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1. INNLEDNING  
Statens vegvesen har i samarbeid med Alta kommune startet detaljregulering av Rv 93 Kløfta. 

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 veg-geometri og stigningspartier 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.  
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Innringet område Rv 93 Kløfta 

 

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  

Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller firmapost-nord@vegvesen.no 

 

 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
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Høringsprosessen: 

 

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. 

 

 

Spørsmål knyttet til planprogrammet, prosjektet og videre planprosess kan rettes til: 

Statens vegvesen Region nord v/ Planleggingsleder Kåre Furstrand,  

E-post: kare.furstrand@vegvesen.no 

Tlf: 78 94 16 82 / 99 21 18 17 

 

Statens vegvesen Region nord v/ Planprosessleder Svein Bjørgo Larsen,  

E-post: svein.larsen@vegvesen.no 

Tlf.: 75 55 29 41/ 90 94 21 36 

 

Alta kommune. Avd. for Samfunnsutvikling v/ Reidar Olsen 

E-post: reidar.olsen@alta.kommune.no 

Tlf: 78455150/ 48150684 

mailto:kare.furstrand@vegvesen.no
mailto:reidar.olsen@alta.kommune.no
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2. PLANPROGRAM 
  

2.1 Hva er et planprogram 

For alle regionale planer og kommunedelplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes 

på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker, og sendes samtidig på høring 

til berørte myndigheter, høringsinstanser og interesseorganisasjoner. Innkomne uttalelser som har 

betydning for det videre planarbeidet vil bli vurdert og innarbeidet i det endelige planprogrammet.  

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten, i dette tilfellet kommunen. 

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer 

at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av 

uttalelsen til forslaget til planprogram. 

 

2.2 Formålet med planprogrammet 

Formålet med planprogrammet er: 

 

 Klargjøre formålet med planleggingen og prosjektet 

 Fastsette hvilke løsninger som skal utredes 

 Fastsette hvilke konsekvenser som skal utredes i den kommende konsekvensutredningen 

 Redegjøre for planprosessen og beskrive opplegg for medvirkning 

 

Planprogrammet skal ikke omfatte alle mulige effekter av aktuelle tiltak, men begrenses til tema 

der man forventer vesentlige virkninger. Detaljeringen skal legges på et nivå som er tilstrekkelig 

for å fatte en beslutning. 

 

Formålet med konsekvensutredningen er å få fram de vesentligste konsekvenser prosjektet vil 

medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse legges til grunn for 

vedtaket av reguleringsplanen. 

 

Planprogrammet skal i tillegg liste opp hvilke tema vedrørende natur, miljø og samfunn som skal 

utredes. 

Arbeidet bygger på forskrift for konsekvensutredninger. Hensikten med forskriften er ajourføring 

i henhold til plan- og bygningsloven, samt å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og 

samfunn blir tatt i betraktning under planleggingen. 
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3. FORHOLDET TIL ANNEN PLANLEGGING 
 

Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til de overordnede planene og statlige 

føringene angitt ovenfor. Det skal også redegjøres for forholdet til andre planer i området som 

kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 

 

Redegjørelsen skal ta for seg om tiltaket er i samsvar med eller i strid med gjeldende planer, mål 

og retningslinjer. 

 

Prosjektet er omtalt i Stortingsmelding nr. 26, Nasjonal transportplan 2014 – 2023, som ble 

behandlet i Stortinget 18. juni 2013. 

Slik situasjonen er pr. dato, så er prosjektet planlagt realisert i siste del av perioden, fra 2018 og 

utover. Prosjektet er forutsatt gjenomført med bevilgning over post 31 Skredsikring. 

 

3.1 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 2011, angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og 

betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som 

må ivaretas ved disponering av arealene.  

 

 

 

Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel. Kløfta ligger innenfor innringet område. 
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3.2 Reguleringsplaner eller andre planer 

 

Det er ingen planer direkte inntil eller innenfor planområdet. 
 

4. ORGANISERING  

4.1 Organisering 

Ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet «Rv 93 Kløfta» er underlagt 

Prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord. Prosjektet vil inngå som del av Prosjekt E6 

Alta vest. 

Prosjekteier:   Prosjektavdelingen v/prosjektdirektør Stein Johnny Johansen 

Prosjektleder:   Gudmund Løvli 

Planleggingsleder: Kåre Furstrand 

I tidlig planfase ble det opprettet ei arbeidsgruppa med formål å gjennomføre 

alternativsvurderinger samt utarbeide forprosjekt. Arbeidsgruppa gjennomførte sitt arbeide 

sommeren og høsten 2014, og hadde følgende sammensetning: 

 

Kåre Furstrand - planleggingsleder 

Torgeir Dahle – delprosjektleder Prosjekt Alta vest 

Bjørn Eriksen – vegplanlegger, plan og prosjektering 

Øyvind Skeie Hellum – geotekniker, geo og lab 

Trond Jøran Nilsen- ingeniørgeolog, geo og lab 

 

Planleggingen videre vil i stor grad bli utført i vegvesenets egenregi, og det er opprettet eget 

prosjektteam for utarbeidelse av reguleringsplan m/ konsekvensutredning (KU). 

For noen av fagtemaene kan det bli aktuelt å kjøpe tjenester fra eksterne konsulenter. 

Oversikten nedenfor viser prosjektteamets sammensetning: 

Navn Firma Fagansvar 

Kåre Furstrand SVV RN  Prosjektavd. Planleggingsleder 

Svein Bjørgo Larsen SVV RN  Ressursenheten Planprosessleder 

Bjørn Eriksen SVV RN  Ressursenheten Planlegger 

Greger Wian SVV RN  Ressursenheten Vegteknologi 

Trond Jøran Nilsen SVV RN  Ressursenheten Ingeniørgeolog   

Øyvind Skeie Hellum SVV RN  Ressursenheten Geotekniker 

Erik Axel Haagensen SVV RN  Ressursenheten Landskapsarkitekt 

Tom Erik Malin SVV RN  Ressursenheten Grunnerverver 

Hans Martnes Larsen SVV RN  Ressursenheten Bruplanlegger 

Lars Aage Gade-Sørensen SVV RN  Ressursenheten Naturmiljø 

Bengt Kristiansen SVV RN  Ressursenheten Elektro 
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Fylkesavdelingen er foreløpig ikke representert i prosjektgruppen, men vil bli  holdt orientert 

underveis, eventuelt at representant herfra deltar på utvalgte møter. Saker som berører 

Fylkesavdelingen vil bli tatt opp fortløpende.  

Alta kommune er planmyndighet, og vil bli trukket inn når intern prosess og grunnlag for videre 

planlegging er bestemt.  

 

 

5. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 

5.1 Vegstandard 

Statens vegvesen har tatt i bruk ny håndbokbetegnelse, og håndbok N100 Veg- og 

gateutforming, N200 Vegbygging, N500 Vegtunneler og andre relevante vegnormaler skal 

legges til grunn for vegutformingen. Gammel betegnelse på nevnte håndbøker var henholdvis Hb 

017, 018 og 021.  

 

Ny veg skal bygges etter dimensjoneringsklasse H2 som gjelder for nasjonale hovedveger med 

ÅDT  0 - 4000. H2 innebærer vegbredde på 8,5 m. Vegen dimensjoneres for fartsgrense 80 km/t. 

Dimensjoneringsparametre og normalprofil for H2 veger er vist i tabell nedenfor.  

 

Nasjonal hovedveg. Dimensjoneringsklasse: H2, ÅDT 0-4000. 

Parameter Håndbok N100, H2 

Dimensjonerende hastighet ny veg 80 km/t 

Vegbredde 8,50 m 

 

Min. horisontalkurveradius R=250 

Stoppsiktlengde for R=250 115 m 

 

Tunnel 

Tunnelen foreslås bygget etter tunnelklasse B, med tunnelprofil T9,5. Tunnelen vil ha fall mot 

dagens bru nede i Kløfta. Dimensjonerings-parametre framgår av tabell. 

Tunnelklasse B – Tunnelprofil T9,5  

Parameter HB N100, H2 

Dimensjonerende hastighet ny veg 80 km/t 

Vegbredde 8,50 m 

Feltbredde/kjørefelt 3,5 m 

Skulder 0,25 m 
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Bankett 1,0 m 

Min. horisontalkurveradius R=250 

Stoppsiktlengde 127 

Kryssavstand utenfor portal: 2 x stoppsikt 230 m 

 

 

Figur som viser tunneltverrsnitt T9,5 

 

 

H3 standard (Horisontalkurver med radius > 450 m) 

I områder hvor det terrengmessig ligger til rette for å bygge en noe høyere vegstandard uten store 

ekstrakostnader, skal dette vurderes i hvert enkelt prosjekt. I vurderingen som i dette tilfelle ble 

gjennomført, endte vi opp med å få fram et nytt alternativ for veg i dagen / tunnelpåhugg på 

nersiden av Kløfta, Alt. 2. Dette alterrnativet gir en god helhetsløsning, og bør i likhet med Alt. 4 

utredes nærmere som del av reguleringsplanprosessen. Dette alternativet kan også bygges med 

H2 standard. 

 

5.2 Gang- og sykkeltrafikk 

Planforslaget legger opp til at gang- og sykkeltrafikken skal gå gjennom tunellen. Det vil bli søkt 

om fravik fra vegnormalene for dette. Trafikkgrunnlaget er lavt i området, og dermed bør en slik 

løsning kunne fungere tilfredsstillende. Tilsvarende løsning er vedtatt gjennomført for flere av 

tunnelene i prosjekt E6 Alta vest. 

 

5.3 Trafikkforhold / trafikkmengde 

For dagens veg gjennom Kløfta kan vi oppsummere følgende: 

Figur 1: Tunnelprofil T9,5  
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• Trafikkmengde pr. 2014: Ca 650 ÅDT   Fartsgrense 80 km/t 

• Kløfta bru er et ulykkespunkt pga geometri. Dagens Kløfta bru har lengde L= 35 m  

• Uakseptabel horisontal og vertikalgeometri gjennom hele Kløfta: Korte partier med 

 stigning på rundt 8-9 % skaper vanskelige situasjoner vinterstid 

• Varierende bredde på dagens veg. Dekkelagt sommer 1996. 

 

5.4 Geofaglige utfordringer 

Geoteknikk 

Innenfor det aktuelle planområdet er det så langt ikke avdekket forhold som tilsier at vi kommer 

i konflikt med områder med dårlige grunnforhold. Dersom overskuddsmasser fra prosjektet for 

eksempel skal benyttes som fyllingsmasse langs eksisterende rv 93 videre oppover langs 

Autsivannet, må det gjennomføres egne grunnundersøkelser for å sikre at ikke ufortsette 

hendelser skjer (f.eks. utrasing i vannet). Eventuelle områder hvor dette kan være aktuelt kan 

innlemmes i planforslaget, alternativt at det utarbeides egne separate planer for dette.  

Hovedmålsettingen i øvre del av Kløfta vil være å finne egnet deponiområde for midlertidig 

lagring av overskuddsmasser, som senere tas i bruk ved ombygging av vegen videre langs 

Autsivannet. 

Geologi 

Arbeidet med å identifisere aktuelle tunnelalternativer m/ tilhørende påhuggsområder er gjort i 

samråd med geolog. Det foreligger geologisk rapport, og denne har hatt som formål å avklare 

gjennomførbarhet for de aktuelle alternativene, samt belyse usikkerhet og problemstillinger. 
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6. VURDERTE ALTERNATIVER 

6.1 Generelt 

Det skal gis en teknisk beskrivelse av aktuelle veg- og tunneltraséer som er vurdert. Denne skal 

inneholde en kartlegging/vurdering av geotekniske og geologiske forhold, vassdragstekniske 

forhold (evt. flomfare), rasfare, eksisterende og planlagte høyspentlinjer, samt andre forhold som 

kan ha innvirkning på kostnadene ved prosjektet. 

De aktuelle alternativene vil skape utfordringer med hensyn til massedisponering og eventuelt 

masseoverskudd. Tunnelalternativene vil gi betydelige mengder steinmasser, og det må i 

planprosessen avklares bruk og eventuell deponering av overskuddsmasser.  

Det skal gjøres en vurdering av vegstatus i ettertid for de ulike veglenkene som inngår i 

prosjektet. Avklaring rundt vegstatus, omklassifisering / nedklassifisering og ansvar vil være av 

stor betydning. En betydelig del av dagens Rv 93 vil skifte status. Prinsipper / forutsetninger for 

dette skal avklares gjennom reguleringsplanprosessen. 

I reguleringsplanfasen vil det bli foretatt ytterligere geofaglige undersøkelser og kartlegging av 

terrengforhold og andre forhold som vil være utslagsgivende for å komme fram til optimal 

linjeløsning. Dette betyr at veglinje og tunnelpåhugg på begge sider kan bli endret noe ift. 

løsningen som er skissert i planprogrammet. 

 

6.2 Prosjektets utstrekning  

Under planarbeidet så langt har det vært bred enighet om at tunnel er eneste mulighet for å finne 

en akseptabel løsning for å forsere Kløfta. Kartleggingen og vurderingen av mulige veg/ 

tunnelløsninger har resultert i at vi står igjen med 4 aktuelle alternativer.  

I vår vurdering av de aktuelle veg/tunnelalternativene har det vært viktig at også veg i dagen på 

begge sider av tunnelen kan bygges om til forsvarlig standard, samt at overgangen til dagens veg 

blir tilfredstillende. Ut i fra topografi og geometri på tilstøtende veg på begge sider, anbefaler vi 

at ombygging av veg i dagen som et minimum gjennomføres slik det framgår av 

oversiktstegningene. 

De aktuelle alternativene har felles startpunkt på Altasiden av Kløfta bru, og tilnærmet felles 

sluttpunkt i øvre del av Kløfta. 

Aktuelle tilleggsområder utenfor selve prosjektområdet omfatter arealer for midlertidig og 

eventuell permanent deponering av overskuddsmasser. Årsaken til at områder langs Autsivannet 

er tatt med er at vi ser muligheter for utbedring av vegen på enkelte punkt med bruk av 

overskuddsmasser i prosjektet. 
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Skisse som viser planområde, øverst prosjektområde og nederst tilleggsområder for lokalisering av midlertidige eller 

permanente deponier for overskuddsmasser 

 

6.3 Beskrivelse av aktuelle alternativer 

Under arbeidet med forprosjektet ble mange tunnelløsninger vurdert. Vi har endt opp med fire 

forskjellige alternativer som beskrives i dette planprogrammet. De aktuelle alternativene er 

presentert på eget oversiktskart lenger bak i teksten. 

 
Tabell som viser lengder for veg i dagen / tunnel: (alle mål i meter (m)) 
 
     Tunnel        Veg i dagen       Sum lengde  Total lengde 
  Alt Linjenr.  Beskrivelse  lengde         Nord     Sør             veg   veg + tunnel 
Alt. 0    Dagens veg                 7650              
 
Alt. 1     10200  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 samlige alternativer vil gjennomsnittlig stigning i tunnelene bli rundt 3,6 – 3,7 %. 
 

 

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. 

Høyspentlinje 

 

 

Alt 1 

11.  
Alt 2 

Alt 0 

Deponi 

Alt 3/4 

3 

4 
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6.4 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: 

 

o 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) 

o 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 foreslås forkastet og tas ikke med i planprosessen videre. 

 

6.5 Videre planprosess – valgte alternativer 

Statens vegvesen anser begge alternativene som vi står igjen med (Alt. 2 og Alt. 4), som to 

relativt likeverdige løsninger. Alt.2 på østsiden av Kløfta gir gunstig kryssing av Eibyelva, og 

gode riggforhold mellom brua og tunnelpåhugg. Løsningen har god geometri, tunnelen vil bli 

noe lengere, men nedkorting av veg i dagen på nordsiden, og kun en brukryssing er momenter 

som må vurderes når endelig valg av løsning skal gjøres.  

Alt. 4 har noe lengre veg i dagen på nordsiden, og noe enklere tilkopling til dagens veg oppe i 

Kløfta. På nordsiden innebærer dette større utfordring med trafikkavvikling i anleggsperioden. 

Tunnelen vil bli noe kortere, men løsningen forutsetter to bruer, henholdsvis over Vesterelva og 

Trangdalselva.  
 

Vi foreslår på bakgrunn av ovennevnte at begge alternativene, Alt 2 og Alt. 4, tas med i den 

videre planprosessen, og at endelig valg av alternativ gjøres underveis i 

reguleringsplanprosessen. 
 

6.6 Midlertidig eller permanent deponering av overskuddsmasser 

Uavhengig av alternativ vil realisering av ny veg og tunnel gi et betydelig masseoverskudd. For 

gjennomføringen av vegprosjektet er Statens vegvesen avhengig av en helhetlig 
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deponeringsløsning, hvor forutsigbarhet, handlefrihet og fleksibilitet er viktige premisser for at 

prosjektet gjennomføres på en økonomisk forsvarlig måte. 

 

Samfunnsmessig utnyttelse av overskuddsmassene fra vegprosjektet har høy prioritet fra både 

vegvesenets og Alta kommunens side. Statens vegvesen har hatt flere dialogmøter med Alta 

kommune for å avklare mulige løsninger for midlertidig deponering av overskuddsmassene, evt. 

direkte bruk av massene ved å koordinere gjennomføringen av Rv 93 Kløfta med andre 

prosjekter i Altaområdet som kan ta i mot masser. 

 

Bl.a. viser vi til Rikspolitisk retningslinje (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging. 

Dette er et sentralt dokument som klargjør offentlige myndigheters (kommunale, regionale og 

sentrale) ansvar knyttet til koordinering og samarbeid i forbindelse med areal- og 

transportplanleggingen. Ifølge retningslinjene bør Fylkeskommunen påta seg en sentral 

«koordineringsrolle» i slike saker som fordrer samarbeid mellom flere offentlige aktører. 

 

 

Midlertidige deponiområder 

Avhengig av hvilket utbyggingsalternativ som til slutt velges, vil mengden av overskuddsmasser 

etter våre beregninger utgjøre et sted mellom 500 – 600.000 m3. 

Ut i fra forutsigbarhet, handlefrihet og fleksibilitet er Statens vegvesen opptatt av at det reguleres 

inn midlertidige deponiområder i nærområdet på begge sider av tunnelen. Dette har kommunen 

forståelse for, dersom det viser seg at man fram mot utbyggingstidspunktet ikke har klart å finne 

fram til aktuelle utbyggingsprosjekter som kan motta masser. 

 

 

Deponi på sørsiden av tunnelen 

 

Kommunen har i sin vurdering ikke motforestillinger mot forslaget fra Statens vegvesen om 

lokalisering av et midlertidig deponi slik det framgår av skissen nedenfor.  

I dialogmøtet med reinbeitedistriktene 40 og 41  kom det imidlertid fram at de ikke har 

innvendinger mot de aktuelle veg / tunneltraséene Alt. 2 og Alt. 4 i dette området, men at et 

deponi på østsiden av ny vegtrasé oppfattes som et uheldig inngrep i et frodig dalsøkk.  

 

Statens vegvesen har forståelse for dette synspunktet, og ser for seg at vi i planprosessen videre 

også ser på mulighetene for å deponere masser på strekningen langs Autsivannet som et ledd i en 

framtidig utbedring / ombygging av dagens veg. (se skisse over utvidet planområde) 

Et siste alternativ vil være å transportere massene langs dagens veg ned Kløfta og til 

deponiområde på nordsiden av tunnelen. 
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Skisse som viser mulig deponiområde øverst i Kløfta, dette området tas ut av den videre planprosessen. 

 

 

 

Deponi på nordsiden av tunnelen 

I samarbeid med Alta kommune har vi diskutert mulige lokaliseringsalternativer for både 

midlertidig og eventuelt permanent deponering av masser på nordsiden av tunnelen, og kommet 

fram til at det innenfor området sør for Garajokka (Garajokkmoen) er arealer som kan benyttes 

til slike formål. Se egen skisse. 

 

Kommunen er opptatt av faren for å ende opp med et svært stort massedeponi, hvor massene blir 

liggende og ikke kommer til anvendelse. Transportavstanden på ca 2 mil ned til Alta kan influere 

på om det vil være økonomisk forsvarlig å benytte massene til andre samfunnsformål i Alta. Det 

bør av den grunn gjøres en vurdering av sannsynligheten for at massene vil bli benyttet til 

utbyggingsformål. 
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Ved etablering av et stort «permanent» deponi, må lokalisering velges ut i fra andre kriterier enn 

om deponiet skal være av midlertidig karakter. Et permanent deponi vil eksempelvis måtte 

plasseres i områder som er lite visuelt eksponert, og som gir minst mulig natur- og 

landskapsmessige konsekvenser, samt har marginale ulemper for reindriften og andre interesser. 

Lokaliseringen som er foreslått lenger vest på skissen ovenfor kan ut i fra foreløpige vurderinger 

være et alternativ.  

 

Etablering av et midlertidig deponi på slettene sør for Garajåkka bør etter kommunens syn kunne 

etableres i nær tilknytning til massetaket som Lemminkainen disponerer og allerede driver i 

området. En slik løsning gir den fordelen at man får samlet denne type virksomhet til et 

begrenset område.Mulig lokalisering framgår av skissen. Utfordringen i forhold til et slikt 

midlertidig deponi vil være hvem som skal stå som eier / driver / ansvarlig for drift. Dette vil 

være forhold som må avklares som en del av den kommende planprosessen. 

 

Terrengtilpasninger og endelig avklaring av arealer som egner seg for deponiformål må ha stort 

fokus i den videre planprosessen. Også fordelingen av mengden masser til deponi nord og sør for 

tunnelen bør inngå i dette arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

Lemminkainen 

massetak 

massetak 
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Bruk av masser til andre utbyggingsformål 

Vurderingene som er gjort i samråd med Alta kommune med hensyn til bruk av 

overskuddsmassene til andre kjente offentlige byggeprosjekter må følges opp videre i 

planprosessen. De samfunnsmessige ringvirkningene dette kan ha må vektlegges, og nedenfor er 

listet opp noen av de større prosjektene som kan være mottakere av masser: 

 

 Alta lufthavn – rullebaneforlengelse 

Dette prosjektet er allerede igangsatt fra 2014, og mottar i dag overkuddsmasser fra  

Prosjekt E6 Alta vest. 

 Ny avlastningsveg (framtidig E6 gjennom Alta) 

Her viser planleggingen så langt et betydelig behov for tilførsel av steinmasser. Statens 

vegvesen vil se nærmere på reelt behov, samt se på muligheten for å tilpasse realiseringen av 

disse to prosjektene tidsmessig, slik at mulig utnyttelse av masser fra Kløfta kan 

gjennomføres. 

Allerede midlertidig steindeponi på Skoddevarre må inngå i vurderingen. 

 Skillemoen næringsområde 

Alta kommune har under planlegging et stort framtidig næringsområde på Skillemoen (700 

dekar). I forbindelse med utbygging av dette feltet forventes det å bli behov for betydelige 

mengder steinmasser, noe som vil bli avklart av kommunen i den pågående planprosessen. 

Det vil kunne vise seg at å være aktuelt å etablere et midlertidig deponi innenfor dette 

området, som et ledd i framtidig utbygging av området. 

 Rv 93 gjennom Eiby 

Dette er et prosjekt som per i dag er usikkert både mht omfang og tidspunkt for 

gjennomføring. Planlegging av ny vegtrasé for omlegging av eksisterende veg er igangsatt. 

 

 

Bruk av masser innenfor veganleggets område / kvalitet 

Planleggingen så langt har avdekket andre mindre tiltak som vil utløse bruk av 

overskuddsmasser fra veganlegget. Disse tiltakene krever mindre mengder, men tas med for å 

illustrere muligheten for en viss reduksjon i det totale overskuddet. 

 Internt bruk av masser i anleggsperioden (anleggsveger osv.) 

 Bergartskvaliteten på tunnelmassene til overbygningsformål er ikke avklart, men vil bli 

vurdert i reguleringsplanprosessen. Dersom deler av tunnelmassene kan benyttes til 

overbygningsformål, vil en viss andel av massene bli benyttet til vegformål. 
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6.7 Strømforsyning  

Så langt i planleggingen har det vært dialog med Alta kraftlag angående strømforsyning til 

prosjektområdet. 

 
Alternativer for strømforsyning. 

 

 1. Strømforsyning fra Langvannet/Pæska en strekning på 1,2 km. 

 2. Strømforsyning fra Garajokka en strekning på 5,2 km. 

 3. Strømforsyning fra Autsi Nord en strekning på 1,3 km. 

 

Alternativ1: 

Oppgradering av eksisterende linje som går ned til Kløfta 

 

Alternativ 2: 

Ny linje fra Garajokka enten framført luftlinje eller kabel i bakken langs vegen. 

 

Alternativ 3: 

Kabel i bakken fra mobilsender i Autsi. 
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Avklaringer med Alta kraftlag vil bli fulgt opp videre i reguleringsplanarbeidet.  

 

7 UTREDNINGSTEMA OG ANTATTE PROBLEMSTILLINGER 

7.1 Generelt 

En konsekvensutredning skal ifølge forskrift om konsekvensutredninger inneholde en vurdering 

av behovet for, og eventuelle forslag til: 

 

 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene 

 Undersøkelser og tiltak med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av 

gjennomføringen 

 

Utredningen utføres med utgangspunkt i Forskrift for konsekvensutredning og Statens vegvesen 

håndbok 140 “Konsekvensanalyser”.  Metodikken finnes beskrevet i kapittel 6.2, mens kapittel 

6.5 omhandler tema naturmiljø.  

 
Som utgangspunkt benyttes standard metode for konsekvensanalyse definert i Statens 
vegvesens håndbok 140. Hvert enkelt KU-tema utredes etter følgende struktur: 

1. Områdets verdi: Vurderes på en tredelt skala; liten-middels-stor 
2. Tiltakets omfang: Vurderes på en femdelt skala fra «Meget stort negativt» til «Meget 

stort positivt» 
3. Tiltakets konsekvens: For hvert utredningstema sammenholdes områdets verdi og 

tiltakets omfang, jf «Konsekvensvifta» i handbok 140. 
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Figuren viser konsekvensvifta (kilde: Statens Vegvesen. Håndbok 140) 

 

 

Tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet (eksisterende situasjon). 

Hva skal konsekvensutredes i denne planprosessen? 

 

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. 

 

Fra vegvesenets side foreslår vi følgende utredningstema: 

 Naturmiljø 

 Landskap 

 Naturressurser 

 

7.2 Naturmiljø 

Temaet naturmiljø omhandler bl.a. naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 

planters levegrunnlag. 

Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine 

forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 

 

Samlet vurdering: 

Sammenstilling. Til slutt sammenstilles alle 

konsekvenser i en samlet vurdering. Her vil 

også tema som bearbeides i «Virkninger av 

planforslaget» inngå i helhetsvurderingen. 

Eventuelle avbøtende tiltak vurderes og 

foreslås. 
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Vi ser det som naturlig at fagtema naturmiljø skal utredes. Fylkesmannen i Finnmark kjenner 

ikke til at det er utført naturfaglige undersøkelser i området. Kunnskapen om området er derfor 

svært mangelfulle. Konsekvensutredningen for naturmiljø må derfor inkludere nykartlegging i 

felt.  

 

Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 

8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Anleggsperioden skal omtales.  

 

Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt eventuelt behov for oppfølgende 

undersøkelser skal foreslås. 

 

7.3 Landskap 

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 

opplevelse av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsenes endres som 

følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan landskapet sett fra omgivelsene og 

hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. I analysen skal det legges spesiell vekt på 

landskapets tåleevne mot inngrep, oppsplitting og vegens barrierevirkninger, terrengsår i form av 

store fyllinger og skjæringer, massedeponier og evt. inngrep i strandsonen. 

 

For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, 

er landskapsbilde avgrenset til å omfatte de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Dette betyr f. eks. 

at de visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø som 

landskapselementer omtales og vektlegges under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, 

forståelsen av historien, vektlegges under tema kulturminner og kulturmiljø. Det skal gjøres rede 

for virkningen av eventuelle avbøtende tiltak. 

7.4 Naturressurser 

De tema vi mener bør utredes under naturressurser er: 

Midlertidige / permanente deponier 

Midlertidig lagring av overskuddsmasser vil være en naturressurs, og det vil være et mål om at  

disse kan utnyttes til framtidige samfunnsprosjekter. Konsekvenser ved midlertidig / eventuelt 

permanent deponering av massene må utredes.  

Lokalitetene på sletta sør for Garajåkka kan komme i konflikt med skogbruksinteresser, og må 

innngå som del av utredningen.   

 

Deponier vil også bli omtalt i landskapsanalysen. 

 

Reindrift 

Ut i fra innledende møte med Fylkesmannen i Finnmark Reindriftsavdelingen var det enighet om 

å avholde et felles møte i løpet av høringsperioden for planprogrammet, og gjennom dette 

komme fram til utredningsinnhold og utredningsomfang. I samråd med Statens vegvesen vil 

Fylkesmannen innkalle berørte reinbeitedistrikt til et slikt møte. Ut ifra de innledende møtene 

med reinbeitedistrikt 40 Orda og 41Beskades er det viktig å finne optimale 

deponeringsløsninger, som er til minst mulig hinder for reindriften. 
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Jordbruk 

Ingen konsekvenser for jordbruk. 

 
 

7.5 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. Hvilke konsekvenser anleggsfasen og deponering av masser vil ha for friluftslivet 

bør omtales. 

 

Det vurderes som usikkert om det er behov for en konsekvensutredning av tema friluftsliv. 

Anleggsperioden skal i tilfelle omtales, og mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt 

eventuelt behov for oppfølgende undersøkelser skal foreslås. 

 

Uansett skal det redegjøres for temaet i planbeskrivelsen. 

 

7.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyse gjøres som en del av reguleringsplanarbeidet. 

 

7.7 Kulturminner 

Så langt foreligger ingen avklaringer omkring eventuelle kulturminner. Undersøkelser etter §9 

må gjennomføres forsommer 2015, og dette må skje i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune 

og Sametinget.  

 
 

8. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

8.1 Planprosess 

Planen fremmes som en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket. 

Forslag til planprogram skal redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i 

planforslaget. Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og 

interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig som det varsles 

planoppstart. Frist for uttalelse til planprogram skal være minst 6 uker. 

 

Alta kommune fastsetter planprogrammet, og det politiske vedtaket gir føringer for det videre 

planarbeidet. Dette skal gjøres innen rimelig tid, senest 10 uker etter frist for uttalelser. Kopi av 

fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt høringsuttalelse til forslaget. 

 

Statens vegvesen får utarbeidet konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram. 

Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de 

beslutninger som skal tas. Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av 
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tiltaket for miljøet og samfunnet. For reguleringsplaner skal virkninger av planen som helhet 

inngå i vurdering av konsekvensene. 

 

Reguleringsplan med konsekvensutredning skal legges ut til offentlig ettersyn med frist for 

uttalelse minimum i 6 uker. Planforslaget vedtas endelig av kommunestyret i Alta kommune. 
 

Det tas sikte på å legge forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning ut til offentlig 

ettersyn vinteren 2016 og vedtak kan forventes innen mai / juni 2016. Tidsplanen er med 

forbehold om at alt går som planlagt, og at det ikke kommer innsigelser til planen. 

 

Statens vegvesen er tiltakshaver og har ansvar for å utarbeide forslag til planprogram og forslag 

til reguleringsplanen. Alta kommune er planmyndighet og skal fastsette planprogrammet og 

godkjenne detaljreguleringsplanen. 

 

Det er opprettet ei prosjektgruppe, under ledelse av Statens vegvesens prosjektleder, som har 

ansvar for planutarbeidelsen. Prosjektgruppa skal forholde seg til planmyndigheten, som er det 

Faste utvalget for plansaker i kommunen. Prosjektgruppa består av prosjektmedarbeidere fra 

Statens vegvesen. Alta kommune har utnevnt egen kontaktperson som vil bli representert enten i 

prosjektgruppa, eller på annen måte trukket inn i planprosessen. 

 

Statens vegvesen har vurdert mulig framdrift i prosjektet, og har satt opp følgende veiledende 

tidsplan for planprosessen fram til ferdig vedtatt reguleringsplan. 

Veiledende framdriftsplan:       Tidsfrist 

 Møte med Alta kommune      Okt.- des. 2014 

 Planprogram (utsendelse, høring og vedtak i kommunen)  April/mai 2015 

 Feltarbeid og registreringer       Sommer/høst 2015 

 Utarbeidelse av reguleringsplan inkl. KU    Mars 2016 

 Vedtak reguleringsplan      Mai / juni 2016 

 

Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for anbudsutlysning vil starte opp etter at 

reguleringsplanen er fullført. Føringer i vedtatt reguleringsplan vil utgjøre grunnlaget for dette 

arbeidet.  

8.2 Generell medvirkning 

Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i plansaker får en bred 

medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å 

påvirke både hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes, og den videre saksgang hvor 

det endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles. 

 

Statens vegvesen og planmyndighetene har som målsetting å gi god informasjon om 

planarbeidet, slik at alle parter har god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og 

konsekvenser av disse. 

 

Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen og 

vil sammen med kommunen stå som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. Gjennom 

informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal medvirkning i planarbeidet. 
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Det vil være anledning til å komme med uttalelser når planprogrammet legges ut på høring og 

offentlig ettersyn.  Vi er også åpne for egne møter med instanser/ aktører som har spesielle 

interesser i området. 

 

Vedtatt planprogram danner grunnlag for utarbeidelsen av detaljreguleringsplan m/ 

konsekvensutredning. Detaljreguleringsplan m/ konsekvensutredning vil også bli lagt ut til 

høring og offentlig ettersyn før endelig behandling i kommunen.  

Under hele planprosessen kan enkeltpersoner og organisasjoner komme med innspill. 

 

 

8.3 Innledende dialogmøter 

Underveis i arbeidet med planprogrammet har det vært innledende møter med flere instanser:  

 Alta kommune v/ Avdeling for Samfunnsutvikling, Skogbrukssjefen og 

Virksomhetsleder for Miljø, park og idrett 

 NVE  

 Eiby Jeger- og Fiskerforening,  

 Reinbeitedistrikt 40 Orda og 41 Beskades og Fylkesmannen i Finnmark 

 

Ut over dette har vi forelagt tunnelløsningene ovenfor ROV (Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark), 

og gjennom dette fått innspill om innvirkning på rovdyrfaunaen i området. Ulemper i forhold til 

rovfuglfaunaen vil knytte seg til anleggsperioden, og med marginal forskjell mellom de ulike 

alternativene. I driftsfasen forventes at tunnelløsning vil medføre åpenbare fordeler for 

rovfuglfaunaen. 

Formålet med disse møtene har bl.a. vært å informere om prosjektet i en tidlig fase, og dermed få 

i gang en god dialog med berørte instanser og brukerinteresser. Videre innehar disse instansene 

og brukerinteressene mye viten og kunnskap om områdene og bruken av disse, noe som gjør det 

lettere å vurdere konsekvenser med fordeler og ulemper. 

Gjennom planprosessen videre vil vi videreføre denne dialogen. 

 

 



Trygt fram sammen

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

vegvesen.no


