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1 Sammendrag 

Planprogrammet har nå vært ute på høring i 6 uker. I løpet av høringsperioden har det 

kommet inn 10 innspill til oppstartsvarselet og planprogrammet. Uttalelsene gir ikke 

grunnlag for særlige endringer av planprogrammet, men en endring er innarbeidet i den 

reviderte versjonen som skal opp til politisk behandling (fastsetting) etter PBL §12-9.. 

 

Foreslått massedeponi øverst i Kløfta tas ut etter avtale med reindriftsutøverne i området. 

 

I pkt 3. er det gitt et sammendrag av alle uttalelser, samt vår vurdering av innholdet i 

uttalelsene. Forøvrig viser vi til eget vedlegg hvor alle uttalelser fra høringsrunden framgår. 

2 Høringen 

2.1 Reguleringsplanprosessen 

Med forprosjekt, utarbeidet av Statens vegvesen som grunnlag, ble det 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 utløser krav til KU iht. KU forskriften. 

Første fase i det videre planarbeidet vil derfor bestå i utarbeidelse av planprogram. Gjennom 

prosessen med planprogram og endelig behandling av dette, vil vi få avklart hvilke føringer / 

forutsetninger og utredningsomfang reguleringsplanen må ta høyde for.  

Prosjektet ligger på rv 93 i Alta kommune, og inngår som del av en framtidig utbedring av 

delstrekningen mellom Alta og Suolovuopmi. Innenfor delstrekningen er det spesielt 

prosjektet gjennom Kløfta som har høyest prioritet.  For nevnte delstrekning ble det i 2011 

utarbeidet en mulighetsstudie, som grunnlag for omtale av prosjektet i NTP 2014 – 2023. 

Hovedmålsettingen med ombygging av Rv 93 Kløfta er å eliminere en rasfarlig delstrekning 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, som følge av den vanskelige topografien i 

området, slik at rassikring (snø, stein) er umulig å gjennomføre på en slik måte at dette gir 

forsvarlige og sikre løsninger.  Dagens veg er smal, har dårlig veggeometri og stigningspartier 
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som vinterstid representerer store utfordringer for tungtrafikken. Stengning av vegen 

vinterstid er ikke noen sjeldenhet, som følge av at tyngre kjøretøyer blokkerer vegbanen. 

Vurderingen tilsier at tunnel er eneste løsning for å oppnå en trafikksikker veg i framtiden.  

Prosjektet er foreløpig forutsatt igangsatt våren 2018, med antatt ferdigstillelse høst 2020. 

Prosjektet er omtalt i NTP 2014 - 2023, samt i Handlingsprogrammet 2014 - 2017. 

Arbeidet med å kartlegge og vurdere aktuelle veg/tunnelløsninger for Kløfta, har pågått fra 

forsommeren 2014. Den interne prosessen og fullføringen av forprosjektet bidro til at vi sto 

igjen med ett alternativ som vi mente ville gi en helhetlig og tilfredsstillende løsning på de 

problemer som dagens veg gjennom Kløfta representerer. Etter oppstartsmøtet med 

kommunen fikk vi internt krav om å undersøke muligheten for høyere standard på 

delstrekningen, såkalt H3 standard. Denne standarden forutsetter minste 

horisontalkurveradius på R=450 m, i motsetning til H2 standard hvor kravet er R= 250 m. 

Denne vurderingen resulterte i at vi fikk fram et nytt tunnelalternativ, Alt. 2 på østsiden av 

Kløfta. 

Vi foreslår på bakgrunn av dette at to alternativer, henholdsvis Alt 2 og Alt. 4 tas med i den 

videre reguleringsplanprosessen, og at endelig løsningsalternativ avklares og fastsettes 

underveis i denne prosessen. 

Målsettingen med prosjektet er å finne en forutsigbar og god helårsløsning for avhjelpe de 

trafikale problemer som dagens veg gjennom Kløfta representerer.  

 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 29.01.2015 – 12.03.2015 på følgende 

steder:    

Alta kommune, Servicetorget, Sandfallveien 1, 9506 ALTA 

www.alta.kommune.no 

Statens vegvesen, Betongveien 9, 9515 ALTA 

Internett: www.vegvesen.no\vegprosjekter 

 

Merknader til planprogrammet skulle være skriftlig, og sendes innen 12. mars 2015 til  

 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
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3 Merknader mottatt ved varsel om oppstart og høring av 

planprogram 

 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

DMF har ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansammenheng. DMF gjør 

oppmerksom på at NGU har registrert en skiferforekomst innenfor planområdet, kalt 

Hellefjellet, som i natursteinbasen er benevnt som forekomstområde 2012-614. 

 

DMF anbefaler at mineralressurser blir lagt inn som eget utredningstema i planprogrammet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspill tas til orientering. Svv er usikker på om mineralressurser skal tas med som eget 

utredningstema. NGU sin registrering vil ikke komme i konflikt med det planlagte tiltaket. 

Svv har i tillegg vært i kontakt med Alta Skiferbrudd angående innspillet. De kjente heller 

ikke til registreringen og hadde heller ikke området med i sine driftsplaner. Hvis man går inn 

og leser på NGU sitt faktaark for området står det en tilleggsoppsysning: «Gammel 

registrering som plotter utenfor Altaskiferens utbredelse. Det antas at den representerer en 

feil anvisning eller ubetydelig forekomst av skifer.» 

 

Med bakgrunn i disse opplysningen tas ikke mineralressurser inn som eget tema. 

 

 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkeskommunen kan arrangere eget regionalt planforum for saken dersom det er ønskelig. 

Berørte parter og myndigheter har da anledning til å bli informert i en tidlig fase i 

planarbeidet samt kommentere sine interesser. 

 

Kulturminnefaglig innspill 

Ut fra vår kjennskap til området vurderer vi det som sannsynlig at det kan finnes automatisk 

freda kulturminner som tidligere ikke er påvist. Finnmark fylkeskommunes arkeolog må 
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derfor gjøre en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaring gjennomføres 

barmarksesongen 2015. Tiltakshaver må dekke kostnader med befaring. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspill tatt til orientering, befaringen må tilpasses til prosjektets omfang. 

Statens vevesen har etter høringsfristen utløp vært i kontakt med Fylkeskommunens 

Kulturminneavdeling. Det er enighet om å avholde et eget oppstartsmøte i forkant av 

sommersesongen for nærmere avklaring av befaringsomfang og tilhørende 

befaringsbudsjett. 

 

 

Finnmarkseiendommen 

Fefo har interesser i henhold til eventuelle permanent deponering av overskuddsmasser som 

nevnt i planprogrammet. Når reguleringsplanen kommer på høring vil vi komme med 

ytterligere innspill til dette arbeidet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Svv vil ta kontakt med Fefo angående deponier i den videre planprosessen. 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE har tidligere deltatt på møter angående dette prosjektet. De mener at planprogrammet 

ivaretar de hensyn som bør utredes. Samtidig påpeker de at utredningsbehovet kan måtte 

justeres avhengig av hvilken løsninger som foreslås. 

 

Trangdalselva inngår i Alta-/kautokeinovassdraget og er omfattet av vassdragsvern. Det er 

utarbeidet RPR for verna vassdrag. NVE mener at det er viktig at hensynet til vassdraget, 

vassdragsmiljøet og vassdragets verneverdier blir vektlagt særskilt i planarbeidet og ved valg 

av trase. Det bør være en målsetting å redusere inngrepene og arealbruken ved vassdraget 

til det som er strengt tatt nødvendig. Planlegg tiltaket og spesielt bruer slik at det ikke 

medfører tiltak i vassdraget. 
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Intensjoner som dette bør innarbeides i plan og bestemmelser. Kravet til kantsone kan 

fravikes i områder hvor der er påkrevd tilgang til vassdraget som ved brubygging. 

 

NVE regner med at vi utreder for skredfare og flomfare i prosjektet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

 RPR for verna vassdrag vil bli ivaretatt i planprosessen.  

 Svv vil ha kontakt med NVE underveis i den videre planprosessen, og dette gjelder 

spesielt for aktuelle bruløsninger. Også nærføring av veg langs vassdrag vil være et 

tema som vi vil diskutere med NVE. 

 ROS analyse for skred og flom vil bli gjennomført. 

 

 

Sametinget 

Ut fra en landskapsmessig vurdering finner vi det sannsynlig at det kan være samiske 

kulturminner i det aktuelle området som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en 

befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringa må gjennomføres når det er snø- og frostfritt 

og vil bli gjennomført i løpet av feltsesongen 2015.Tiltakshaver må dekke kostnadene ved 

befaring. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspill tatt til orientering og SVV vil dekke kostnader ved befaring. 

På lik linje med Kuturminneavdelingen i Fylkeskommunen, vil Sametinget bli invitert til møte for å 

diskutere befaringsomfang  og tilhørende befaringsbudsjett for sommersesongen 2015. Samkjøring 

av registreringer vil også bli diskutert. 

 

 

Fylkesmannen i Finnmark 

Planprogrammet: 

Gjør oppmerksom på at ny forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven trådte i 

kraft fra 1. januar 2015. 
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KU- Naturmiljø må inkludere nykartlegging i felt da kunnskapen om planområdet er 

mangelfull. 

 

Planområdet berøre nedslagsfelt for verna vassdrag. Viser til RPR for verna vassdrag. KU må 

beskrive i hvilken grad en vegutbygging vil forringe vassdragets verneverdi. 

 

Naturmangfold omfatter alt av biologisk-, landskapsmessig og geologisk mangfold. Hvordan 

naturmangfoldet er vurdert og vektlagt i planen skal synliggjøres i planbeskrivelsen i kapitlet 

om virkning av planforslaget. KU-en må være av en slik karakter at den danner et 

tilfredsstillende grunnlag for vurdering og vektlegging av naturmangfoldlovens miljørettslige 

prinsipper. 

 

ROS-analyse: Viktig med en systematisk ROS analyse. 

 

Detaljreguleringen: 

Viser til MDs reguleringsplanveileder, bruk denne. 

Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart. Plankart som ønskes kontrollert sendes som SOSI 

og pdf-fil til kartverket. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

 Innspill tatt til orientering. 

 Planprogrammet vil bli justert i forhold til ny forskrift. 

 Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper vil bli ivaretatt og skal innarbeides i 

planprogrammet. RPR for verna vassdrag vil innarbeides i planarbeidet. 

 MDs planveileder vil bli fulgt og alle planer vil bli utarbeidet etter siste gjeldende SOSI 

standard. 

 

 

Tromsø Museum 

Vurderer sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann som liten og 

har ingen merknader til planforslaget.  
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Minner om aktsomhetsplikten dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over 

automatisk vernede kulturminner, jfr. Kulturminnelovens §8, 2. ledd. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspill tatt til orientering. 

 

Alta kraftlag 

Alta kraftlag informerer om muligheten til framføring av strøm for elektriske installasjoner i 

tunell. Det er for tiden ingen strømforsyning fram til området.  Følgende muligheter finnes: 

1. Fra Langvannet/Pæska ei strekning på 1.2 km 

2. Fra Garajokka ei strekning på 5,2 km. 

3. Fra AutisNord ei strekning på 1,3 km. 

Statens vegvesen må ta med alternativ 2 og 3 i planarbeidet dersom de ønskes med i det 

videre prosjektet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Svv vil ha kontakt med Alta kraftlag for videre prosess og valg av alternativ for 

strømforsyning til tunnelen. Dette gjelder strømforsyning både for anleggsfasen og 

permanent driftsfase. 

 

 

Alta kommune 

Planutvalgets vedtak: 

1. Planutvalget støtter vegvesenets anbefaling om å utrede trasealternativ 2 og 4. 

2. Når det gjelder massedeponering vises det til tidligere avgitt uttalelse fra 

planadministrasjonen. Det bør være i alles interesse at man får benytte 

overskuddsmassene til samfunnsnyttige formål, og et permanent massedeponi bør 

derfor unngås. 

3. For øvrige kommentarer vises det til planadministrasjonens saksutredning. 

 

Innspill fra administrasjonen. 
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Viktig at det gjøres en grundig vurdering rundt standardklasse, det bør etterstrebes H3 

standard, da Rv.93 blir en stadig viktigere samferdsels åre for Alta og Finnmark. Andelen 

gods som kommer på bil er økende. 

Området der eksisterende veg vil etter stenging utvilsomt bli mer attraktivt som 

friluftsområde. Det er også grunn til å anta at flere sykelister vil benytte gamlevegen framfor 

å sykle i tunnelen. Det vil derfor være en fordel om asfalten blir liggende på vegen. Det er 

også en forutsetning at den gamle brua over Eibyelva bevares for gående og syklende. 

 Viktig at det tenkes på parkering ved på begge sider av tunnelpåhuggene, 

parkeringsplassene må være dimensjonert for å håndtere friluftslivets behov. Det bør i 

tilknytning til disse etableres renovasjonsordninger samt mindre rasteplasser med bord og 

benker. 

 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

 Svv er positiv til støtten fra både administrasjonen og det politiske miljø i Alta 

kommune for valg av trasealternativ som skal utredes. 

 Svv er også interessert i at overskuddsmassene kan brukes til samfunnsnyttige 

formål. 

  Valg av standardklasse vil bli avgjort i den videre planprosess. 

 Tilrettelegging for friluftsliv i området, og hva som skal skje med den gamle vegen, vil 

avgjøres i den videre planprosess i tett dialog med Alta kommune. 

 

3.2 Merknader fra private aktører 

Alta Laksefiskeri Interessentselskap  

Ingen innvendinger til dette arbeidet, men forutsetter at arbeidet med tunnelen og 

massedeponiene ikke påvirker vannmiljøet i området. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspill tatt til orientering. 
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4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn 

Med bakgrunn i innspill til planprogrammet og møter som er avholdt med ulike aktører er 

det en endring for planprogrammet. Foreslått massedeponi øverst i Kløfta, se kartskisse 

under, tas ut etter avtale med reindriftsutøverne i området. 

 







































Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no


