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Planutvalgets behandling: 
Behandling: 

 

Innstillingen vedtatt enstemmig. 

 

Planutvalgets vedtak: 
Med hjemmel i PBL 12-9, 3. ledd, fastsettes herved planprogram tilknyttet reguleringsplan 
med konsekvensutredning for Rv. 93 Kløfta. 
 
Statens vegvesen oppfordres i den videre planprosessen til å ha en fortløpende dialog mot 
Alta kommune knyttet til anvendelse av overskuddsmassene fra prosjektet. 
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Saksnummer:  14/4776-14  

Arkiv:   PLNID 20140010 

Saksbehandler: Reidar Andre Olsen 

Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR RV 93 - 

KLØFTA  - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  

 

Planlagt behandling: 

Planutvalget 
 

 

Administrasjonens innstilling: 

::: &&& Sett inn innstillingen under �  IKKE RØR LINJA&&& 

 

Med hjemmel i PBL 12-9, 3. ledd, fastsettes herved planprogram tilknyttet reguleringsplan 

med konsekvensutredning for Rv. 93 Kløfta. 

 

Statens vegvesen oppfordres i den videre planprosessen til å ha en fortløpende dialog mot 

Alta kommune knyttet til anvendelse av overskuddsmassene fra prosjektet. 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over �  IKKE RØR LINJA&&& 

 

... &&& Sett inn saksopplysninger under �  IKKE RØR LINJA&&& 

Saksutredning: 

Vedlegg: 

 

1. Planprogram datert  

2. Merknadshefte datert  

  

  

Andre saksdok.: 

 

Bakgrunn: 

Statens vegvesen har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for Rv. 93 Kløfta. 

Hovedmålsettingen med ombyggingen av riksvegen er å eliminere en rasfarlig delstrekning i 

et topografisk vanskelig fjellterreng med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider.  

Prosjektet antas å ha en investeringsramme på over 500 mill. kroner, noe som automatisk 

utløser krav til konsekvensutredning. Med bakgrunn i dette er det krav til utarbeidelse av 

planprogram. Planutvalget vedtok i møte den 30.03.15 å legge forslag til planprogram ut til 

offentlig ettersyn. Statens vegvesen har nå oversendt planprogrammet til kommunen for 

endelig fastsetting. 

 

Kort om planprogrammet: 



Planprogrammet (vedlegg 1) inneholder blant annet en beskrivelse av formålet med planen, 

en beskrivelse av tiltaket, vurderte trasealternativer, ulike utrednings tema samt opplegg for 

videre planprosess og medvirkning. 

Høring/merknader: 

Det har i forbindelse med høringen av planprogrammet kommet inn til sammen 10 

høringsuttalelser. En oppsummering av disse er gjengitt og kommentert fra forslagsstiller i 

vedlagt merknadshefte (vedlegg 2). Det foreligger ingen varsel om mulige innsigelser til 

planlagte tiltak fra noen av sektormyndighetene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Tiltaket forutsettes i sin helhet finansiert gjennom statlige bevilgninger og vil således ikke 

påføre Alta kommune noen kostnader. Det forventes i likhet med for E6 vest-prosjektet, at 

lokal entreprenørbransje i stor grad vil få mulighet til å bidra i bygge- og anleggsarbeidet, 

noe som ventelig vil generere betydelige økonomiske ringvirkninger for lokalt næringsliv. 

 

Vurderinger: 

 

Generelt: 

Planadministrasjonen vil innledningsvis påpeke at man synes det er veldig positivt at det nå 

planlegges en oppgradering av den aktuelle vegstrekningen som i dag representerer det 

kanskje største «problemområdet» langs Rv. 93. Ny tunell vil i tillegg til økt trafikksikkerhet 

bidra til redusert kjørelengde/kjøretid. At vegprosjektet planlegges gjennomført like i 

etterkant av at E6-prosjektet vest for Alta er fullført, vil dessuten bidra til å sikre kontinuitet i 

vegutbyggingen, noe som er svært viktig for lokal bygg- og anleggsbransje. 

 

Trasealternativ og standarsklasse: 

Planadministrasjonen stiller seg bak Vegvesenet sine vurderinger om at trasealternativ 2 og 

4 er de to beste alternativene som bør utredes videre. Alternativ 1 og 3 vurderes å gi 

dårligere løsninger både m.h.t vassdrags- og friluftsinteressene i området. Man stiller seg 

også positiv til at alternativ 2 utredes med to ulike standardløsninger (H2 og H3). Riksveg 93 

blir en stadig viktigere samferdsels åre for Alta og Finnmark. Andelen gods som 

transporteres på veg er stadig økende, og det er derfor viktig at denne veiaksen 

dimensjoneres for å kunne håndtere denne utviklingen på en god og sikker måte. En tunell 

representerer som oftest en stor investering, som det i ettertid er vanskelig og kostbart å 

bygge om. Planadministrasjonen mener derfor det er viktig at man i denne runden gjør en 

grundig vurdering av standardklassen på den nye tunellen og velger den høyeste 

standardklassen (H3) dersom kostnadene ikke blir urimelig mye høyere enn standardklassen 

under (H2). 

 

Massedeponering: 

Vegprosjektet vil basert på foreløpige beregninger generere n betydelig mengde 

overskuddsmasser (mellom 500 -600 000 m
3
). Det er viktig at man får benyttet 

overskuddsmassene til samfunnsnyttige formål, og et permanent massedeponi bør derfor 

unngås. Det beste vil være om massene kan transporteres direkte til noen av de fremtidige 

utbyggingsprosjektene som nevnt i planprogrammets punkt 6.6.  

 



Planadministrasjonen registrerer at berørt reinbeitedistrikt ikke ønsker opprinnelig foreslått 

deponilokalisering i tilknytning til det øvre tunnellpåhugget.  Man støtter med bakgrunn i 

dette Vegvesenets beslutning om at man ikke lengre ønsker å utrede dette 

deponialternativet.  

 

 

 

Eksisterende kjøreveg og friluftslivsinteresser: 

Området langs vegstrekningen er et svært attraktivt friluftsområde (jakt/fiske m.m.) og det 

er derfor svært viktig at man i tilknytning til begge tunnelpåhuggene etablerer nye 

parkeringsplasser som er dimensjonert for å håndtere friluftslivets behov. Det bør i 

tilknytning til disse etableres renovasjonsordninger samt mindre rasteplasser med 

bord/benker. 

 

At eksisterende kjøreveg gjennom Kløfta planlegges stengt for biltrafikk vil utvilsomt gjøre 

området mer attraktivt som friluftsområde (vassdrag + spektakulær natur). Det er derfor 

viktig at man som en del av planprosessen avklarer hva som skal gjøres med eksisterende 

kjøreveg. Det er grunn til å anta at de fleste syklistene som ferdes langs Rv. 93 vil foretrekke 

å benytte den gamle «naturveien» fremfor å sykle i en flere kilometer lang tunell. Dersom 

eksisterende bru fjernes, vil det måtte etableres alternative måter å krysse elva på for de 

som ønsker å ferdes langs den gamle veien. 

 

Oppsummering: 

Planprogrammet anses å danne et godt grunnlag for den kommende planprosessen. De 

viktigste arealbruksrelaterte problemstillingene vurderes å være fanget opp på en 

tilfredsstillende måte. Planadministrasjonen vil derfor etter en helhetlig vurdering anbefale 

at planprogrammet fastsettes uten endringer. 

 

... &&& Sett inn saksopplysninger over �  IKKE RØR LINJA&&& 

 

 

 

Alta, 17.04.15 

 

 

 

 

 

 

Oddvar Kristian Konst     Hallgeir Strifeldt 

Kommunalleder samfunnsutvikling   Fagleder plan 
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