl. § 3-1 om å «sikre naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv». For planarbeidet vises det til Sametingets retningslinjer og
«Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved
planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen)», hjemlet i § 4 i Finnmarksloven.
I innledende arbeider med prosjektet har det vært møter med reindriftsutøvere som har interesser i
området. På møtet ble alternative traseer og deponier diskutert. Reindrifta hadde innvendinger mot
planlagt deponi i tilknytning til tunnelpåhugg i sør. Dette deponiet ble tatt ut av prosjektet og dette
ble presisert i planprogrammet. Vi kjenner ikke til annen samisk næringsutøvelse innenfor
planområdet.
Vassdrag
Eibyelva er en del av Altavassdraget, og er varig vernet mot utbygging.
Vannressursloven
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven) har til formål å sikre
en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann (§ 1). I henhold til § 5
skal vassdragtiltak, det vil si tiltak i vassdraget vil påvirke vannføring eller vannkvalitet planlegges og
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gjennomføres slik at de er til minst mulig skade. Loven regulerer også tiltak knyttet til
kantvegetasjon, som skal sikres med et begrenset naturlig vegetasjonsbelte ifølge § 11.
Naturmangfoldloven
Det er krav om utredning/vurdering av konsekvenser i samsvar med et sett miljørettslige prinsipper
for ivaretakelse av naturmiljø ved alle arealinngrep i natur, jamfør naturmangfoldloven (nml) § 7, jf
§§ 8 – 12. Utbedring av E 45 mellom Alta og Suolovuopme, parsell Kløfta kommer inn under disse
kravene.
Universell utforming
Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 definert som «utforming eller
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige
funksjoner kan benyttes av flest mulig. I plan- og bygningslovens § 1-1 vises det til at «Prinsippet om
universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak». Universell
utforming ett av flere hovedmål for transportpolitikken (St.meld. nr. 16 (2008-2009), og Statens
vegvesen har ansvaret for at det oppfylles på riksvegen.
Statens vegvesens arkitekturstrategi
Statens vegvesen besluttet i 2012 en intern strategi for å fremme god arkitektur. Der konkretiseres
etatens ansvar med å fremme god arkitektur, samtidig som man også ivaretar trafikksikkerhet og
framkommelighet i utformingen av veganlegg.
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
3.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Innenfor planområdet er det i hovedsak eksisterende riksveg 93 gjennom Kløfta canyon som utgjør
arealbruken i området. På første del av planområdet følger vegen langs Eibyelva. Opp gjennom
Kløfta canyon ligger vegtraséen nede i dalbunnen, med fjellsiden på ene siden og Trangdalselva på
andre siden.
Innenfor planområdet er det ingen bebyggelse.

3.2 Trafikkforhold
I henhold til Statens vegvesen registreringer er dagens ÅDT (gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn
over et år i området) omkring 640. Med bakgrunn i Transportøkonomisk rapport 1122/2011 gir
trafikkprognosen en vekst i Finnmark på 7.5 % fram til 2030, noe som gir en framskriving av ÅDT til
omkring kjøretøy. Tallene for framskrevet trafikk er usikre, både på grunn av usikkerhet om den
framtidige utviklingen i området, og hvordan den vil påvirke trafikken i området.
Det er hentet en oversikt fra ulykkesregisteret i Statens vegvesens nasjonale vegdatabank. Denne viser
ulykker i perioden 1981-2012. ulykker merket grønt er med lettere skadde, gult er alvorlig skadde og
rødt er dødsfall som følge av ulykken. En del ulykker er på tilnærmet samme sted som andre, slik at
det kan være flere ulykker som er under samme merking av en. Det er derfor laget en oversikt over
ulykkene i eget skjema etter kartutsnittet for området.

Kartutskrift ulykker 1981-2012 Kløfta og området rundt
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Ulykkene fordeler seg slik som i tabellen under.

ÅR
1981
1983
1984
1987
1989
1990
1990
1990
1992
1994
1998
1998
2001
2003
2006
2007
2010
2010
2012

ULYKKESTYPE
Utforkjøring v side
Utforkjøring v side
Møteulykke
Møteulykke
Møteulykke
Møteulykke
Utforkjøring H side
Velt
Utforkjøring v side
Forbikjøring
Utforkjøring uspesifisert
Møteulykke
Utforkjøring h side
Møteulykke
MC-ulykke
Møteulykke
Møteulykke
Utforkjøring h side
Utforkjøring v side

SKADEOMFANG
LS
LS
LS
DR
LS
LS
LS
DR
LS
LS
LS
AS
LS
DR
LS
AS
LS
AS
LS

ANTALL SKADDE
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
2
2
3
2
1

Ulykkesoversikt Kløfta og området rundt
Oversikten viser 19 ulykker på 31 år. Dette tilsvarer 1,6 ulykke pr år i gjennomsnitt.
Det er kjent at det faktiske antall trafikkskadde i Norge er vesentlig høyere enn det som framgår av
den offentlige statistikken. Underrapporteringen gjør at vi kan få et skjevt bilde av
trafikksikkerhetssituasjonen i landet, noe som i verste fall kan føre til feilprioriteringer. Undersøkelser
viser at det først og fremst er ulykker med relativt lav skadegrad som ikke rapporteres, og at ulykker
med lav skadegrad som involverer syklister og motorsyklister, er sterkest underrapportert.
Siden eksisterende veg er så svingete, smal og utsatt som den er, tas tallene med videre. Imidlertid vil
ny veg og tunnel trolig ikke gi dette ulykkestallet. Ny veg og tunnel vil bygges etter dagens standard og
maler, og vil trolig ha et annet og mindre ulykkespotensiale.

3.3 Landskap
Landskapets regionale betydning
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
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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.
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.
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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.

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 E 45.
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Kartutsnitt fra GisLink som viser planområdet ved Kløfta. Dagens E 45 er vist med rødt.

3.4 Naturverdier, kulturverdier, kulturminner
Naturgrunnlaget
Klima og vegetasjonssoner
Planområdet ligger i nordboreal sone i overgangsseksjon (Moen, 1998). Overgangsseksjon er preget av
østlige trekk, men svake vestlige innslag forekommer. Bærlyngskog og rikt innslag av lav i
heivegetasjonen er typisk.
Berggrunn og løsmasser
Berggrunnen i planområdet er meta-arkose i nesten hele utbyggingsområdet. Denne bergarten er
ganske fattig. Løsmassekartet viser at det for det meste er tynne løsmassedekker, men med noe
elveavsetninger nederst i tiltaksområdet.

Side 20

Detaljregulering for E.45 Kløfta

___________

sep 2018

NGUs berggrunnskart viser meta-arkose innen tiltaksområdet.

Kartet viser at det for det meste er tynt løsmassedekke innenfor planområdet.

Overordnede karakteristiske trekk
Planområdet består av en smal og djup kløft i fjellet, der eksisterende veg svinger seg parallelt med
Elbyelva gjennom kløfta.
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Planområdet er preget av tynt løsmassedekke med noe forvitringsmateriale, og et mindre areal med
elveavsetninger. Øverst i området er det også noe morenemateriale. Selv om området generelt er
artsfattig, så finnes noen mer krevende arter spredt i vegkanten. Bl.a. ble det registrert arter som
svarttopp, fjellnøkleblom, fjellfiol og muligens grynsildre. Området ligger i nordboreal sone og er
preget av dette med dominans av bjørk og furu i tresjiktet, og for det meste lynghei der tresjiktet er
fraværende.
Det midlertidige deponiområdet ligger i tilknytning til eksisterende massetak. Vegetasjonen er
dominert av blåbærfuruskog der blåbær dominerer i feltsjiktet og tett einerkratt i busksjiktet. Det er
tatt ut en del skog nærmest massetaket, og noe plukkhogst lenger inne i området. Skogen var
forholdsvis ung, og bare unntaksvis ble det registrert eldre trær.
I det planlagte permanente deponiet var det en del bjørk i tillegg til furu. Her har det vært tatt ut skog
over lengre tid og det var ikke kontinuitet i alderssammensetningen. Det var heller ikke død ved av
betydning i dette området.
Oversikt over registrerte naturverdier
Fylkesmannen i Finnmark opplyste om at det er registrert hekkelokaliteter av fredede rovfugler i
nærheten av tiltaksområdet. Dette ble også opplyst av Norsk ornitologisk forening (NOF), og det ble
foretatt en befaring av Bjørn Harald Larsen 24.06.2015.
Viktige verneområder og naturtyper
Det ligger et naturreservat like nord for planområdet. Dette er et referanseområde med intakt
vegetasjon og økologi. Vegetasjonen er for det meste blåbærfuruskog med dominans av moser og
lyng, men med noe variasjon med grunnlendt furuskog med nøysomme lav og moser, samt noen litt
rikere miljøer ved en bekk som renner gjennom området.
Det er registrert fem viktige naturtypelokaliteter i nærheten av tiltaksområdet. Vest for det
permanente deponiområdet er det registrert en gammel barskog med utforming gammel furuskog.
Denne har verdi Viktig-B i naturbase. Videre er det registrert en viktig naturtypelokalitet med gammel
barskog innenfor naturreservatet (verdi Svært viktig-A), samt to lokaliteter med gammel barskog like
nord for tiltaksområdet, begge disse med verdi Viktig-B. Der ligger også en liten lokalitet med gammel
boreal lauvskog, også den har verdi Viktig-B.
Det ble ikke registrert ytterligere lokaliteter under feltarbeidet.
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Figur 1. Avgrensede verneområder og naturtypelokaliteter.

Side 23

Detaljregulering for E.45 Kløfta

___________

sep 2018

3.5 Friluftsliv
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse.
Området langs Eibyelva, samt i og på begge sider av Kløfta er viktige rekreasjonsområder for fiske og
jakt.

3.6 Landbruk

Prosjektet berører ikke landbruksinteresser.

3.7 Reindrift
I henhold til Reindriftsforvaltningens kart er det reindriftsinteresser i planområdet. Planområdet
ligger i grensa mellom reinbeitedistrikt 30B Guovdajohtolat og 41 Beskadas. Det er ingen flyttleier,
trekkveier eller andre installasjoner for reindrifta innenfor planområdet.

Utsnitt fra kartbasen til reindrifta.

3.8 Grunnforhold
Planområdet består av en smal og djup kløft i fjellet, der eksisterende veg svinger seg parallelt med
Elbyelva gjennom kløfta.
Planområdet er preget av tynt løsmassedekke med noe forvitringsmateriale, og et mindre areal med
elveavsetninger. Øverst i området er det også noe morenemateriale.
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4 Beskrivelse av planforslaget
Bakgrunnen for reguleringsplanen er ønsket om en oppgradering av riksveg 93 Alta – Suolovuopme,
hvor delstrekningen forbi Kløfta har høyeste prioritet.
Målsettingen med prosjektet er å finne en forutsigbar og god helårsvegløsning for å avhjelpe de
trafikale problemer som dagens veg gjennom Kløfta representerer. I dette ligger at ombyggingen av E
45 Kløfta skal eliminere den rasfarlige delstrekningen i et topografisk vanskelig fjellterreng (canyon)
med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider. I tillegg skaper elveløpet langs dagens veg også
begrensninger. Utover rasfare skaper stigningsforholdene langs dagens veg problemer for
tungtrafikken, spesielt vinterstid. Utbedring av dagens veg er tidligere forkastet, og vurderingen
tilsier at tunnel er eneste løsning for å oppnå en trafikksikker veg i framtiden.

Typisk situasjonsbilde fra Kløfta vinterstid – vogntog som stenger vegen pga dårlig geometri og bratte stigningspartier

4.1 Forutsetninger og standardvalg
Med bakgrunn i Transportøkonomisk rapport 1122/2011 om trafikkprognosen forventes en
trafikkvekst i Finnmark på rundt 7,5 % fram til 2030. Basert på NVDB er dagens ÅDT ca. 650
kjøretøyer, og etter en framskriving øker dette til 700 -750 kjøretøyer i 2040. Trafikkprognosen er
usikker fordi det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i regionen, spesielt utviklingen innen olje og
gass. De framskrevne trafikktallene danner likevel grunnlag for standardvalg og trafikale vurderinger.
Veg i dagen
For oppgraderingen av E 45 har Statens vegvesen valgt dimensjoneringsklasse H3, med vegbredde på
8,5 meter. Utover nevnte vegbredde dekker dimensjoneringsklasse H3 trafikkmengde
ÅDT 0 - 4000 kjøretøyer og fartsgrense 90 km/t. Etter ny håndbok N-100 må tunnelen skiltes ned til
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fartsgrense 80 km/t. Etter ny TS- revisjon foreslår vi at bru over Eibyelva også inngår i 80 km/t.

Valgt dimensjoneringsklasse H3 gir følgende tverrprofil:

I tillegg til vegbredden vil det i reguleringsplanen avsettes tilstrekkelig areal for sideterreng.
Tunnel

Tunnelen foreslås bygget etter tunnelklasse B, med tunnelprofil T9,5. Tunnelen vil ha en jamn
stigning (4,19 %) fra Alta-siden og sørover. I sørenden av tunnelen er det lagt inn et høybrekk,
og derfra fall ut i dagen.

Tunnelklasse B – Tunnelprofil T9,5

Gang- sykkelveger
I planprogrammet ble det lagt opp til at gang- og sykkeltrafikken skulle gå gjennom tunnelen. Endrede
forutsetninger i reguleringsplanprosessen har bidratt til at denne løsningen anses som lite
tilfredstillende, dels ut i fra tunnelens lengde og dels ut i fra stigningen (fallet) på 4,19 %.
Vi har vurdert alternativ løsning for gående og syklende, og kommet fram til at dagens veg gjennom
Kløfta opprettholdes og tilrettelegges som GS-veg. Aktuelle tiltak for å sikre rasfarlige partier vil bli
gjennomført. Løsningen forutsettes kun holdt åpen i sommerhalvåret.
Stopplasser, parkeringsplasser og rasteplass
Forslag til aktuelle stopplasser / parkeringsplasser er innarbeidet i reguleringsplanen. Detaljutforming av
nevnte plasser gjøres i byggeplanfasen.
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Vi ser ikke behov for rasteplass innenfor planstrekningen, som følge av at det er etablert rasteplass
på E 45 noen kilometer nord for prosjektområdet, ved Garajohka.

4.2 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget
For å gi en kort beskrivelse av planforslaget har vi valgt å dele inn planstrekningen i
delstrekninger. Målsettingen med valg av dimensjoneringsklasse H3 på planstrekningen er å legge til
rette for ensartet vegstandard helt fra Eiby og til planens endepunkt oppe i Kløfta.

Delstrekning 1, Veg i dagen inkl. ny bru over Eibyelva, Profil 4000 – 5680
Startpunktet for reguleringsplanen er valgt på bakgrunn av en markert endring i områdets topografi. Fra
flate skogkledde sletter fra Eiby og oppover mot Kløfta endrer topografien plutselig form, og går over til
kupert fjellterreng. Endret topografi med store variasjoner i terrengform gir større planfaglige
utfordringer for å opprettholde H3-standard.

Vegtraséen følger tilnærmet i samme korridor som dagens veg fram til brustedet, men med betydelige
forbedringer av horisontal- og vertikalgeometri. Konsekvensen av dette er omfattende skjærings- og
fyllingsutslag. Se forøvrig plantegninger R 101, R102 og R 103.
Ved profil 4350 -4500 passerer veglinja forbi et lite vann. For ikke å komme for langt ut mot elva, har vi
trukket veglinja noe nærmere vannet, med fare for at inngrepene kan påvirke vannstanden i vannet.
Det ser ut til å være fjellblotninger rundt hele vannet, men for å være sikker, vil det bli foretatt fjell og
løsmasseregistreringer i byggeplanfasen for å komme fram til en sikker metode, samt definere krav til
utførelse under anleggsfasen.
Gammel vegsløyfe av E 45 er tilknyttet nyvegen i profil 4700 . Formålet med denne er at den delvis
skal fungere som GS-veg, og i tillegg som adkomstveg til fiskeplasser i øvre del av Eibyelva.
Valgt linjeløsning ved kryssingen av Eibyelva gir muligheter for en bruløsning som helhetlig passer inn i
omgivelsene. Brulengden og høyden på brua er tilpasset dagens elveløp og høyden på terrenget på
begge sider av elva. Brua er på land forlenget slik at den passerer over dagens E 45, og er av den grunn
delt opp i fire spenn, se skisse. Bruas totallengde blir med dette ca 180 m.
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Prinsippskisse som viser spenninndelingen på brua

Det er sendt inn fravikssøknad til VDR for dispensasjon til å fravike kravet om utvidelse av brua som
følge av siktkrav knyttet til brurekkverket. Saken er fportsatt under behandling.

Skisse 3D som viser den nye bruløsningen. Dagens E 45 krysser under brua
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Skisse 3D som viser ny bruløsning. Påhugg for tunnelen skimtes i bakgrunnen. (parkeringsplass mellom brua og tunnelen ikke
inntegnet.)

Mellom brua og tunnelen ligger nyvegen nede på flata langs kanten av fjellet som rager opp på
østsiden. For å unngå unødig gangtrafikk over brua er det regulert inn parkeringsplass på denne siden
av elva, en løsning som forbedrer tilgangen til fiskeplassene.
Det er også regulert inn arealer for midlertidig adkomst over elva for bygging av brua, samt for driving
av tunnelen. Se Planhefte, R-tegning R103.

Delstrekning 2, Kløfta tunnel, Profil 5680 – 9880
Topografi og geologiske forhold lgger svært godt til rette for etablering av tunnelpåhugg på nordsiden
av tunnelen. Tunnelen lengde blir 4200 m, og vil ha jamn stigning (4,19%) hele vegen opp til
høybrekket som er lagt inn helt på slutten, og derfra fall ut av tunnelen.
Tunnelpåhugget på søndre side er plassert et stykke opp i fjellsida i overkant av urmassene som ligger
noe lavere i terrenget. I området er det registrert fast fjell, som skulle tilsi enkle forhold for å etablere
tunnelpåhugget.
Geologisk rapport for forskjæringer og tunneltrasé er under utarbeidelse, og denne vil danne grunnlag
for den videre prosjekteringen etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Skisse som viser ny tunneltrasé, samt dagens E 45 gjennom Kløfta canyon
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Delstrekning 3, Veg i dagen, Profil 9880 - 11580
Delstrekningen for veg i dagen i øvre del av Kløfta utgjør i lengde 1,7 km. Vegtraséen ligger i sin helhet i ny
trasé øst for dagens veg og noe høyere opp i terrenget. Utenfor tunnelen er det to store dalsøkk som krever
betydelige mengder fyllmasse. Videre ligger vegen på ei hylle i det skrånende terrenget, for deretter å bli
tilkoplet til dagens v 93. Siste del av planen utgjør en overgangssone mellom ny og gamel vegtrasé.
Avkjørsel til gammel vegtrasé (GS-veg) nedover Kløfta er lagt til profil 11030. I tilknytning til avkjørselen vil det
også bli anlagt parkeringsplass for mindre biler. Det legges også inn avkjørsel i profil 11570. Begge avkjørslene
ligger i et område hvor det er en del utfart.

Skisse som viser ny vegtrasé sør for tunnelen med kopling til dagens E 45

4.3 Deponering av overskuddsmasser
Hoveddeponi for prosjektet er plassert ved Garajohka, ca. 3 km nord for planens startpunkt.
Geografisk beliggenhet for deponiet er rett vest for Garajohka massetak, som drives av Lemminkainen.
Se ortofoto.
Reguleringskart for deponiområdet framgår av Planhefte, tegning R113, og reguleringsformål er
«Kombinert bygg- og anlegg». Dette betyr at overskuddsmassene kan bli midlertidig/permanent
deponert i området utover anleggsperioden. I tillegg er det regulert inn ny adkomst fra dagens E 45 og
inn til deponiområdet, og eksisterende avkjørsel i bakken sør for Garajohka bru vil bli stengt, og
erstattet med en liten snuplass.
Erfaringsmessig ser vi oss nødt til å ha et deponi i nærheten av prosjektområdet, slik at prosjektet kan
løses uavhengig av andre prosjekter. Statens vegvesen er likevel opptatt av at overskuddsmassene fra
anlegget kan utnyttes til andre samfunnsnyttige prosjekter. Dette kan være prosjekter i vegvesenets
regi eller i annen offentlig regi.
Pr. i dag er vi i dialog med Alta kommune om aktuelle prosjekter hvor massene kan komme til nytte.
Denne dialogen må videreføres inn i byggeplanfasen. Dersom det er mulig å få til avtaler om
direkteutnyttelse av massene, eventuelt at massene hentes ut fra deponiet i ettertid, må dette
vurderes og om mulig innarbeides i konkurransegrunnlaget.
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Massetak
Lemminkainen
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Deponiområde markert med rød ring

Deponiet er tenkt opparbeidet ved at skogen inn mot fjellet fjernes, og at steinmassene legges inn mot
fjellmassivet, som en fortsettelse av dette. Tiltak for å sikre best mulig landskapsmessig og estetisk
tilpasning må vurderes nærmere i byggeplanfasen.

4.4 Beskrivelse av alternativer som er vurdert i en tidlig fase
Under arbeidet med forprosjektet ble mange tunnelløsninger vurdert. Alle ble beskrevet i
planprogrammet, det var to alternativer som vi gikk videre med. I reguleringsplanarbeidet er det kun 2
alternativer vi jo
Tabell som viser lengder for veg i dagen / tunnel: (alle mål i meter (m))

Alt
Alt. 0
Alt. 1

Linjenr.

10200

Tunnel
Veg i dagen
Sum lengde
Beskrivelse
lengde
Nord Sør
veg
Dagens veg
7650

Total lengde
veg + tunnel

Østre linje 1

4125

2025 1030

3055

7180

Alt. 2

10300

Østre linje 2

4180

1700 1030

2730

6910

Alt. 3

11200

Vestre linje 1

3130

2180 1570

3750

6880

Alt. 4

14100

Vestre linje 2

3800

2180 920

3100

6900
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For samtlige alternativer vil gjennomsnittlig stigning i tunnelene bli rundt 4%.

Høyspentlinje

Alt 2

Alt 1

Deponi
Alt 0

3
4

Alt 3/4

Oversiktskart med aktuelle veg- og tunnelalternativer

Alt. 0 Eksisterende veg
0-alternativet er et sammenligningsalternativ, og skal være en beskrivelse og analyse av hvordan
forholdene i området blir dersom prosjektet ikke blir gjennomført. Vedtatte tiltak som vil bli
gjennomført uavhengig av dette prosjektet inngår i 0-alternativet.
Alt. 1 - Østre linje 10200
Omfatter veg i dagen i nord og sør, samt ny bru over Eibyelva kombinert med tunnelløsning på østsiden
av Kløfta.
Alt. 2 - Østre linje 10300
Omfatter veg i dagen i nord og i sør, samt ny bru over Eibyelva med tunnelløsning på østsiden av Kløfta.
Geometrimessig gir dette alternativet mulighet for å heve standarden i prosjektet, som tilsier at H3
standard lar seg gjennomføre. (H3 standard: minimum kurveradius R=450 og hastighet 90 km/t.), men
kan også bygges med standard H2.
Alt. 3 - Vestre linje 11200
Omfatter veg i dagen i nord og sør, ny bru over Vesterelva, tunnelløsning på vestiden av Kløfta, samt
bru over Trangdalselva i øvre del av Kløfta. Alternativet medfører den korteste tunnelløsningen, men til
gjengjeld gjenstår en utfordrende delstrekning i dagen for å forsere det siste stigningspartiet langs
dagens veg.
Alt. 4 - Vestre linje 14100
Omfatter veg i dagen i nord og sør, ny bru over Vesterelva, tunnelløsning på vestiden av Kløfta, samt
bru over Trangdalselva øverst i Kløfta.
Forkastede alternativer
Alt. 1 på østsiden av Kløfta er vurdert opp mot de øvrige alternativene, og ble relativt tidlig vurdert som
uaktuelt. De viktigste grunnene for å forkaste denne løsningen er:
Side 32

Detaljregulering for E.45 Kløfta

___________

sep 2018

Ugunstig kryssing av Eibyelva med bru. Trange riggforhold gir problemer med etablering av midlertidig
bruløsning i anleggsperioden, og ny bru må sannsynligvis bygges som permanent løsning før
tunneldrivingen kan starte (ingen alternativ adkomst til tunnelpåhugg).
Bruplasseringen i konflikt med fiskeinteresser i elva.

Alt. 3 på vestsiden av Kløfta er sammenfallende med Alt. 4 til øverenden av Kløfta.
Statens vegvesen ser det som meget viktig å ha fokus på anleggsstrategiske vurderinger når prosjekter
skal initieres.
For Alt. 3 anser vi utfordringene å være av en slik karakter at vi ut i fra en teknisk / økonomisk
vurdering, HMS i gjennomføringsfasen og utfordringer med trafikkavvikling, foreslår å forkaste dette
alternativet. Tunnelen er kortet ned, men til gjengjeld er delstrekningen for veg i dagen i det siste
stigningspartiet i øvre del av Kløfta svært utfordrende. Grove kostnadsvurderinger viser at dette
alternativet med stor sannsynlighet vil bli like dyrt som Alt 4, og fortsatt ha en del driftsmessige
utfordringer.
Løsningen vil i tillegg ha store landskapsmessige og estetiske inngrep, ved at veg i dagen fra toppen av
Kløfta og ned mot tunnelåpning vil omfatte store skjæringsutslag og fyllinger som vil bli sterkt
eksponert.
Konklusjon: Alt. 1 og Alt. 3 ble i planprogrammet forkastet og er utelatt i den videre planprosessen.

4.5 Vurdering av alternativ trasé, Alt. 4
Viser til vedtatt planprogram hvor det i vedtaket framgår at to alternative løsninger skulle utredes
videre i reguleringsplanprosessen, hhv. Alt. 2 og Alt .4.

Kartskissen viser Alt. 4 - Vestre linje

Planprosessen videre avdekket relativt tidlig at Alt. 4 er et alternativ som på flere områder
representerer større anleggsmessige utfordringer enn Alt. 2.
Utover dette foregår det diskusjoner om at E 45 i framtiden kan bli omdøpt til E45. Av den grunn er det
et overordnet mål at framtidig dimensjoneringsklasse bør være H3 for ombyggingsprosjekter på
strekningen Alta – Finskegrensen.
For dette prosjektet er det kun Alt. 2 som gir grunnlag for å oppnå dimensjoneringsklasse H3, og
årsaken til dette er betydelig vanskeligere topografi i traséen for Alt. 4.
De tekniske utfordringene i begge alternativene er vurdert nøye, og følgende oppsummering gir et bilde
av hvordan Alt. 4 kommer ut i forhold til Alt. 2.
Alt. 4 Vestre linjetrasé
Lengder
Begge alternativene er tilnærmet like i total lengde. Alt. 4 har noe lengre veg i dagen, men tunnelen er
ca. 380 meter kortere. Utover dette vil Alt. 4 kreve to bruer.
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Veg i dagen
Alt. 4 følger dagens veg helt fram til dagens Kløfta bru. Dette gir vesentlige større utfordringer på grunn
av vanskelige og oppsprukne fjellpartier. Dette representerer stor usikkerhet, og omfattende
sikringstiltak. Nærheten til dagens veg vil også vanskeliggjøre trafikkavviklingen.
Oppe i Kløfta må dagens veg krysses, noe som vil skape et vanskelig grensesnitt mht. trafikkavvikling.
Bruløsning
Alt. 4 krever to bruløsninger, henholdsvis nede i Kløfta over Vesterelva, og oppe i Kløfta oer
Trangdalselva. Begrensede arealer i bruområdene og nærheten til dagens veg vanskeliggjør
trafikkavviklingen.
Kostnadsmessig har vi vurdert at Alt. 4 med to bruer kommer ut omtrent likt med Alt. 2, som har ei lang
bru.
Tunnel
Forskjæringer og tunnelpåhugg
Forskjæringene på begge sider av tunnelen i Alt. 4 representerer stor usikkerhet geologisk, og det vil
være behov for omfattende sikringstiltak. Spesielt gjelder dette påhugget nede ved Kløfta bru.
Usikkerheten her må også ses i sammenheng med HMS i anleggsfasen.
Tunnelløsning
Fjellforhold og geologi skiller seg lite fra Alt. 2, og stigningforhold vil tilnærmet være det samme. Noe
kortere tunnel for Alt. 4.
Anleggstekniske forhold
Generelt vil Alt. 4 ha mange flere ulemper i gjennomføringsfasen. Spesielt ulempene knyttet til
trafikkavvikling, samt begrensede arealer langs dagens veg. Brubygging parallelt med tunneldrift i
området like ovenfor Kløfta bru vil bli særdeles vanskelig.
Konsekvensutredning innenfor fagtema Landskap og Naturmiljø
Konsekvensutredningene som er utført for fagtema «Landskap» og «Naturmiljø» konkluderer med at
forskjellen i ulemper er marginale for de to allternativene, men med liten favorisering av Alt. 2.
GS-trafikk
Alt. 4 gir merkbare ulemper for tilkopling og bruk av dagens vegsløyfe som skal benyttes som GS-veg.
Kostnadsoverslag (forprosjektnivå)
Det ble sommeren 2015 utarbeidet grove kostnadsoverslag for begge alternativene, som resulterte i at
Alt. 4 kom noen dårligere ut enn Alt. 2.
Helhetsvurderingen basert på de nevnte forhold bidro raskt til at Alt. 2 pekte seg ut som det mest
fordelaktige alternativet.
Alt. 4 ble etter dette forkastet, og planutkastet fremmer kun ett alternativ, Alt. 2) til sluttbehandling.

4.6 Planlagt arealbruk
Følgende arealbruk blir brukt i plankartene. Tallene referer til plan- og bygningsloven.
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6:
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2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Veg / tunnel
- Parkeringsplasser / stopplasser
5. Landbruks- natur og friluftsområder samt reindrift
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
- Bruk og vern i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone
Pbl. § 12-6 Hensynssoner
- Faresone Høyspenningsanlegg Pbl. §12-7 Bestemmelsesområder
- Anlegg- og riggområde

Utsnitt fra reguleringsplan som viser de ulike formålene
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5 Virkninger av planforslaget
5.1 Trafikksikkerhet

En sentral målsetting med oppgraderingen av riksvegen er økt trafikksikkerhet. Gjennom
tiltak som økt vegbredde, bredere bruer, kurveutbedringer og fjerning av trafikkfarlige
punkter vil man oppnå en bedre trafikksikkerhet og redusere ulykker på strekningen. På
samme måte vil nye og sikrere avkjørsler til stopp-plasser / parkeringsplasser bedre
trafikksikkerheten i området. Bruk av dagens veg for gående og syklende gir økt sikkerhet for
de myke trafikantene langs riksvegen.

5.2 Samfunnsmessige forhold

Oppgradering av E 45 vil bidra til bedre trafikksikkerhet, gjennomSuppler

5.3 Grunnerverv, eiendom og rettighetshavere

Innløsning av bebyggelse
Det er ingen bebyggelse i området. FEFO er eneste grunneier i hele planområdet.
Avkjørsler og andre naboforhold
Avkjørsler til dagens E 45 som opprettholdes som GS veg, og som adkomstveg fram til snuplass nord
for dagens bru i Kløfta. Vi har vurdert det som viktig å beholde deler av gammel vegsløyfe som
adkomstveg knyttet til friluftsliv og fiskeinteresser langs Eibyelva.

5.4 Byggegrenser

Byggegrensene for langs riksveger er femti meter i henhold veilovens § 29. andre ledd.

5.5 Universell utforming

Det er ingen foreslåtte tiltak i dette prosjektet som skal behandles etter krav om universell utforming.

5.6 Gang- og sykkeltrafikk

Løsning for GS-trafikk er også omtalt under kap . 4.1.
GS-veg løsningen langs gammel E 45 gjennom Kløfta betinger gjennomføring av en rekke rastiltak.
Dette må gjennomføres etter at prosjektet med nyvegen er realisert og trafikken er satt over på
denne.
GS-vegen blir kun holdt åpen i sommerhalvåret.

Det er gjennomført et forprosjekt for å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres før vi kan åpne
dagens veg for myke trafikanter sommerstid.
Det er utarbeidet et eget geologisk vurderingsnotat om å ta i bruk dagens veg til framtidig G/S_veg.
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Skissen viser prinsipp for bruk av gammelvegsløyfe gjennom Kløfta

5.7 Kollektivtrafikk

Ikke relevant for dette prosjektet

5.8 Endret bruk av utmark i henhold til Finnmarkslovens § 4

Planforslaget vil kunne føre til endret bruk av områdene ved tunnelpåhuggene som beiteområde for
rein. Ellers er vi ikke kjent med annen tradisjonell utmarksbruk eller næringsutøvelse av området.

5.9 Eibyelva

Fra Statens vegvesens side har det hele tiden vært en forutsetning at oppgraderingen av E 45 i minst
mulig grad skal påvirke Eibyelva. Under anleggsperioden må det derfor være stort fokus på hvordan
rigging og utførelse skal gjennomføres.

Det er antatt gode grunnforhold for etablering av den nye brua over Eibyelva. Det ventes generelt
lite setninger og fundamentering er mulig på faste masser med mye stein. Sålefundamentering
anbefales.
Eibyelva er ei typisk elv med stor flomvannsføring, jfr. statistikk fra NVE.
Brua dimensjoneres med utgangspunkt i 200 års flom, og baseres på NVEs beregninger for
planområdet.
Brukarene på den nye brua planlegges plassert tørt, slik at man unngår ytterligere inngrep i elv og
kantsone.
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5.10 Landskap

Se konsekvensutredning landskapbilde.

5.11 Jordbruk

Ikke relevant for dette prosjektet.

5.12 Friluftsliv

Underveis i planprosessen er det lagt vekt på at nærmiljøet i området skal bli i minst mulig berørt
grad. Området er et ettertraktet friluftsområde, med blant annet fiske i Eibyelva. Eibyelva forpaktes
av Eiby Jeger- og Fiskerforening, og fisket i elva er regulert gjennom kortsalg.
I planen legges det opp til at det skal være adkomstmuligheter til eksisterende parkeringsplasser
langs elva som fiskerne bruker. Likeså opprettholdes mulighetene til et aktivt friluftsliv i området.

5.13 Naturmiljø.

Se konsekvensutredning Naturmiljø.

5.14 Kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner i området ifølge Kulturminneavdelingen i Finnmark
fylkeskommune. Planforslaget vil derfor ikke ha noen virkning på kulturmiljø. I
reguleringsbestemmelsene er det tatt med aktsomhetsplikten.

5.15 Støy

Ikke relevant for dette prosjektet.

5.16 Massehåndtering

Gjennom reguleringsplanen er det forutsatt at det reguleres inn et hovedområde for deponering
overskuddsmasser.
Tunnelen initierer store mengder overskuddsmasser (steinmasser). Selv om en vesentlig andel av
massene vil medgå i vegbyggingen, er vi avhengig av å etablere et deponiområde som kan ta unna
masseoverskuddet i prosjektet. Dette er lokalisert til et område som ligger vest for bestående
massetak som Lemminkainen driver ved Garajohka.
Deponiområdet forutsettes også brukt til midlertidig lagring av jord og løsmasser, som senere i
anleggsperioden vil bli benyttet som vekstmasser på vegfyllinger og andre arealer. Skissen nedenfor
viser omfanget ved lagring av ca 430000 lm3. Overskuddet av steinmasser utgjør i planutkastet ca.
270-300000 lm3.
Jordmasser vil bli tatt vare på. Midlertidig lagret i veglinja eller innenfor deponiområdet.

5.17 Riggområder

Planlagte riggområder er planlagt innenfor areal avsatt til veggrunn eller områder avsatt til midlertidig
anleggsområde. Det er ikke regulert inn egne riggområder

5.18 Belysning

Utenfor tunnelportalene.
Det skal være sammenhengende belysning fra brua og helt inn til tunnelen.

5.19 Geofaglige forhold

Statens vegvesen har nå avslutte grunnundersøkelsene for planområdet. Alle undersøkelser så langt
viser at det er faste stabile grunnforhold. Mange steder er det grunt til berg. Der det er løsmasser
består disse av svært faste masser av antatt ur/morene og elveavsetninger. Det vil si at veg med
tilhørende fyllinger vil ligge stabilt og godt. Fundamentering av broa vil heller ikke by på problemer,
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men dybden til berg varierer mye under de forskjellige brufundamentene. Deponiområdet har også
fast og god grunn og vil være velegnet til formålet. Hele planområdet ligger over marin grense. Den
marine grensen går på ca 70-75 m.o.h. Planområdets
laveste punkt er massedeponiet ved Garrajohka som ligger på ca. 95 – 100 m.o.h.

Det er ikke gjort detaljerte geologiske undersøkelser ved noen av påhuggene da dette har blitt vurdert
som ikke nødvendig på grunn av oversiktlige forhold.
Berggrunnen i området består i hovedsak av en sedimentær bergart beskrevet av NGU som metaarkose. Arkosen er gjennomsatt av utpregede lineamenter som hovedsakelig har orientering SV-NØ.
Dette er gunstig retning i forhold til tunneldrivingen siden vinkelen blir stor.
Med unntak av påhuggsområdene er det meget god bergoverdekning langs hele traseen.
For samtlige påhugg er det berg i dagen. Påhuggene vil kunne bygges med et moderat sikringsomfang.
For påhuggene er det tilstrekkelig med korte portaler i størrelsesorden 5-10 m.

5.20 Naturressurser

Planområdet ligger som tidligere nevnt akkurat i grensen mellom to reinbeitedistrikter. Tiltakene vil
føre til tap av litt beiteland ved begge tunnel påhuggene. Vår vurdering er at tiltaket ikke vil føre til
store negative virkninger for reindrifta i området.
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6 Konsekvensutredning
§ 33-1 i Plan- og bygningsloven og §1 i Forskrift om konsekvensutredninger angir følgende formål for
konsekvensutredning.
«Formålet med bestemmelsene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i
betraktning under forberedelsene av planen eller tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt p
hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.»
Det foretas en analyse av sammenhengen mellom årsak og virkning (konsekvens), tiltaket som
analyseres er definert som årsak. På figur under vises den såkalte konsekvensvifta. Virkningen
(konsekvensen) for et miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og
omfang av tiltaket, og varierer mellom meget stor positiv konsekvens og meget stor negativ
konsekvens.

Konsekvensvifta

Reguleringsplanforslaget for E69 ny Skarvbergtunnel er utarbeidet på bakgrunn av fastsatt
planprogram, og er vurdert til at Veg og tunnelprosjektet vil ha en investeringskostnad som overstiger
500 mill.kr, og på bakgrunn av det kommer vegprosjektet inn under §2 i forskrift om
konsekvensutredninger, dvs. planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.

•
•

Konsekvensutredningene foreligger i rapports form som vedlegg. I dette kapitlet er det gjengitt et
utdrag av rapporten.
Følgende fagtemaer er konsekvensutredet:
Landskapbilde
Natur og Miljø
Rapportene er utarbeidet av konsulentfirma Rambøll.
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6.1 Konsekvenser for Naturmiljø

Vurdering av omfang og konsekvenser
Alternativ 0

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens
situasjon refererer til nåværende forhold uten breddeutvidelser, men med framskrevet trafikk og
normalt vedlikehold. Alternativet brukes som referanse ved vurdering og sammenstilling av omfang og
konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet omfang
vil også konsekvensen av 0-alternativet for naturmiljøet bli ubetydelig.

Alternativ 2
Lokalitet 1 Nállovárjávri Gammel barskog
Verdi: Middels/stor

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig
Lokalitet 2 Hattfjellet Ø I Gammel boreal lauvskog
Verdi: Middels/stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig
Lokalitet 3 Hattfjellet Ø II Gammel barskog
Verdi: Middels/stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig
Lokalitet 4 Bjørnhollia Gammel barskog
Verdi: Middels/stor
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Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 5 Goskamark Naturreservat
Verdi: Stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 6 Ávžejohka bekkefelt
Verdi. Stor
Anleggsperioden:
Om dette alternativet realiseres vil vegen krysse to mindre bekker i dette bekkefeltet. Bekkene er små
og trolig ikke årssikre. Anleggsarbeidet vil kunne føre til avrenning av partikulært materiale og kanskje
også partikler fra sprengstein og sprengstoffrester i form av nitrogenforbindelser i forbindelse med
tunellarbeidene. Bekkene renner i relativt bratt terreng med god vannstrøm, og det er ikke fare for
eutrofiering. Det er ikke fisk i disse bekkene. Ev insektsfauna som blir påvirket negativt vil reetableres
raskt, og en anser det ikke som noen fare for annet enn kortsiktige påvirkninger som følge av
anleggsarbeidet. I tillegg kommer faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier.
Driftsfasen:
De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Selv om den nye
vegen i stor grad bare vil erstatte trafikken på dagens veg, vil en større strekning av bekkene bli
påvirket. Likevel vil vi anta at stor/rask vanngjennomstrømming vil føre til at akseptabel vannkvalitet
blir beholdt.
I tillegg kommer permanente inngrep som følge av etablering av kulverter.
Inngrepet omfatter mindre deler av to vannstrenger i et større bekkefelt. Vi vurderer omfanget av
inngrepet til å være lite negativt. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra tunellen ikke slippes ut i
bekkene.
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Konsekvens: Lite negativt (-)

Lokalitet 7 Ávžejohka
Verdi. Stor
Anleggsperioden:
Elvestrengens areal vil ikke berøres direkte av inngrepet. Men avrenning under anleggsarbeidet vil
skje via to mindre sidebekker. En må anta at det vil slippes ut partikkulært materiale, bl.a. fra
sprengstein, samt nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene. Partikler fra
sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt
dødelig for ferskvannsorganismer. I dette vil nok slike utslipp fortynnes raskt, og ev bare få helt lokale
effekter. Ev skader på ferskvannsfaunaen vil være midlertidig. I tillegg kommer faren for utilsiktede
utslipp av olje eller andre kjemikalier.
Driftsfasen:
De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye vegen vil
imidlertid i stor grad bare erstatte trafikken langs dagens veg, og en forventer ikke at avrenningen
øker. Tvert imot vil det meste av vegen langs denne vannforekomsten (i planområdet) nå legges i
tunell, og en må forvente at avrenningen fra veg blir lavere.
Inngrepet omfatter mindre deler av to vannstrenger i et større bekkefelt. Vi vurderer omfanget av
inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra tunellen ikke slippes ut i bekkene.

Konsekvens: Ubetydelig (0)

Lokalitet 8 Vesterelva
Verdi: Stor
Det vil ikke gjøres inngrep i Vesterelva i forbindelse med dette alternativet.

Konsekvens: Ubetydelig (0)

Lokalitet 9 212-1842-R
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Verdi: Stor
Det vil ikke gjøres inngrep i denne vannforekomsten i forbindelse med dette alternativet.

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 10 Garrajohka
Verdi: Stor
Det vil ikke gjøres inngrep i denne vannforekomsten i forbindelse med dette alternativet.

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 11 Eibyelva øvre
Verdi. Middels/stor
Anleggsperioden:
Det skal bygges ny bru over elva, noe som betyr et nytt inngrep i/ved elva, samt at en må anta at det
vil slippes ut partikulært materiale, bl.a. fra jordmasser og sprengstein, og kanskje også
nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene, samt nødvendige vegskjæringer og
fyllinger frem til tunellinnslaget. Partikler fra sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I
tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt dødelig for ferskvannsorganismer. Vi vil imidlertid anta at i
en så stor elv som dette så vil slike forbindelser fortynnes så raskt at virkningen vil bli ubetydelig.
Partikler fra sprengstein kan imidlertid utgjøre en fare, da spesielt for ungfisk. Nedslamming av rogn
og leveområder for yngel kan i enkelt tilfeller være en risiko. I dette tilfellet mener vi gode
strømforholdene sammen med store vannmasser vil hindre dette i å skje.
Faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier er også en risiko som må tas med i
anleggsperioden.
Driftsfasen:
De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye vegen vil
imidlertid i stor grad bare erstatte trafikken langs dagens veg, og i tillegg vil store deler av vegen
legges i tunell. Om vaskevann fra tunellen samles opp og ikke slippes i elva, eller i det minste renses
før utslipp, vil avrenningen bli lavere enn i dag.
Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra tunellen
ikke slippes ut i elva.
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Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 12 Artsforekomster
Verdi: Stor
Anleggsperioden:
Under anleggsperioden vil det bli økt aktivitet og støy i forbindelse med vegbygging og tunelldriving.
Dette vil kunne forstyrre vilt som lever i området om denne gjennomføres i yngleperioden.
Driftsfasen:
I driftsfasen vil det meste av vegen gjennom området gå i tunell og være mindre forstyrrende for
viltet. Om området som en virkning av trafikkomleggingen fører til at ferdselen av folk til fots eller
sykkel øker, så vil dette likevel kunne virke forstyrrende. En vurderer omfanget av tiltaket til å være
lite positivt.

Konsekvens: Liten positiv (+)
Restområder
Verdi. Liten
Anleggsfasen:
Under anleggsfasen vil arbeidene kunne påvirke vilt og fugl som bruker områdene som leveområder.
En må regne med at mange av disse artene vil sky området under anleggsarbeidene. Dette gjelder
også deponiområdene.
Driftsfasen:
Det vil bli gjort inngrep i en rekke naturområder, både i form av ny vegtrase, riggområder og
deponiområder. I de områdene det er planlagt ny vegtrase skjer dette for det meste i nærheten av
eksisterende veg. Unntaket er nordsiden av alternativ 2, der en ny trase legges på østsiden av vegen
og trolig vil påvirke leveområder for fugl og vilt negativt.
Omfanget vurderes som Lite negativt.

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-)
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Lokalitet 1 Nállovárjávri Gammel barskog
Verdi: Middels/stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig

Lokalitet 2 Hattfjellet Ø I Gammel boreal lauvskog
Verdi: Middels/stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig

Lokalitet 3 Hattfjellet Ø II Gammel barskog
Verdi: Middels/stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig
Lokalitet 4 Bjørnhollia Gammel barskog
Verdi: Middels/stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig (0)
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Lokalitet 5 Goskamark Naturreservat
Verdi: Stor
Lokaliteten ligger utenfor tiltaksområdet. Men fordi vegen vil krysse elva, vil tilgjengeligheten til
reservatet øke. Økt ferdsel i reservatet vil kunne slå negativt ut for naturverdiene, men en regner
omfanget av dette som marginalt. Omfanget er derfor satt til «intet omfang».

Konsekvens: Ubetydelig (0)

Lokalitet 6 Ávžejohka bekkefelt
Verdi. Stor
Anleggsperioden:
Om dette alternativet realiseres vil vegen krysse en mindre bekk i dette bekkefeltet. Bekken er liten og
trolig ikke årssikker. Anleggsarbeidet vil trolig føre til avrenning av partikulært materiale og kanskje
også partikler fra sprengstein og sprengstoffrester i form av nitrogenforbindelser i forbindelse med
sprengningsarbeider. Bekken renner i relativt bratt terreng med god vannstrøm, og det er ikke fare for
eutrofiering. Det er ikke fisk i bekken. Ev insektsfauna som blir påvirket negativt vil reetableres raskt,
og en anser det ikke som noen fare for annet enn kortsiktige påvirkninger som følge av
anleggsarbeidet. I tillegg kommer faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier.
Driftsfasen:
De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Selv om den nye
vegen i stor grad bare vil erstatte trafikken på dagens veg, vil en større strekning av bekken bli
påvirket. Likevel vil vi anta at stor/rask vanngjennomstrømming vil føre til at akseptabel vannkvalitet
blir beholdt.
I tillegg kommer permanente inngrep som følge av etablering av kulvert.
Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være intet/lite negativt.

Konsekvens: Ubetydelig/lite negativt (0/-)
Lokalitet 7 Ávžejohka
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Anleggsperioden:
Det vil bli bygget bru over elva. I tillegg må en anta at det vil slippes ut partikulært materiale, bl.a. fra
sprengstein, samt nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene. Partikler fra
sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt
dødelig for ferskvannsorganismer. I dette tilfellet vil nok utslipp av nitrogenforbindelser fortynnes
raskt, og ev bare få helt lokale effekter. Ev skader på ferskvannsfaunaen vil være midlertidig. I tillegg
kommer faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier.
Driftsfasen:
De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye vegen vil
imidlertid i stor grad erstatte trafikken langs dagens veg, og en forventer ikke at avrenningen øker.
Tvert imot vil det meste av vegen langs denne vannforekomsten (i planområdet) nå legges i tunell, og
en må forvente at avrenningen fra veg blir lavere.
Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra tunellen
ikke slippes ut i bekkene.

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 8 Vesterelva
Verdi: Stor
Anleggsperioden:
Det vil bli bygget bru over vannforekomstens nedre del. I tillegg må en anta at det vil slippes ut
partikulært materiale, bl.a. fra sprengstein, samt nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i
tunellarbeidene. Partikler fra sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I tillegg vil
nitrogenrester kunne være akutt dødelig for ferskvannsorganismer. I dette tilfellet vil nok utslipp av
nitrogenforbindelser fortynnes raskt, og ev bare få helt lokale effekter. Ev skader på
ferskvannsfaunaen vil være midlertidig. I tillegg kommer faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre
kjemikalier.
Driftsfasen:
Kun en kort strekning veg/bru vil ligge i vannforekomstens nedbørsfelt. Avrenning fra veg vil derfor
være begrenset, og bare en svært liten del av vannforekomsten vil bli påvirket, da den renner ut i
Eibyelva like nedenfor den planlagte brua.
Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Lite negativt. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra
tunellen ikke slippes ut i elva.
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Lokalitet 9: 212-1842-R
Verdi: Stor
Anleggsperioden:
Utbedringer av vegen nord for tunellinnslaget vil kunne påvirke enkelte sidebekker like før utløp i
Eibyelva. En må en anta at det vil slippes ut partikulært materiale, bl.a. fra sprengstein, samt
nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene. Partikler fra sprengstein er kvasse og kan
skade gjeller på fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt dødelig for ferskvannsorganismer. I
dette tilfellet vil nok utslipp av nitrogenforbindelser fortynnes raskt, og ev bare få helt lokale effekter.
Ev skader på ferskvannsfaunaen vil være midlertidig. I tillegg kommer faren for utilsiktede utslipp av
olje eller andre kjemikalier.
Driftsfasen:
En forventer ikke at det blir mer avrenning fra veg til disse bekkene enn for 0-alternativet. Omfanget
settes derfor til Intet.

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 10 Garrajohka
Verdi: Stor
Det vil ikke gjøres inngrep i denne vannforekomsten i forbindelse med dette alternativet.

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 11 Eibyelva øvre
Verdi. Middels/stor
Anleggsperioden:
Den korte avstanden fra inngrepene i Vesterelva ned til denne vannforekomsten gjør at en må anta at
det vil slippes ut partikulært materiale, bl.a. fra jordmasser og sprengstein, og kanskje også
nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene, samt fra nødvendige vegskjæringer og
fyllinger frem til tunellinnslaget. Partikler fra sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I
tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt dødelig for ferskvannsorganismer. Vi vil imidlertid anta at i
en så stor elv som dette så vil slike forbindelser fortynnes så raskt at virkningen vil bli ubetydelig.
Partikler fra sprengstein kan imidlertid utgjøre en fare, da spesielt for ungfisk. Nedslamming av rogn
og leveområder for yngel kan i enkelt tilfeller være en risiko. I dette tilfellet mener vi gode
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Faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier er også en risiko som må tas med i
anleggsperioden.
Driftsfasen:
De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye vegen vil
imidlertid i stor grad erstatte trafikken langs dagens veg, og i tillegg vil store deler av vegen legges i
tunell. Om vaskevann fra tunellen samles opp og ikke slippes i elva, eller i alle fall renses før utslipp, vil
avrenningen bli lavere enn i dag.
Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra tunellen
ikke slippes ut i elva.

Konsekvens: Ubetydelig (0)
Lokalitet 12 Artsforekomster
Verdi: Stor
Anleggsperioden:
Under anleggsperioden vil det bli økt aktivitet og støy i forbindelse med vegbygging og tunelldriving.
Dette vil kunne forstyrre vilt som lever i området om denne gjennomføres i yngleperioden.
Driftsfasen:
I driftsfasen vil det meste av vegen gjennom området gå i tunell og være mindre forstyrrende for
viltet. Om området som en virkning av trafikkomleggingen fører til at ferdselen av folk til fots eller
sykkel øker, så vil dette likevel kunne virke forstyrrende. En vurderer omfanget av tiltaket til å være
lite positivt.

Konsekvens: Liten positiv (+)

Restområder
Verdi. Liten
Anleggsfasen:
Under anleggsfasen vil arbeidene kunne påvirke vilt og fugl som bruker områdene som leveområder.
En må regne med at mange av disse artene vil sky området under anleggsarbeidene. Dette gjelder
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Driftsfasen:
Det vil bli gjort inngrep i en rekke naturområder, både i form av ny vegtrase, riggområder og
deponiområder. I de områdene det er planlagt ny vegtrase skjer dette for det meste i nærheten av
eksisterende veg. Unntaket er nordsiden av alternativ 2, der en ny trase legges på østsiden av vegen
og trolig vil påvirke leveområder for fugl og vilt negativt.
Omfanget vurderes som Lite negativt.

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-)

Bildet viser miljøet ved det planlagte permanente deponiområdet. Her er det hogstpåvirket blandingsskog, der bjørk og
furu dominerer.

Sammenstilling og rangering
Tabell 1 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og
utbyggingsalternativene i anleggs- og driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde
områdets verdi og omfanget
(påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta er brukt som støtte for vurderingene.
Det er knyttet få konflikter i forhold til verdifull natur til dette prosjektet.
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Tabell 1. Sammenstilling av konsekvensvurdering.
Konsekvens
0-alternativet

Kon
sek
ven
s
Alte
rna
tiv
2

Kon
sek
ven
s
Alte
rna
tiv
4

Naturmiljø

Verdi

Lok 1
Nállovárjáv
ri

Middels/st
or

0

0

0

Lok 2
Hattfjellet
ØI

Middels/st
or

0

0

0

Lok 3
Hattfjellet
Ø II

Middels/st
or

0

0

0

Lok 4
Bjørnhollia

Middels/st
or

0

0

0

Lok 5
Goskamark
naturreserv
at

0

0

0

Stor

Lok 6
Ávžejohka
bekkefelt

Stor

0

-

Lok 7
Ávžejohka

Stor

0

0

0

Lok 8
Vesterelva

Stor

0

0

-

Lok 9
Vannforeko
mst ID:
212-1842-R

0

0

0

Stor

Lok 10
Garrajohka

Stor

0

0

0

Lok 11
Eibyelva
øvre

Middels/st
or

0

0

0

Lok 12
Artsforeko
mster

Stor

0

+

Restområd
er

Liten

0

0/-

Samla konsekvens

0

0

0/-

Rangering

1

2

3

0/-

+
0/-

Beslutningsrelevant usikkerhet

Vurderinger i henhold til utredningskrav i naturmangfoldloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»
Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er middels godt for planter, godt for fugl, men noe
svakere for øvrig fauna og fisk. For vannforekomstene er kunnskapsgrunnlaget noe svakt.

§ 9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
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Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak.»

En har ikke funnet grunnlag for å bruke føre var prinsippet i denne utredningen. Selv om
kunnskapsgrunnlaget for spesielt fauna og vassforekomstene er noe svak, så er inngrepene og
omfanget av inngrepene så begrenset at en ikke finner det nødvendig å anvende føre var-prinsippet.
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.»

Påvirkning av sjeldne arter og verdifulle naturtyper vil bidra til nedbygging av verdifulle naturområder.
Foreløpig har imidlertid presset på slike område vært forholdsvis liten i kommunen. I dette konkrete
prosjektet vil en trang bekkekløft bli frigjort fra biltrafikk, noe som er positivt om det ikke legges til
rette for økt ferdsel som rasteplasser osv. Vi mener derfor at dette tiltaket ikke fører til at den
samlede belastningen øker vesentlig.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
For dette tiltaket er vilkår i § 11 for eksempel aktuell i forbindelse med valg av maskiner og materiell
ved selve vegbyggingen, også i forhold til utslipp der vegen går nær eller krysser vannforekomster
eller våtmarksområder. Det bør brukes løsninger som gir det beste resultatet samlet sett, selv om
dette vil kunne koste mer enn en enklere løsning. Relativt begrensede inngrep i dette tiltaksområdet
gjør at bare mindre arealer av verdifulle naturområder går tapt.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»
Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og
maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer også
utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen som er best
for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene i vannforskriftens §§ 4 og 5
ikke nås. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør vurderingen av dette synliggjøres i
planarbeidet.

6.2 Konsekvenser for Landskapsbildet
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
Side 53

Detaljregulering for E.45 Kløfta

___________

sep 2018

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 E 45 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 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 E
45 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 E 45. 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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Typisk landskapsbilde i elverommet langs Eibyelva nord for Kløfta bru. Her er elva det viktigste og mest verdifulle
landskapselementet.

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
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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.

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


Landskapsbilde i traseen for nordre del av alternativ 2, hvor dalsenkningen i forgrunnen krysses på en høg fylling.
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Alternativene kobles sammen og har samme forløp sørover fra terrengframspringet bak i bildet. Foto er tatt mot sør med
dagens E 45 og elva til høgre.

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

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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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).

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 0-alternativet, 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
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

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

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
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt



Landskapet ved Kløfta bru, hvor pila viser omtrent hvor tunnelpåhugg for alternativ 4 vil komme.
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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.

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:

Alternativ 2:
Landskapsverdi:

Middels +

Omfang:

Middels negativt

Konsekvens:

Middels negativ

Konsekvensvifte for
alternativ 2 som viser
hvordan landskapsverdi
(middels +) og omfang
(middels negativt) gir en
konsekvens for
landskapsbildet som er
middels negativ.
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Alternativ 4:
Landskapsverdi:

Middels til stor

Omfang:

Middels til stort negativt

Konsekvens:

Stor negativ

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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7 ROS-analyse
Etter plan- og bygningsloven § 3-1 skal planlegging etter loven fremme samfunnssikkerhet ved å
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur materielle verdier.
Planmyndighetene skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres eller selv foreta en
analyse (pbl. § 4-3). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning eller
mulige endringer som følge av utbyggingen. Områder med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes
som hensynssone.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har som fagmyndighet utarbeidet veileder
for kartlegging av risiko og sårbarhet i planlegging. I veilederen vises det til at en slik analyse ikke
nødvendigvis skal gjennomføres for alle faser og for alle tema, men at den skal tilpasses og vurderes
ut fra forhold som må analyseres.
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) skal kartlegges hendelser eller potensielle fare, samt
sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser. Formålet er å kunne prioritere
risikoområder, og planlegge tiltak for å forhindre eller redusere konsekvensen av dem, dersom de
skulle oppstå. Analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig skjønn og
erfaring.
Til grunn for analysen ligger «Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyse» fra direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB). I prosjektsammenheng tar ROS-analysen utgangspunkt i
hendelser som kan oppstå i fredstid i bygge- og driftsfasen.
Det er gjennomført en egen risikovurdering for dette prosjektet se vedlagt rapport- rapport
risikovurdering Rv. Kløfta tunnel.
Prosjektgruppen har i tillegg, med bakgrunn i disse rapportene og annen kunnskap om området gjort
en ROS –analyse for planområdet, se under.

Natur- og miljøforhold
Forhold / uønsket hendelse
Jord-/leire-/løsmasseskred
Kvikkleire, ustadige grunnforhold
Steinras, steinsprang
Is-/snøskred
Kjente historiske skred, utbredelse
Flomfare
Springflo
Flomsonekart, historiske flomnivå
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.
Mye nedbør

ja/nei Vurdering

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei

200 flomberegninger foreligger for
brukonstruksjon
Ikke aktuelt

Ja

200 års flomberegninger foreligger

Nei

Ikke annet enn normalt for området

Nei

Ikke et område med mye nedbør
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Nei

Ikke et område som det legger seg mye snø

Nei

Ikke kjent at det er radon i området

Nei

Drikkevann o.a. biologiske ressurser
Forhold / uønsket hendelse
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse,
næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten
av:
- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann
- landbruksareal
- oppdrettsanlegg m.m.
 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

ja/nei Vurdering
Nei
Området har ingen infrastruktur

Virksomhetsbasert sårbarhet
Forhold / uønsket hendelse
Brann/eksplosjon ved industrianlegg
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning
Olje-/gassanlegg
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,
radioaktiv lagring
Høyspentledninger
Anlegg for deponering og destruksjon av farlig
avfall
Strålingsfare fra div. installasjoner
Gamle fyllplasser
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av gamle industritomter
Militære og sivile skytefelt
Dumpeområder i sjø

ja/nei
Nei
Ja

Vurdering
Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området, men kan oppstå
under bygging av annlegget
Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Ja

Dialog med Alta Kraftlag

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen kjente skytefelt i området

Nei

Ikke relevant
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Infrastruktur
Forhold / uønsket hendelse
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?
- hendelser på veg
Veger med mye transport av farlig gods
Ulykkesbelastede veger
Støysoner ved infrastruktur

ja/nei
Ja

Vurdering
Se egen ROS-analyse

Ja

Se egen ROS-analyse

Ja

Se egen ROS-analyse

Nei

Ingen bebyggelse i området

Strategiske / sårbare objekter
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv
og derfor bør ha en grundig vurdering

Forhold / uønsket hendelse
Sykehus/helseinstitusjon
Sykehjem/omsorgsinstitusjon
Skole/barnehage
Flyplass
Viktig vei
Jernbanestasjon/bussterminal
Havn
Vannverk/kraftverk
Undervannsledninger/kabler
Bru/Demning

ja/nei
Nei

Vurdering
Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Ja

Se egen ROS_analyse

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området

Nei

Ingen infrastruktur i området
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7.1 Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen
Risiko og sårbarhet
Detaljreguleringen kan i hovedsak defineres som oversiktlig, og i henhold til kravene til HMS. Derfor er
det lagt vekt på at planen vurderes opp mot en standard kontrolliste for risiko og sårbarhetsanalyse.
Resultatene fra dette arbeidet vil så bli fulgt opp i det det videre HMS- arbeidet i byggeplan, sammen
med en sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). Dette skal skje i henhold til
byggherreforskriften.
Anleggsarbeidet vil pågå langs veg, dette gir risiko for ulykker for anleggsarbeider og trafikanter. Før
anleggsarbeidet kan starte, vil de sikkerhetsmessige utfordringene bli gjennomgått og nødvendige
tiltak beskrives i SHA-plan.
HMS og ytre miljø
Ytre miljø er i denne sammenheng den forurensingsbelasting en vil ha på omgivelsen i tilknytning til
anleggsdrift og framtidig drift, vedlikehold og bruk av vegen.
Som en del av HNS-arbeidet i Statens vegvesen skal det vurderes tiltak for å motvirke skader på ytre
miljø, det vil si vegens tilstøtende natur og nærmiljø, både i anleggsfasen og i drifts- og
vedlikeholdsfase.
Temaer for ytre miljø er gjennomgått og aktuelle problemstillinger vil bli fulgt opp i det videre arbeidet
med byggeplan/SHA-plan.
HMS i denne sammenhengen er knyttet til belastningen som påføres menneskene som skal bygge i
anleggsfasen, de som har drifts- og vedlikeholdsansvar og videre over bygge- og ferdigfasen.
Vegen anlegges utenfor områder med høy risiko for skred, flom, drivsnø m.m. Bruer og rør/kulverter
dimensjoneres for 200 års flom.
Det skal legges stor vekt på god overvannshåndtering i utbyggingsprosjekter og lages en plan for det.
Helhetlige åpne drensløsninger planlegges for økt robusthet mot intense nedbørsepisoder.

7.2 Innspill til YM-plan
Det bør ikke legges til rette for økt ferdsel langs den gamle vegtraseen i Kløfta i de periodene av året
faunaen er mest sårbar.
En bør ikke etablere riggområder eller annen anleggsaktivitet inne i selve kløften langs den gamle
traseen, og selvsagt heller ikke i registrerte naturtypelokaliteter.
I arbeidene langs vassdragene bør en så langt som mulig hindre direkteutslipp av vann med høyt
partikkelinnhold eller sprengstoffrester. Det vil være fordelaktig om slikt vann først filtreres gjennom
grunn, eller ev sedimentasjonsbasseng.
Ved støping av brufundamenter er det viktig å ikke slippe flytende betong i elva, da dette kan være
akutt giftig for fisk og andre ferskvannsorganismer. Heller ikke vaskevann fra betongbiler bør slippes
ut.
Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og jord.
Beredskap
Utrykning fra brann/ambulanse/politi. Nærmeste brannkorps er i Alta kommune, omkring 2,5 mil
unna. Ambulanse og nærsykehus i Alta
Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling står sentralt, både i planen for tiltak og i utbyggingsfasen. I
detaljreguleringen presiseres det at trafikken skal kunne passere i byggefasen, spesielt med hensyn
til utrykningskjøretøy.
Forurensning
Forurensing under byggefasen ivaretas gjennom SHA-plan og HMS-plan i henhold til
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8 Gjennomføring av forslag til plan
8.1 Framdrift og finansiering
Tiltaket forutsettes finansiert gjennom statlig bevilgning over post 31 Skredsikring.
Vurderingene så langt tilsier en anleggsperiode på ca 2,5 – 3 år, og dette forutsetter at brua over
Eibyelva og tunnelen kan bygges parallelt. For å få dette til er det påkrevet med midlertidig anleggsveg
inkl. bru over Eibyelva for å få tilgang til bruområde og tunnelpåhugg nord.
Endelige prosjektkostnader utredes og avklares etter at reguleringsplanen er ferdigstilt og klar for
sluttbehandling i kommunen.

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden
E 45 er en av flere viktige vegruter inn til Finnmark fylke og Alta. Det innebærer at E 45 skal være åpen
for offentlig trafikk under hele byggeperioden. Det forutsettes derfor en smidig trafikkavvikling
gjennom byggefasen, om nødvendig må det anlegges midlertidige omkjøringsløsninger. Korte
stengningsintervall langs dagens veg vil bli aktuelt gjennom anleggsperioden, spesielt i forbindelse
med sprengningsarbeider, der gammel og ny vegtrasé ligger nært hverandre. Også i forbindelse med
brubyggingen kan det bli aktuelt med korte stengninger.

8.3 Anleggsstrategiske forhold
For realiseringen av prosjektet er det flere forhold som vil ha stor betydning for å kunne optimalisere
byggeperioden. De foreløpige vurderingene som er gjort fra vegvesenets side, gir grunnlag for en
anleggsperiode på ca. 2 ½ - 3 år.
For vurderingene av anleggstekniske forhold er følgende lagt til grunn:
Veg i dagen
Fra parsellstart og fram til brua over Eibyelva
Fra brua over Eibyelva og fram til tunnelpåhugg nord
Fra tunnelpåhugg sør og til parsellens endepunkt oppe i Kløfta
Vurderinger:
Fra parsellstart og fram til brua over Eibyelva vil anleggsarbeidene delvis komme i konflikt med
eksisterende E 45, som gir utfordringer mht. trafikkavvikling. Nærføringen til eksisterende veg gir på
den annen side mange angrepspunkter, og erfaringsmessig vil dette la seg løse på en akseptabel måte.
Masseberegninger viser at det er balanse mellom uttak av, og behov for masser i veglinja.
Anleggsmessig er dette en fordel, i og med at vi ikke er avhengig av tilføring av masser fra andre
steder i prosjektet. Skulle det være noe behov for steinmasser, vil ikke dette være noe problem når
tunneldrivingen kommer i gang, som følge av at overskuddsmasser fra tunnelen skal transporteres
forbi dette området.
Vegbyggingen mellom brua og tunnelen vil foregå i jomfruelig terreng. Her legges det opp til at
vegbyggingen i sin helhet vil foregå ved bruk av noe steinmasser som tas ut i veglinja og at resten av
massebehovet dekkes opp fra tunnelen.
Den nye veglinja oppe i Kløfta ligger i sin helhet utenfor eksisterende veg, som gir store fordeler i
anleggsperioden. Trafikkavviklingen vil bli vesentlig enklere og forutsigbar.
For vegbyggingen her må etablering av adkomst inn mot tunnelpåhugg sør prioriteres.
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Tunnelpåhugget ligger slik til oppe i fjellsiden at en er avhengig av å hente fjellmasser fra veglinja for å
etablere anleggsveg inn til påhugget. Når påhugget er etablert og tunneldriften starter viser
masseberegningene et behov for rundt 200- 250000 m3 for å ferdigstille vegbyggingen fram til
planens endepunkt. Dette betyr at vegbyggingen kan ta unna alle steinmasser fra ca. halve tunnelen.
Dersom tunneldrivingen fra denne siden stoppes når vegen er dekket opp med nødvendige masser, vil
dette være en stor fordel ved at en slipper å kjøre overskuddsmasser langs dagens veg nedover Kløfta
til deponiet ved Garajohka.
Bru over Eibyelva
Brua får en total lengde på ca. 180 meter.
Brutype: Betongkassebru eller stålkassebru.
Vurderinger:
I planforslaget er det satt av nødvendige arealer for å kunne bygge brua. Byggingen forutsetter at
arealer ute i elva også må tas i bruk. For å komme til bruområdet på sørsiden er det i tillegg
regulert inn korridor for midlertididig anleggsveg over Eibyelva, se kartskisse nedenfor. Dette blir en
felles løsning som også gir adkomst til tunnelpåhugg nord.
Det er ikke tatt stilling til hvilken overbygning brua skal ha, betongkasse eller stålkasse.
Fundamentering og søyleløsninger vil bli vurdert nærmere i byggeplanfsen, og tilpasset de
geoteknisek forholdene på stedet.

Forslag til midlertidig anleggsveg for adkomst over elva til bru- og tunnelområde

Tunnelen
Tunnellengde 4200 m. Stigning 4,19 %
Tunnelmasser: 4200 x 81x1,5  510300 lm3

(løse m3)

Samtidig driving av tunnelen og bygging av brua over Eibyelva er anleggsmessig svært viktig for å korte
ned anleggsperioden vesentlig. For å oppnå dette er løsningen med midlertidig anleggsveg
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til bru- og tunnelområde en forutsetning. Etablering av denne anleggsvegen, samt etablering av
adkomst i veglinja inn til tunnelpåhugg oppe i Kløfta, vil ta noe tid, og tilsier at tunneldrivingen må
avvente til disse forberedende arbeidene er utført.
Forskjæringer og klargjøring av begge tunnelpåhuggene krever lite sprengning og sikring på grunn av
gunstig beliggenhet.
Tunnelen forutsettes drevet fra begge sider. Lengden som drives fra tunnelinnslag sør oppe i Kløfta
utgjør ca halve tunnelen, og stoppes når massebehovet til vegbyggingen er oppnådd.
Drivingen av tunnelen fra nordsiden vil gi et betydelig masseoverskudd, som må kjøres langs
anleggsvegen over Eibyelva og langs dagens E 45 nordover til deponiområdet ved Garajohka.
Spesielle hensyn til omgivelsene:
Fiskeriinteresser i Eibyelva (NVE/ Eiby Jeger og Fisk)
Reindrift
Konsekvensutredninger (KU)
Vurderinger:
Føringer for etablering av den midlertidige anleggsvegen over Eibyelva må avklares i nær dialog med
NVE og Eiby Jeger og Fiskerforening, men forutsettes å kunne benyttes på helårsbasis når den først er
etablert.
Utslippskrav i forbindelse med bruarbeidene og tunneldrivingen må avklares med aktuelle
myndigheter gjennom egne utslipssøknader. Alt dette forutsettes avklart i byggeplanfasen.
Avbøtende tiltak, dels i anleggsperioden, men også på mer permanent basis må også klarlegges i
byggeplanfasen.

8.3

Deponering og bruk av overskuddsmasser

Tunnelen initierer store mengder overskuddsmasser (steinmasser). Selv om en vesentlig andel av
massene vil medgå i vegbyggingen, er vi avhengig av å etablere et deponiområde som kan ta unna
masseoverskuddet i prosjektet. Dette er lokalisert til et område som ligger vest for bestående
massetak som Lemminkainen driver ved Garajohka.
Deponiområdet forutsettes også brukt til midlertidig lagring av jord og løsmasser, som senere i
anleggsperioden vil bli benyttet som vekstmasser på vegfyllinger og andre arealer. Skissen nedenfor
viser omfanget ved lagring av ca 430000 lm3. Overskuddet av steinmasser utgjør i planutkastet ca.
270-300000 lm3.
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Skisse som viser omfang av deponi ved Garajohka, med plass for ca. 430000 m3 steinmasser

8.4

Strømforsyning

Det er behov for framføring av høyspent (22 kV) til begge sider av tunnelen for å kunne gjennomføre
prosjektet. Det har vært en god dialog med Alta kraftlag, og alternative løsninger for å løse
strømfosyningen har vært vurdert. Kartskissen nedenfor viser hvilke løsninger som så langt ser ut til å
være mest hensiktsmessig.
Vi vil fortsatt ha nær dialog med Alta kraftlag, og kraftlaget vil være ansvarlig for å innhente
nødvendige tillatelser, samt forestå de aktuelle arbeider knyttet til strømforsyningen.

Kartskisse som viser framtidig løsning for strømforsyning.

På bakgrunn av skissen ovenfor kan vi supplere med følgende opplysninger:
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Nordre tunnelpåhugg / bruområde
Det ble i 1990 etablert masterekke fra Langvannet / Pæska fram til Kløfta. Linja er ikke bygd som
høyspentlinje, og må derfor oppgraderes til 22kV. Masterekka ligger ideelt til ift. tunnelpåhugget.
Lengden på masterekka fram til tunnelen er ca. 2,3 km. Se også Planhefte, tegning R 103.
For brubyggingen vil det også være behov for strømforsyning på begge sider av Eibyelva, og vi
forutsetter at det etableres en egen forgreningsløsning fra tunnelen og ned til bruområdet.
Søndre tunnelpåhugg
Framføring av høyspent fram til tunnelens sørlige påhugg er basert på at det legges jordkabel i bakken
fra eksisterende luftlinje (Autis nord) , slik som skissen nedenfor viser. I samarbeid med Alta kraftlag
har vi valgt å regulere inn den nye kabeltraséen, som i lengde utgjør ca. 1,2 km.

Jordkabeltrasé høyspent fra Autis nord og fram til tunnelpåhugg syd

9 Merknader og innspill til varsel om oppstart
Se vedlagt merknadshefte til varsel om oppstart og høring av planprogram.

10 Oppsummering og anbefaling
Forslaget til detaljregulering legger grunnlaget for ombygging av E 45 i Kløfta. Statens vegvesen
anbefaler at detaljreguleringen vedtas slik at videre prosjektering, utbygging, grunnerverv og
finansiering kan gå som planlagt.
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11 Adresselister
Høringsinstanser
Eiernavn

Adresse

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens plass 1

9800

Vadsø

Alta kommune
Sametinget,
Miljø- og kulturvernavdelingen
Telenor
Servicesenter for nettutbygging
Norges Vassdrags- og Energidirektorat

Postboks 1403

9506
Al
9820

Alta
Varangerbotn

5020

Bergen

Postboks 394

8505

Narvik

Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark Fylkeskommune

Statens hus

9815

Vadsø

9815

Vadsø

Alta Kraftlag AL

Markveien 46

9510

Alta

Boreal

Postboks 308

9615

Hammerfest

Statnett

Postboks 5192 Majorstua

0302

Oslo

Direktoratet for Mineralforvaltning
Reindriftsforvaltningen
- Vest-Finnmark
Reinbeitedistrikt 30B
v/ Anders Nils J Gaup
Reinbeitedistrikt 40
v/ Per Anders Bongo
Reinbeitedistrikt 41
v/ Johan P Eira
FEFO

Postboks 3021 Lade

7441

Trondheim

9504

Alta

9520

Kautokeino

Boks 37

9525

Maze

Postboks 133

9815

Vadsø

9512

Alta

Postboks 71

Henry Karlsens plass 1

Postboks 1104
Reinbeitedistrikt30b@outlokk.co
m
Njurgoluodda 15

EIBY jeger og Fiskeriforening

Postnr

Poststed

Alta Jeger- og fiskeriforening

Postboks 1353

9505

Alta

Alta Laksefiskeri Interessentskap

Steinfossveien 1

9518

Alta

Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening

Postboks 64

9621

Kvalsund

Forsvarsbygg

Postboks 309

9483

Harstad

8002

Bodø

9151

Storslett

9505

Alta

9700

Lakselv

Landsdelskommando Nord

Reitan

NLF Avd Troms og Finnmark

Lyngsmark 2

Helse Finnmark

postmottak@helse-finnmark.no

Alta Næringsforening

Postboks 1360

Vest Finnmark politidistrikt

Post.vestfinnmark@politiet.no

Norsk ornitologisk forening avd Finnmark
v/ Jo Inge Vidal

Holmen Bru
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Grunneiere
MATRIKKELNR

NAVN

ADRESSE

POSTSTED

ROLLE

ANDEL

FINNMARKSEIENDOMMEN

POSTBOKS 133

9811 VADSØ

HJEMMELSHAVER (H)

1/
1

Lemminkainen Norge AS
V/ Sigbjørn Lian

PB: 6704

0609 Etterstad
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•
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Planhefte_Kløfta_revidert_06_04_2018
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Illustrasjonshefte_Kløfta_revidert_06_04_2018
Tegningshefte _Kløfta_revidert_06_04_2018
ROS-analyse rv.93 Kløfta

•
•
•

Planprogram E 45 Kløfta
Merknadshefte-høring
Planprogram-Saksprotokoll og saksutredning

•

Vurderingsrapport-Bruk av gammel veg som GS-veg

•
•
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KU Kløfta landskapsbilde
KU-Naturmiljø
Inspill høring
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Statens vegvesen
Region nord
Prosjektavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

