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1. SAMMENDRAG 

Denne rapporten er en utredning av landskapskonsekvensene ved omlegging av Rv. 93 

gjennom Kløfta i Alta kommune. Etter en forutgående «silingsrunde» er det to alternativer 

som her blir konsekvensutredet, hhv. alternativ 2 og alternativ 4. Begge alternativer har 

lange tunneler. De to dagstrekningene i hver ende av tunnelene berører områder som har 

ulik landskapsverdi, selv om de geografisk sett ligger nokså nær hverandre.  

 

Landskapsverdi 

For alternativ 2 har vi vurdert landskapsverdien for nordre dagstrekning ved Kløfta bru til å 

være middels +, mens dagstrekningen i sør, i øvre del av Kløfta, vurderes å være middels. 

Dette gir samlet sett en middels landskapsverdi for alternativ 2. 

 

For alternativ 4 har vi vurdert landskapsverdien for nordre dagstrekning ved Kløfta bru til å 

være stor -, mens landskapsverdien i øvre del av Kløfta er satt til middels +. Dette gir 

samlet sett en landskapsverdi som ligger mellom middels og stor. 

 

Omfang 

Den store forskjellen mellom de to alternativene i forhold til omfang av landskapsinngrep 

ligger i at alternativ 4 gir store inngrep i sårbare deler av elverommet både ved nordre og 

søndre dagstrekning. Alternativ 2 medfører en bruløsning og en vegstrekning tett ved  

Eibyelva i nord, men dette inngrepet vurderes som godt plassert i landskapet på stedet. 

Ved søndre dagstrekning vil alternativ 2 ikke medføre noe inngrep i den sårbare 

elvekorridoren.  Dette gir følgende omfang for de to alternativene:  

 

Alternativ 2: Middels negativt. 

 

Alternativ 4: Middels til stort negativt. 

 

Konsekvenser 

Verdi og omfang for alternativene gir oppsummert følgende konsekvenser for 

landskapsbildet når en benytter konsekvensviften (jfr. 3.2.7. Konsekvenser): 

 

Alternativ 2: Middels negativ konsekvens for landskapsbildet. 

 

Alternativ 4: Stor negativ konsekvens for landskapsbildet. 
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2. INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen Region nord v/Prosjekt E6 Alta vest ønsker utredet fagtema landskap, 

naturmiljø og reindrift i forbindelse med planarbeidet for Rv.93 Kløfta i Alta kommune og 

for E69 Skarvberget i Porsanger kommune. 

 

Det er utarbeidet forprosjekt for begge prosjektene, og med bakgrunn i disse har man 

kommet fram til de alternativene som man ønsker å utrede videre i prosjektet. Planprogram 

er fastsatt av både Alta og Porsanger kommune. Det skal utarbeides 

konsekvensutredninger i henhold til planprogrammene, og for prosjektet i Alta skal det 

lages egne rapporter for landskap og naturmiljø.  Denne rapporten omhandler sistnevnte 

prosjekt. 

 

 

 

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

 

3. IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

3.1 Metode 

I denne rapporten vil Statens vegvesens standardmetodikk bli benyttet for en systematisk, 

samlet vurdering av det enkelte tema. Fremgangsmåten er beskrevet i håndbok V712 

(Tidligere håndbok 140) - Statens vegvesen, 2014.  

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte 

konsekvenser; Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor 

verdifullt et område eller miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer 

tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne 

endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av verdien på det enkelte 

element og omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme elementet. Både verdi, omfang og 

konsekvens bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper som tiltaket vil 

medføre. 

Alternativ 2 
  

Alternativ 4 
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Figur 2: Sammenheng mellom verdi, omfang og konsekvens, ref. Statens vegvesens håndbok 
V712. 

 

 

 

Figur 3: Bedømming av omfang, ref. Statens vegvesens håndbok V712. 
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Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt konsekvensvifte, definert i nevnte håndbok. I 

konsekvensviften kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig 

på begge sider av skalaen angitt med koding (++++ via 0 til ––––). 
 

 

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 

konsekvens  

Meget store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli 

bedre.  

+ + + Stor positiv konsekvens  
Store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

+ + 
Middels positiv 

konsekvens  

Middels store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon.  

+ Liten positiv konsekvens  
Små forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 

konsekvens  

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold 

til dagens situasjon.  

–  Liten negativ konsekvens  
Noe forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– –  
Middels negativ 

konsekvens  

Middels forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– – –  Stor negativ konsekvens  
Store forverringer i forhold til dagens 

situasjon  

– – – –  
Meget stor negativ 

konsekvens  

Meget store forverringer i forhold til 

dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli 

verre.  

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

 Metode  3.2.1

Med utgangspunkt i egen befaring med registreringer, fotos, ortofoto og 

bonitets/markslagkart m.m. er det nedenfor utarbeidet en kortfattet beskrivelse av 

landskapsbildet ved Kløfta, med hovedvekt på områdene i begge ender av tunnelen - 

dagstrekningene. 

På bakgrunn av landskapsbeskrivelsen er området gitt en verdivurdering hvor metodikken 

som er anbefalt i Statens vegvesens håndbok V 712 er lagt til grunn. (jfr. 3.1. ovenfor med 

generell beskrivelse av metodikk).  

Landskapsbegrepet er betont som en visuell og opplevelsesmessig ressurs, og blir gjerne 

karakterisert etter begrepene helhet/kontinuitet, mangfold/variasjon og 

inntrykksstyrke/intensitet.  

 

Influensområder 

Tiltakets influensområder vil være på to nivåer: 

1. Tiltakets nærområder hvor de fysiske inngrepene skjer i landskapet. 

2. Områder som visuelt påvirkes av tiltaket. 

I sistnevnte punkt vil de virkningene primært bli vurdert i forhold til områder hvor 

folk ferdes og bor. I forhold til dette tiltaket vil virkningene i hovedsak være vurdert 

fra Rv. 93.  

 

 Klassifisering av landskap – landskapsregioner  3.2.2

Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO (inntil 01.07.2015:Institutt for Skog og Landskap) 

har utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap. Dette kan kort beskrives slik: 

Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i 444 underregioner. I 

Finnmark fylke er både landskapsregioner og underregioner definert, men kun 

landskapsregionene er beskrevet. Underregionene er lokalgeografiske områder på 

kommunenivå.  

 

Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika: 

 Landskapets hovedform 

 Landskapets småformer 

 Hav og vassdrag 

 Vegetasjon 

 Jordbruksmark 

 Bebyggelse og tekniske anlegg 

 Landskapskarakter 

 

Det aktuelle tiltaket ligger i følgende landskapsregioner: 
 41 Dalbygdene i Finnmark 
 43 Finnmarksvidda 

 

Landskapsregion 41 har tre underregioner: Altaelva, Lakseelv og nedre deler av Tanaelva.  
Underregion 41.1, som omfatter nedre del av Altaelva består av flere korte elvedaler. Her 
løper de senkede elvedalene gjennom et småkupert viddelandskap, men stedvis også 
gjennom et mer typisk åslandskap med større og mindre åser. De flate og brede 
dalbunnene ligger ofte som store elvesletter.  
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Landskapsregion 43 har fem underregioner: Kautokeino, Masi, Karasjok, Jesjarvi og Gallot.  
Tiltaksområdets søndre del ligger i underregion 43.2 – Masi. 
  

Nedenfor følger et kortfattet utdrag av beskrivelse av de aktuelle landskapsregionene, 

beskrevet i Puschmann - Nasjonalt referansesystem for landskap (2005). Det er bare tatt 

med tekst som synes relevant for tiltaksområdet og tilliggende områder: 
 
Landskapsregion 41: Dalbygdene i Finnmark består av fylkets største elvedaler, og her 
finnes flere av Europas beste lakseelver. I landskapssammenheng er likevel regionens 
fremste varemerke de brede elvene, de tydelige dalformene og ikke minst det markante 

skogpreget. 
 
Skogen i Finnmark er knyttet til elvedalene, og regionen danner en sterk kontrast til den 
ellers omkringliggende flate, og langt mer karrige vidda. Skoglandskapet domineres for det 
meste av ulike typer bjørkeskog, men har stedvis også sterk dominans av furu. Bestander 
med rein furuskog finnes i sentrale deler av regionen og er flere steder karaktersettende. 

Store furubestand ses helst på sand- og grusmoer nede i dalbunnen, og flere 
elvestrekninger er lunt omkranset av frodig og høystammet furuskog. På morenejord, dvs. 
overfor furuskogenes sand- og grusmoer, ses helst blandingsskog, men bjørka dominerer 
stadig mer oppover i dalsidene. I selve dalbunnen er også små og store myrarealer mange 
steder et karakteristisk kjennetegn, og gir en oppbrutt mosaikk til den omkransende 

lauvskogen. Som oftest lukker skogen seg langsetter elvene.  
 

Dyrka mark ligger i mange områder som små og store lysninger i dalbunnen. På slike 
steder åpnes dalen mer opp, og gir større utsyn til både elv, evt. gårdstun, motsatt dalside 
og himmelbryn. Regionens jordbruksarealer er derfor også verdifull for opplevelsen av 
elvedalenes totale variasjon, dvs både visuelt, kulturelt og biologisk.  
 
De største jordbruksområdene ligger sør for Alta og rundt Karasjok. Jordbruksområdene 
kan her ha et betydelig grendepreg, og dyrka marka kan stedvis ligge som et digert 

lappeteppe mellom elv, lauvskog og furumoer.  
 
 
Landskapsregion 43: Finnmarksvidda er et av Norges flateste landområder, og hele indre 
Finnmark ligger på en stor nedslipt grunnfjellsformasjon. Regionen Finnmarksvidda bølger 
seg imidlertid slakt i flere retninger, men glir gradvis over mot steilere fjell i nord, eller 

ender som en kraftig brattskrent mot de dype furene til elvedalene (region 41). Landskapet 
veksler mellom åpne og karrige snaufjellspartier til frodige senkninger eller dalganger med 

bjørk- og/eller furuskog.  
 
Vassdragsnaturen er unik. Utallige små og store vann bindes sammen av et stort nettverk 
av stilleflytende bekker og elver. Begge de to største elvene i Finnmark (Tana og 
Kautokeino-/Altaelva), har sine kilder inne ved grensa mot Finnland. Elvene er grunne og 

flyter langsomt i vide slynger over grus og sand, avbrutt av lange loner. Enkelte steder ses 
bratte bekke- og elveskrenter. 
 
Her er store myr- og sumpområder. De brytes ofte av lange bølgende høydedrag og 
morenerygger, som oftest med vidstrakte lavmarker som gir godt vinterbeite for 
reinflokkene.  
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Figur 5: Kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i det aktuelle tiltaksområdet. 
Tiltaket ligger delvis i landskapsregion 41 – Dalbygdene i Finnmark (mørk grønn 
fargesetting), og delvis i landskapsregion 42 - Finnmarksvidda (lys grønn fargesetting). Blå 
pil viser strekningen med foreslått ny vegparsell langs Rv. 93.      

          

          

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

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for utredningsalternativene. Det skal beskrive 

dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av 

eventuelle tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle 

seg. Det er blant annet avhengig av befolknings- og næringsutvikling. Foruten dagens 

situasjon skal allerede stadfestede/vedtatte arealplaner inngå i 0-alternativet. 

 

Landskapet i området som ikke berøres av dette tiltaket vil i overskuelig framtid neppe bli 

særlig forandret fra i dag. Det foreligger oss bekjent ingen planlagte tiltak som vil endre 

dagens landskapsbilde i dette området vesentlig.  

 

Hverken dagens veg eller landskapsbildet langs denne vil bli særlig endret etter at ny veg 

er bygget. Dette fordi vegen ikke vil bli fjernet, men kun smalnet inn og opprettholdt som 

sykkelveg i sommerhalvåret etter at ny veg er ferdigstilt. Dette betyr at de 

landskapsinngrepene som er knyttet til dagens veganlegg ikke vil bli vesentlig redusert eller 

fjernet. Store deler av landskapsinngrepene er også irreversible, blant annet alle 

fjellskjæringene. Dette betyr at dagens veg i dette tilfellet i liten grad vil inngå i eller 

påvirke 0-alternativet som den nye vegen skal sammenlignes med. Kun i beskrivelsen og 

verdifastsettelsen av dagens landskapsbilde i Kløfta (berøres av alternativ 4) vil dagens Rv. 

93 ha litt negativ betydning.  

 

Verdivurderingen (alternativ 0) gjelder altså dagens landskapsbilde i traséen og 

influensområdet til den nye parsellen av Rv.93, og ikke dagens veg gjennom Kløfta. Det 

vises her til kapittel 3.2.4. nedenfor.  

 

Nedenstående avsnitt er en kort beskrivelse av dagens Rv. 93 og vegens landskapsbilde på 

strekningen gjennom Kløfta.   

 

Kort beskrivelse av dagens veg gjennom Kløfta 

Kløfta, hvor dagens Rev. 93 ligger, er en trang v-dal med steile bergvegger, urer og partier 

med kraftig lauvvegetasjon. Elva faller i stryk og små fosser, og har stedvis et spennende 

forløp mellom store fjellblokker. Vegen preger selvsagt dalen sterkt, men den følger dalens 

geometri godt, og har et enkelt vegutstyr. Asfaltdekket og betongrekkverkene utgjør de 

mest visuelle elementene. De stedlige bergartene gjør at de fjellskjæringer og urer fra 

veganlegget raskt får en god patina, og jordsmonnet gir en hurtig tilgroing med stedegen 

vegetasjon. Langs riksvegen kan det faktisk stedvis være vanskelig å se forskjell på 

naturlige bergvegger eller fjellskjæringer fra veganlegget. I senere år er det på noen korte 

strekninger anlagt lavere gabionmurer og rasnett for å sikre mot ras/skred. Bortsett fra 

veganlegget oppleves Kløfta oppleves i dag som et stykke med dramatisk og tilnærmet 

uberørt natur.  

 

 Verdivurdering for landskapsbildet – alternativ 0 3.2.4

Nedenstående vurderinger gjelder dagens landskapsbilde i influensområdet omkring 

dagsonene til de to foreslåtte alternativer for nye vegtraséer.  

 

Landskapsbildet i området ved nordre tunnelpåhugg (Kløfta bru) har en annen karakter enn 

landskapet ved søndre påhugg øverst i Kløfta. Lokalitetene ligger også i hver sin 

landskapsregion. Det er derfor naturlig å beskrive de to områdene hver for seg i 

nedenstående tekst. Da de to vegalternativene lokalt er lagt i områder med ulik 

landskapskarakter, har en også måttet gi de to alternativene ulik landskapsverdi. 

 

Kløfta Bru 

Nedenstående avsnitt er en beskrivelse av dagens Rv. 93 og dens landskapssituasjon for 

strekningen gjennom Kløfta. Denne beskrivelsen er tatt med etter ønske fra oppdragsgiver.  

 

Hverken dagens veg eller landskapet langs denne vil bli vesentlig endret etter at ny veg er 

bygget. Dette fordi vegen vil bli foreslått opprettholdt som gang/sykkelveg gjennom Kløfta 
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etter at ny kjøreveg er lagt i tunnel på størstedelen av strekningen, og fordi store deler av 

de landskapsinngrepene som er forvoldt av dagens veg gjennom Kløfta i all hovedsak er 

irreversible. Dette betyr at dagens veg i dette tilfellet kun i noen grad vil inngå i eller 

påvirke 0-alternativet som den nye vegen skal sammenlignes med. Kun i beskrivelsen av og 

verdifastsettelsen av dagens landskapsbilde gjennom Kløfta vil dagens Rv. 93 ha litt negativ 

innflytelse på landskapsverdien av området sett under ett. Dette forhold er det tatt hensyn 

til i verdifastsettelsen av landskapsbildet her. 

 

Verdivurderingen gjelder altså dagens landskapsbilde i traséen og influensområdet til den 

nye parsellen av Rv 93. Det vises her til kapittel 3.2.4. nedenfor.  

Dette området ligger i landskapsregion 41 (se 3.2.2.), men det skjer et markant 

landskapsskille ved dagens Kløfta bru.  

 

Landskapet nord for brua er søndre del av det ovenfor beskrevne dalbygdlandskapet og er 

preget av elva, frodig lauvskog- og furuvegetasjon og rolige berg- og fjellformasjoner i 

dalsidene. Elva er det viktigste og mest verdifulle landskapselementet i denne delen av 

tiltaksområdet. Elvas dominans I tiltaksområdet gjør at vi vurderer dette området å ha en 

landskapsverdi som ligger noe over middels sett i forhold til sammenlignbare områder ellers 

i denne landskapsregionen. Da er det tatt hensyn til de inngrepene som dagens veg 

innebærer for området. Alternativ 2 ved Kløfta bru ligger i sin helhet i dette 

landskapsbildet. 

 

Landskapsbildet ved dagens Kløfta bru og sør for denne er av en helt annen karakter. Her 

møter vi et dramatisk og spennende landskapsbilde, med steile bergvegger, trange juv med 

elvestryk og en kraftig stigende dalbunn som klatrer opp mot vidda lenger sør. Landskapet 

her er mer sjeldent, variert og spektakulært, og byr på større opplevelser enn landskapet 

lenger nord. Vi vurderer derfor verdien av denne delen av landskapet ved Kløfta bru til å ha 

en verdi som ligger opp mot stor. Da er det også her tatt hensyn til vegens inngrep i 

landskapet.  

 

Ved Kløfta bru ligger søndre del av dagstrekningen for Alternativ 4 i elverommet ved Kløfta 

bru med ny bru og tunnelpåhugg, mens nordre del av dette alternativet ligger i samme 

landskapsbilde som alternativ 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

På bakgrunn av ovenstående vurderinger vil vi sette landskapsverdien for 

dagstrekningen ved Kløfta bru for alternativ 2 til middels + og landskapsverdien for 

dagstrekningen for alternativ 4 til stor - 
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Figur 7: Typisk landskapsbilde i elverommet langs Eibyelva nord for Kløfta bru. Her er elva 
det viktigste og mest verdifulle landskapselementet. 

 

 

 

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

 

 

Øvre del av Kløfta 

 

Dette området ligger i landskapsregion 43, Finnmarksvidda (se 3.2.2.).  

 

Landskapet i tiltaksområdet i øvre del av Kløfta er storlinjet og åpent. Det består av store 

landskapsformasjoner i form av åsrygger og fjell. Disse er hovedsakelig dekt av lyng, mose 

og lav, dvergbjørk og vier i de høyereliggende områder, mens vi i elvedaler og søkk finner 

store områder med bjørkeskog. Elva er det viktigste og mest verdifulle landskapselementet 

også i denne delen av tiltaksområdet. Vi vurderer dette området å ha omtrent samme 

landskapsverdi som vi ellers finner i store områder i denne landskapsregionen. Da er det 

tatt hensyn til de inngrepene som dagens veg innebærer for området. Begge alternativer 

ligger i all hovedsak i det landskapet som er beskrevet ovenfor, men den nordligste delen 

av alternativ 4 ligger nede i det eroderte elverommet, hvor elva og arronderingen av denne 

(bratte bergvegger) tilfører landskapet en ekstra verdi og dimensjon.  
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Samlet sett får vi da følgende landskapsverdier knyttet til de to alternativene for ny riksveg 

93 gjennom Kløfta: 

 

Landskapsverdi for Alternativ 2:  

 

  Liten    Middels   Stor 

                      

 

 

Landskapsverdi for alternativ 4 

 

  Liten  Middels   Stor 

                   

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

  

1 

2 

3 
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 Sårbarhet 3.2.5

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 3.2.6

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

 

 

 

Figur 13: Nord for Kløfta Bru har Eibyelva randsoner av frodig lauvskog. Foto er tatt fra 
stedet der alternativ 2 vil krysse dagens riksveg og elva. Pila bak i bildet viser området hvor 
tunnelpåhugget er foreslått.  
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Alternativ 4 

 

Kløfta Bru 

Nord for brua er vegen oppgradert til høgre standard, men følger i hovedsak traséen for 

dagens veg fram til nytt brusted og tunnelpåhugg ved dagens bru. Økt standard med 

slakere kurver medfører imidlertid at vegen vil gå i dype skjæringer, og blant annet skjære 

gjennom bergkollen i kurven like sør for Kløfta bru. Den nye vegen er også planlagt med 

fylling ut i Eibyelva over en strekning.  

 

Ved Kløfta bru vil ny bru og tunnelpåhugg lokalt gjøre at omfang av landskapsinngrep blir 

stort i det sårbare elverommet.  

 

Søndre del av Kløfta 

Her vil størstedelen av alternativ 4 være tilnærmet sammenfallende med alternativ 2. 

Unntak er den nordligste parsellen, hvor alternativ 4 er lagt nede i elverommet med 

tunnelpåhugg og bru over elva. Dette landskapet er verdifullt og sårbart for inngrep (se 

ovenfor). På den annen side unngår en de to store løsmassefyllingene oppe i dalsiden som 

blir konsekvensene av alternativ 2. Vi vurderer likevel omfanget av inngrepene i elva som 

noe større negative for landskapsbildet enn de nevnte fyllingene.   

 

Etter en samlet vurdering vil vi vurdere omfanget for landskapsbildet for alternativ 4 til 

middels til stort negativt. 

 

 

 

Omfang:  Stort 

negativt 

 Middels 

negativt 

 Lite 

negativt 

 Intet  Lite 

positivt 

 Middels 

positivt 

 Stort 

positivt 

               

 

 

 

 

 

 

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

 

 Konsekvenser for temaet landskapsbilde 3.2.7

Som det framgår av betenkningene ovenfor, vurderes landskapsverdien i tiltaksområdet til 

å være mellom middels og stor, avhengig av alternativ. Videre har vi vurdert omfanget av 

tiltaket til å være mellom middels negativt og middels til stort negativt for landskapsbildet. 

Ved å benytte konsekvensviften, vil dette gi følgende konsekvenser for de to alternativene:  
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Alternativ 2:  

 

Landskapsverdi:  Middels + 

Omfang:   Middels negativt 

Konsekvens:  Middels negativ 

 

 

 

 

Alternativ 4:  

 

Landskapsverdi:  Middels til stor 

Omfang:   Middels til stort negativt 

Konsekvens:  Stor negativ     

 

 

   

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

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

Det er Kløfta som i dag gir trafikantrene den største og mest positive reiseopplevelsen 

mellom Eibydalen og Trangdalsvatnet. På grunn av den dramatiske naturen byr dagens 

vegstrekning gjennom Kløfta på en spennende og opplevelsesrik reise for alle som reiser 

gjennom dalen. Den spektakulære og dramatiske naturen gir en sterk og posistiv 

opplevelse når vær- og føreforholdene er gode. Det vises her til den korte beskrivelsen av 

strekningen under kapittel 3.2.3. For syklister vil nok situasjonen føles nokså utrygg langs 

den smale og kurvede vegen. På dårlig føre vinterstid føles nok strekningen som utrygg for 

alle trafikanter.  

De foreslåtte alternativene 2 og 4 er begge lagt gjennom en lang tunnel forbi Kløfta. Dette 

betyr at med unntak av en kort vegparsell før tunnelen lengst nord ved Kløfta bru for 

alternativ 4, og helt øverst i Kløfta når en reiser nordover på alternativ 2, så vil de 

framtidige trafikanter på denne vegstrekningen ikke oppleve den spektakulære naturen her.  

Vi mener derfor at begge alternativer for den nye vegen vil gi en dårligere reiseopplevelse 

enn dagens veg. 

 

 Massedeponier 3.2.9

Midlertidige deponier 

Ifølge skisse i planprogrammet er det foreslått å etablere et midlertidig deponi i tilknytning 

til et eksisterende massetak på slettene sør for Garajåkka. Dette betyr at en ikke åpner nye 

områder for landskapsinngrep, men lokaliserer dette til et allerede eksisterende område 

med landskapsinngrep. Dette er et godt prinsipp, men det forutsetter at en stiller krav om 

både en tidsplan og en landskapsplan for avvikling/fjerning eller rehabilitering av 

deponiområdet.   

 

Permanente deponier 

Lokaliseringen som er foreslått lenger vest på nevnte skisse synes å være lite synlig fra 

områder hvor folk ferdes og bor. Det er likevel viktig at deponiområdet opparbeides i 

medhold av en landskapsplan, med forslag til terrengform og revegetering av området etter 

at massene er lagt på plass.  

 

Vi mener generelt at det er et riktig prinsipp å søke å etablere massedeponiene nord for 

tunnelen; i områder hvor klima og jordsmonn gjør at en raskt kan etablere ny mark- og 

trevegetasjon som reduserer de visuelle landskapsinngrepene. Etablering av massedeponier 

opp mot vidda øverst i Kløfta stiller helt andre og større krav til plassering og 

bearbeiding/revegetering.  

 

 Avbøtende tiltak 3.2.10

 

Generelt: Negative landskapskonsekvenser som følge av de landskapsinngrepene som 

foreslås i denne reguleringsplanen er det vanskelig å dempe/redusere ved tradisjonelle 

landskapstiltak (terrengforming, vegetasjonsbruk). Slike tiltak vil dessuten gjerne virke mot 

sin hensikt på grunn av at det barske klimaet og skrinne jordsmonnet på stedet gjør at 

tiltakene i seg selv blir markante landskapsinngrep som vil være synlige i lang tid. Det er 

derfor bedre for helhetsinntrykket at de tiltakene som gjennomføres gis en høg kvalitet, og 

at det settes strenge krav om dette i reguleringsbestemmelsene. 
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I dette prosjektet foreslås følgende konkrete tiltak: 

 

 Forme vegens sideterreng slik at rekkverk kan unngås der dette er mulig av 

sikkerhetshensyn 

 Unngå fyllinger i elvene/bekkene og deres nærmeste randsoner 

 Legge riggområder til områder som senere vil inngå i veganlegget 

 Revegetere skjæringer og fyllinger, spesielt i området nord for ny tunnel. 

 Benytte midlertidige deponier, som kan være en «bank» for kommunen eller andre 

aktører når en har massebehov i andre prosjekter. 

 Legge stor vekt på formgiving av tunnelportaler, bruer og andre elementer, og sørge for 

at disse gis et felles formspråk. 

 Dagens veg gjennom kløfta er muntlig foreslått benyttet til sykkelveg i 

sommersesongen. Det er viktig at denne snevres inn og at unødig vegutstyr (skilt, 

gabioner m.m.) fjernes der dette ikke reduserer sikkerheten.  
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FORORD 

 

Statens vegvesen planlegger utbedring av Rv 93 for vegstrekning Kløfta i Alta kommune. 

I denne anledning er det gjort en konsekvensvurdering for temaet Naturmiljø for området. 

I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for naturmiljøet. Vurderingene 

for naturmiljø er gjennomført av Rambøll med Geir Langelo som prosjektleder, og med bistand 

fra Miljøfaglig Utredning AS v/ Bjørn Harald Larsen. 

 

Fylkesmannen i Finnmark takkes for bidrag med opplysninger om naturverdier i området. 
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1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag fra Statens vegvesen kommune har Rambøll utført en konsekvensutredning på 

temaet Naturmiljø i forbindelse med utbedring av Rv 93 Kløfta i Alta kommune. 

 

Datagrunnlag 

Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 

utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og 

konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et 

influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 

av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og 

beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via 

liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av 

påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe 

omfang, til middels og stort positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt 

skala, ut fra en sammenstilling av verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak 

som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

 

Registreringer 

Det er registrert et verneområde, 4 naturtypelokaliteter, 1 elv med anadrom fisk og seks 

vannforekomster innenfor eller like i nærheten av planområdet. Det ble også registrert en 

rødlistet karplante i området, samt viktige viltområder. 

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmiljø til å være stor. Dette på grunnlag av et 

naturreservat, samt naturtypelokaliteter, vannforekomster og funksjonsområder for vilt med stor 

verdi.  

 

Konsekvenser 

Utbedring og utvidelse av vegen fører til bare mindre inngrep i de registrerte naturverdiene og 

vannforekomstene, og for noen verdier positivt omfang. Dette medfører at omfangsvurderingene 

og dermed også den negative konsekvensen blir ubetydelig eller lav for de to alternativene. 

Samlet er konsekvensen vurdert til ubetydelig for alternativ 2, og ubetydelig/liten negativ for 

alternativ 4. 

 

Forholdet til 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 
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«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. 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.» 

 

Negativ 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. 

 

 

Avbøtende tiltak 

Det bør ikke legges til rette for økt ferdsel langs den gamle vegtraseen i Kløfta. Ferdsel av 

mennesker til fots eller sykkel kan forringe naturverdiene som finnes der ut over det som er i 

dag. 

 

En bør ikke etablere riggområder eller annen anleggsaktivitet inne i selve kløften langs den 

gamle traseen, og selvsagt heller ikke i registrerte naturtypelokaliteter. 
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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. 

 

 

2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplaner Rv. 93 Kløfta. Prosjektet inngår som 

en del av en fremtidig utbedring av delstrekningen mellom Alta og Suolovuopmi. Strekningen 

kløfta er den delstrekningen som har høyest prioritet. Hovedmålet er å eliminere en rasfarlig 

vegstrekning gjennom å legge strekningen i tunell. Av flere alternativer er nå to strekninger valgt 

ut for videre utredning, omtalt som alternativ 2 og alternativ 4. En nærmere beskrivelse av 

alternativene kan leses i planprogrammet. 

 

I utredningene er disse to alternativene utredet, sammen med arealer for et midlertidig og et 

permanent massedeponi. 

 

 

Figur 1. Kartet viser alle alternativer som har vært vurdert. Kun alternativ 2 og 4 blir utredet videre. 
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Figur 2. Figuren viser de to deponiområdene som er utredet. 

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.2 Eksisterende informasjon 

Det er tatt kontakt med Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, samt miljøansvarlig i 

Alta kommune for å framskaffe aktuell informasjon de eventuelt har. I tillegg er det søkt i flere 

relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens tjeneste Artskart og DNs Naturbase. 

Det er også samlet inn aktuell litteratur.  

3.2.1 Feltundersøkelser 

Feltundersøkelsene er utført av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning AS) 24.06.2015 og 

Geir Langelo 18.07.2015. Feltarbeidet ble utført under greie forhold og stort sett oppholdsvær. 

3.3 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 

virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og 

eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). Her er kravet til 

konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres 

(Miljøverndepartementet 1999). 
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Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er beskrevet i 

planprogrammet. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra 

Statens vegvesen (2014). 

 

Noen naturverdier er sårbare og derfor skjermet for offentligheten. Disse verdiene er vurdert i 

konsekvensutredningen, men omtale av arter og opplysninger om viktige funksjonsområdet er 

utelatt fra rapporten. Disse opplysningene er oversendt Statens vegvesen i eget notat, og antas å 

bli unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven § 24, tredje ledd. 

3.4 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 

Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder 

identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 13 for kartlegging av 

biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som metode. For verdisetting av 

viltområder er kriteriene og vektingen fra DN-håndbok 11 benyttet (Direktoratet for 

naturforvaltning 1996).  

 

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-økologiske 

sammenhenger  

Områder uten landskaps-

økologisk betydning  

Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 

funksjon,  
Arealer med noe sammen-

bindings-funksjon mellom 

verdisatte delområder 

(f.eks. naturtyper)  

Grøntstruktur som er viktig 

på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 

landskapsøkologisk  

funksjon,  
Arealer med sentral 

sammen-bindingsfunksjon 

mellom verdisatte delom-

råder (f.eks. naturtyper)  

Grøntstruktur som er viktig 

på regionalt/nasjonalt nivå  

Vannmiljø/  

Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-

klasser svært dårlig eller 

dårlig  

Sterkt modifiserte  

forekomster  

Vannforekomster i tilstands-

klassene moderat eller god/ 

lite påvirket av inngrep  

Vannforekomster nær natur-

tilstand eller i tilstandsklasse 

svært god  

Verneområder,  
nml. kap. V  

 Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 

naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 

37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 

ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype  

Lokaliteter i verdikategori C, 

herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 

og A, herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori B 

og A  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype  

Lokaliteter i verdikategori C  Lokaliteter i verdikategori B 

og A  

Viltområder  Ikke vurderte områder 

(verdi C)  

Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 2-3  

Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 4-5  

Svært viktige viltområder 

(verdi A)  

Funksjonsområder for 

fisk og andre fersk-

vannsarter  

Ordinære bestander av inn-

landsfisk,  

ferskvannsforekomster uten 

kjente registreringer av rød-
listearter  

Verdifulle fiskebestander, 

f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 

harr m.fl. Forekomst av ål  

Vassdrag med 
gytebestandsmål/ årlig 

fangst av anadrome 

fiskearter < 500 kg.  

Mindre viktig områder for 

elvemusling eller 

rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR  

Viktig område for arter i 

kategoriene sårbar VU, nær 
truet NT.  

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 

sjøørret, sjørøye, ål, harr 
m.fl.  

Nasjonale laksevassdrag  

Vassdrag med gytebe-

standsmål/årlig fangst av 

anadrome fiskearter > 500 

kg.  

Viktig område for elvemus-

ling eller rødlistearter i kate-

goriene sterkt truet EN og 

kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 

forekomster som er vanlige 

for distriktets geologiske 

mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til distriktets 

eller regionens geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 2 og 3 

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til landsde-

lens eller landets geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 1 for 
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for kvartærgeologi  kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 

arter (NT) og arter med 

manglende datagrunnlag 

(DD) etter gjeldende versjon 

av Norsk rødliste  

Fredete arter som ikke er 

rødlistet 

Forekomster av truete arter, 

etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste: dvs. katego-

riene sårbar VU, sterkt truet 

EN og kritisk truet CR 

Omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 
 

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15 

(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig 

kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2010 er benyttet i arbeidet. IUCNs 

kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet 

med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortelser 

er (med engelsk navn i parentes):  

 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 

artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 

lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en 

glidende skala fra liten til stor verdi. 

3.5 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 

3.6 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 3 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 

positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 

en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 

konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 
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Figur 3. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.6.1 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og to 

utbyggingsalternativer. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 

Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 

alternativet rangeres høyest (rang 1).  

3.6.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 

utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 

tiltak er beskrevet. 

 

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Naturgrunnlaget 

4.1.1 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. 

4.1.2 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.  
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Figur 4. NGUs berggrunnskart viser meta-arkose innen tiltaksområdet. 

 

Figur 5. Kartet viser at det for det meste er tynt løsmassedekke innenfor planområdet. 
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4.2 Overordnede karakteristiske trekk 

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. 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. 

4.3 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. 

4.3.1 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 6. Avgrensede verneområder og naturtypelokaliteter. 
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Figur 7. Avgrensede vannforekomster. 
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Lokalitet 1   Nállovárjávri 

 

Id  BN00081508 

Områdenavn  Nállovárjávri 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming  Gammel furuskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 07.09.2010 

Nøyaktighetsklasse 20 - 50 m 

Tilstand 

MOB-Land prioritet G Ikke vurdert 

Innledning 

Lokaliteten utgjør en del av ”storområdet” Nalluvarri-Gurbmutvoubmi som er omtalt av Alta 

kommune (1995). Lokalitet 4347 utgjør en mindre del av dette storområdet. Et leveområde for 

storfugl er videre avgrenset som lokalitet 6437 i Naturbasen. Området er også registrert som en 

stor MIS-lokalitet hvor den vestlige og nordligste delen ikke er vurdert som naturtypelokalitet. De 

sørligste delene av naturtypelokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 10.8.2010 og de 

nordligste delene av Rein Midteng 7.9.2010. Lokaliteten er beskrevet av Rein Midteng. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er et stort furuskogsområde på vestsiden av 

Eibydalen, fra Garrajohka i sør til Nállovarri i nord. Lokaliteten ligger i Eibydalen vest for RV 93 

og grenser i nord mot elv, skogsbilveg og mer påvirket skog. I vest grenser områder mot 

vestvendte bjørkekledte lisider og bekk. I sør grenser lokaliteten mot Garrajohka. Mot nord 

grenser lokaliteten mot snaufjell og bjørkeskog. Området består av platå og svakt hellende 

nordvendte lisider og østvendte bratte lisider. Sentralt ligger vannet Nallovarjavri. Naturtyper, 

utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel, tidligere plukkhogstpåvirket 

naturskog av furu med spredte grove furutrær. Dominerende tresjikt består av spredte eldre, 

nokså grove furuer som er 50-70 cm i brysthøydediameter og med flat krone og grove greiner. 

Disse trærne anslås å ha en alder på 200-250 år. Det er trolig flere hundre grove trær av furu på 

lokaliteten. Mellomsjiktet med halvgamle trær på 80-200 år er i liten grad til stede, mens det er 

gjennomgående god foryngelse av yngre småvokste trær. Mindre partier har yngre furutrær og 

har vært gjennom hardere hogster av store trær. Furuskogen er hovedsakelig én - til tosjiktet. 

Bjørk vokser som et glissent og spredt undersjikt men i nordvest er treslaget stedvis 

dominerende. På platået er det mindre bjørk enn i nord og vest. Fattige lyngpregede skogtyper 

med dominans av ”kreklingfuruskog” dominerer. Stedvis forekommer lavfuruskog. Artsmangfold: 

Fattige vegetasjonstyper dominerer og karplantefloraen er i all hovedsak fattig. I rikere parti, 

langs bekker eller sig, kommer det inn arter som hengeaks, fjelltistel, skogstorkenebb, sløke, 

gulstarr, fjellfrøstjerne, mjødurt, harerug med flere. Soppfloraen knyttet til død ved var klart 

utarmet grunnet kontinuitetsbrudd i liggende død ved og den generelle lave andelen av død ved. 

Det er så langt gjort funn av flekkhvitkjuke (NT), furuskjell (NT) og furuplett (NT). Blanknål (NT) 

ble også registrert. Dette er andre funn i Finnmark i følge Artskart, et tidligere funn er gjort i Alta 

i 1984 (”Gargia; upresist angitt”). Gulrandkjuke ble funnet på grov gammel furu. Det ble sett 

flere eldre hekkehull etter tretåspett i furuer. Nallovarri/Gurbmutvuobmi er registrert av Alta 

kommune (1995) som et viktig naturområde med stor betydning for både flora og fauna. På 

grunn av at dette er et nokså stort område med eldre furuskog har området viktige viltverdier for 

arter knyttet til eldre furuskog. Lokaliteten og hele storområdet er et viktig leveområde for 

storfugl. Det er et kjerneområde for storfugl i Alta kommune og spillplasser er kjent (Bjørnulf 

Haagenrud pers.med.). Alta kommune (1995) nevner for øvrig hekkearter som brunnakke, 
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kvinand, perleugle, småspove, gluttsnipe og grønnstilk. Våtmarksfuglene er sannsynligvis 

registrert ved Gurpmotvuompi. Skogsnipe og toppmeis, arter som er sjeldne i Finnmark, er også 

observert (Alta kommune 1995). Fiskeørn har tidligere hekket i området, og er forsvunnet som 

hekkefugl i Alta kommune. I 1995 stod det fortsatt to reir av fiskeørn igjen i området. Dvergspett 

er observert, og hekker sannsynligvis (Arve Østlyngen pers.medd.). Rødstjert er en vanlig art 

(egne registreringer). Jerv (VU) streifer fast gjennom området. Bruk, tilstand og påvirkning: Det 

er jevnt med hogstspor over hele lokaliteten. Området har tidligere vært plukkhogd, og trolig i 

flere omganger. I de nordligste delene har skogen vært kraftigere plukkhogd enn lenger inn på 

platået. Hogsten har ført til brudd i kontinuitet i liggende død ved i store deler av området, selv 

om det visse steder i de nordvendte lisidene er bedre kontinuitet. Det er kun et fåtall eldre 

spredte lægre, men nokså mye grove greiner og nokså nedbrutte topper etter gammel hogst. 

Enkelte steder har det de senere år blitt dannet spredt med ferske liggende døde trær. Det er 

også generelt nokså lite stående dødt trevirke (gadd). Kontinuitet i stående levende trær og 

grove greiner (som er viktig for eksempel enkelte lavarter) er nokså god, selv om mellomstadiet 

ofte er hogd bort. Hogstene har medført at skogen i dag er mer glissen enn den ville ha vært 

uten hogst. Om skogen får stå i fred framover, antas skogen å bli noe tettere. Det tas ut død furu 

rundt Nállovárjávri til bålbrenning. Dette er negativt for naturverdiene og bør helst opphøre. 

Fremmede arter: Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av et større landskap med 

eldre furuskog. I grensa i vest er det også eldre furuskog, men denne er svært glissen og er i 

tillegg påvirket av hogst. Denne er derfor ikke avgrenset som naturtypelokalitet, men har likevel 

visse naturverdier, særlig for arealkrevende fuglearter knyttet til eldre furuskog. Verdivurdering: 

Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grensen til svært viktig (A) da dette er et større område 

bestående av eldre furuskog med funn av flere rødlistearter, mange gamle trær og en del død 

ved. Lokaliteten har også viltverdier for fuglearter knyttet til gammel furuskog, og har også visse 

verdier for sopp knyttet til gammel furuskog. Verdiene for begge grupper vil øke på sikt om 

områder får ligge urørt da det da vil utvikle mer død ved og bedre sjiktning. Det som trekker ned 

mht samlet naturverdi, er at det er et klart brudd i stående og liggende død ved av furu, og den 

generelt lave mengden død ved. Skjøtsel og hensyn: For at verdiene kan ivaretas og økes i 

framtiden, er det viktig at hogst av furu inklusive døde liggende og stående trær opphører. MIS 

legger opp til ikke hogst i området. Det er også viktig at vedhogst av døde furutrær, læger og 

greiner opphører. Grunneier bør i stedet legge til rette for hogst av bjørk som kan nyttes av de 

besøkende. En forsiktig hogst av bjørk anses ikke å true naturverdiene på lokaliteten. Forsiktig 

hogst av bjørk kan også være positivt da bjørka er i frammarsj pga mangelen på den brann, som 

er en viktig økologisk faktor i furuskoger. Det vil forøvrig være positivt for naturverdiene om 

brann innføres som en økologisk faktor. 

 

 

 

Lokalitet 2  Hattfjellet Ø I 

 

Id  BN00081501 

Områdenavn  Hattfjellet Ø I 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel boreal lauvskog 

Utforming  Gammel ospeskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Innledning 

Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune Solvang, Geir 

Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Eibydalen og danner 
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en liten ospelokalitet som grenser mot naturtypelokalitet Ø II i vest og sørvest og mot 

myr og lite tjern i øst. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består 

av en liten ospelokalitet med noe død ved av osp ca. 5-10 trær av liggende død ved. 

Artsmangfold: Begerfingersopp ble registrert på ospelæger. For øvrig ble også 

svartsonekjuke (NT) registrert. Rustdoggnål (NT) ble også registrert. For øvrig var det 

mye skjellglye på ospene. I myrkanten forekom nubbestarr. Bruk, tilstand og påvirkning: 

Lokaliteten er lite påvirket i nyere tid. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig 

(B) da lokaliteten består av et gammelt ospeholt med forekomster av blant annet flere 

rødlistearter. Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ligge urørt. 

 

 

 

Figur 8. bildet viser området for planlagt tunellinnslag på nordsiden av alternativ 4. I forgrunnen ser en 
Vesterelva like ovenfor samløpet med Eibyelva.  

 

Lokalitet 3  Hattfjellet Ø II 

 

Id  BN00081502 

Områdenavn  Hattfjellet Ø II 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming  Gammel furuskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 13.08.2010 

Nøyaktighetsklasse 20 - 50 m 

Innledning 

Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune Solvang, Geir 

Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Eibydalen. Mot vest 
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er lokaliteten grovt avgrenset mot fjellbjørkeskog. Mot sør og nord er lokaliteten 

avgrenset mot yngre skog. Innimellom er det ung bjørkeskog, men dette er 

arronderingsmessig inkludert i lokaliteten. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 

Lokaliteten består av en gammel furuskog, best utviklet på blankskurte berg. Spesielt i 

områdene med blankskurte berg er det spredt og godt med både liggende og stående 

død ved av furu. Det er lite grove trær, slik som man for eksempel finner i Mattisdalen. 

Spredt inngår noe grov bjørk, blant annet med grov sprekkebark ved basis. 

Artsmangfold: Rødlistearten flekkhvitkjuke (NT, minimum 2 læger) ble registrert på 

minimum et par læger og furuplett (NT). Rustdoggnål (NT), rødhodenål og dverggullnål 

ble registrert på grov basis av bjørk. Det er potensial for ytterligere funn av rødlistearter 

knyttet til død ved av furu. Skogen er fattig og lyngdominert, og de viktigste kvalitetene 

er knyttet til gammel furu. I mer fuktige partier kommer det inn mye skogsnelle. Bruk, 

tilstand og påvirkning: Lokaliteten er påvirket av tidligere plukkhogst, men det synes å 

være god kontinuitet i liggende død ved, dvs. at furulægrene opptrer i ulike 

nedbrytningsstadier. Partiene med berg i dagen er naturlig nok minst påvirket, mens 

mellomliggende partier med noe høyere bonitet er mer påvirket og stubber opptrer hist 

og her. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av 

gammel furuskog med forekomster av blant annet flere rødlistearter. Skjøtsel og hensyn: 

Lokaliteten bør ligge urørt. 

 

 

 

 

 

Lokalitet 4-  Bjørnhollia 

 

Id  BN00081505 

Områdenavn  Bjørnhollia 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming  Gammel furuskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 09.08.2010 

Nøyaktighetsklasse 20 - 50 m 

 

Innledning 

Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 9.8.2010. Lokaliteten 

er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er ikke kartlagt som MIS-område av FeFO. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i Eibydalen sør for lokaliteten 

Hattfjellet Ø. Mellom disse lokalitetene opptrer yngre skog, hovedsakelig bjørkeskog 

innblandet furu. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en 

mindre lokalitet med gammel skrinn furuskog, best utviklet i områder med lav bonitet. 

Artsmangfold: Skogen er fattig og lyngdominert, i partier som ren lavfuruskog. De 

viktigste kvalitetene er knyttet til gammel furu. Det er relativt mye stående død ved av 

furu på lokaliteten, med mye døde greiner. Spredt småvokst grov furu opptrer. Det er 

også spredt noe læger, men lite grove lægre eller sterkt nedbrutte lægre. Det er 

potensial for funn av rødlistede arter knyttet til død ved. Bruk, tilstand og påvirkning: I 

partier er det en del hogstspor. Det er lite grove trær, slik som man for eksempel finner i 

Mattisdalen. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av 
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gammel furuskog med en del død ved med potensial for funn av blant annet rødlistearter. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ligge urørt. 

 

 

Lokalitet 5  Goskamark naturreservat 

 

Id  BN00062781 

Områdenavn  Goskamark naturreservat 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming 

Verdi  Svært viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 01.08.1994 

Nøyaktighetsklasse 50 - 100 m 

 

Innledning 

Området er vernet som Goskamark naturreservat. Naturtypens egenverdi sammen med 

forekomsten av regionalt sjeldne og rødlistede arter gir verdien svært viktig 

(A).<BR><BR>Flere rødlistede sopp er registrert i området, bl.a. Antrodia macra (NT) på 

osp, Ceriporiopsis pannocincta (CR) på gråor, furuplett Chaetoderma luna (NT) på furu, 

Junghuhnia lacera (DD) på gråor, grønnlig narrepiggsopp Kavinia alboviridis (NT), 

svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT) på furu, Skeletocutis lenis (NT) på furu, og 

lamellfiolkjuke Trichaptum laricinum (NT) på furuOmrådet er lite påvirket 

 

 

Figur 9. Bildet viser det sørlige tunellinnslaget for alternativ 2. Generelt er det mest lynghei i dette 
området, slik som vist i forgrunn av bildet. Men her har det også utviklet seg noe beitemark, trolig som 
følge av ganske intens beiting av rein. 
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4.3.2 Viltområder 

Det er registrert et område for oter nord for planområdet.  

Miljøfaglig Utredning v/Bjørn Harald Larsen utførte registrering av rovfugl i utredningsområdet 

24.6.2015, hovedsakelig for å supplere eksisterende kunnskap. Kunnskapen om rovfuglhekking i 

området er så god at det ble vurdert som tilstrekkelig med en befaring for å gjøre seg kjent med 

forholdene i området.  

 

4.3.3 Vassdragene, fisk og ferskvannsfauna 

Alle vassdragene innen planområdet er en del av det vernede Alta- Kautokeinovassdraget. Selve 

vernestatusen gir ikke grunnlag for verdisetting etter håndbok V712. Deler av verneformålet i 

forhold til naturverdier vil naturlig inngå i vurderingene av registrerte naturverdier for 

konsekvensutredningen. Det betyr at f.eks. inngrep i elvene ikke ses i forhold til vernets formål, 

men i forhold til eventuelle virkninger på naturmiljøet som inngrepet medfører.  

 

I dette tilfellet er det først og fremst fisk og annen ferskvannsfauna som representerer 

naturverdiene i vassdraget. Eibyelva opp til Kløfta og Vesterelva er anadrom strekning med laks, 

sjøørret og sjørøye. i Trangdalselva og Vesterelva det stasjonær ørret. Ut fra det en kunne se ved 

befaringen, er Eibyelva godt egnet som gyte- og oppvekstområde for anadrom fisk innen 

planområdet.  

4.3.4 Artsforekomster 

Tabell 2. Tabellen viser registreringer av rødlistearter i nærheten av tiltaksområdet.  

Gruppe Art Kategori 

Karplanter Snøsoleie NT 

 Grynsildre NT 

Sopp Svartsonekjuke NT 

 Furuplett NT 

 Lamellfiolkjuke NT 

Pattedyr Gaupe VU 

 Jerv EN 

 Oter VU 

 

Det ble registrert et sannsynlig funn av grynsildre (NT) av B.H. Larsen under feltarbeidet 

24.06.2015.  

 

Det ble ikke registrert svartelistede arter verken under feltarbeidet eller i Artsdatabankens 

artskart. 

4.3.5 Vannmiljø 

Det er registrert seks ferskvannsforekomster i vann-nett innenfor eller i umiddelbar nærhet til 

det aktuelle tiltaksområdet. Fem av dem har økologisk tilstand definert til Svært god, men en, 

Eibyelva øvre har økologisk tilstand God. Kjemisk tilstand er udefinert for alle seks vassdragene. 

 

4.3.6 Restområder 

Arealene med relativt upåvirket natur, men som ikke har verdier som skal avgrenses som viktige 

naturtyper har selvsagt også en verdi for naturmangfoldet. Slike arealer skal i hht håndbok V712 

verdisettes til liten verdi. 
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4.4 Sammenstilling av naturverdier 

Figur 10. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet. 

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal 

Lok 1 Nállovárjávri Gammel barskog. Viktig-B Middels/stor 
 

Lok 2 Hattfjellet Ø I Gammel boreal lauvskog. Viktig B Middels/stor 
 

Lok 3 Hattfjellet Ø II Gammel barskog. Viktig-B Middels/stor 
 

Lok 4 Bjørnhollia Gammel barskog. Viktig-B Middels/stor 
 

Lok 5 
Goskamark 

naturreservat 
Goskamark naturreservat Stor 

 

Lok 6 

212-1679-R 

Ávžejohka 

bekkefelt 

Økologisk tilstand: Svært god Stor 
 

Lok 7 
212-1588-R 

Ávžejohka 
Økologisk tilstand: Svært god Stor 

 

Lok 8 
212-1650-R 

Vesterelva 
Økologisk tilstand: Svært god Stor 

 

Lok 9 212-1842-R Økologisk tilstand: Svært god Stor 
 

Lok 10 
212-1697-R 

Garrajohka 
Økologisk tilstand: Svært god Stor 

 

Lok 11 
212-557-R 

Eibyelva øvre 
Økologisk tilstand: God Middels/stor 

 

Lok 12 Artsforekomster 
Forekomster med arter og 

funksjonsområder tilsvarende viltvekt 4.  
Stor 

 

 Restområder Øvrig natur i området. Verdi: Liten verdi Liten verdi 
 

Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha stor verdi. 
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5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 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. 

5.2 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 

 

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

 
 

 

 

 

Konsekvens: Lite negativt (-) 
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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 

Verdi: Stor 

 

Det vil ikke gjøres inngrep i denne vannforekomsten i forbindelse med dette alternativet. 

 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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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. 

 
 

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. 
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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/-) 

 
 

5.3 Alternativ 4 

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». 
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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) 
 

 
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, 
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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 

Verdi. Stor 

 

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 
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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. 
 

 
 
 
 
 

Konsekvens: Lite negativt (-) 

 

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. 
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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 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 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. 
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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/-) 

 

 

Figur 11. Bildet viser miljøet ved det planlagte permanente deponiområdet. Her er det hogstpåvirket 
blandingsskog, der bjørk og furu dominerer. 

5.4 Sammenstilling og rangering 

Tabell 3 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. 
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Konsekvensvifta er brukt som støtte for vurderingene. Det er knyttet få konflikter i forhold til 

verdifull natur til dette prosjektet. 
 

Tabell 3. Sammenstilling av konsekvensvurdering. 

Naturmiljø Verdi 
Konsekvens  

0-alternativet 

Konsekvens 

Alternativ 2 

Konsekvens 

Alternativ 4 

Lok 1 Nállovárjávri Middels/stor 0 0 0 

Lok 2 Hattfjellet Ø I Middels/stor 0 0 0 

Lok 3 Hattfjellet Ø 

II 
Middels/stor 

0 0 0 

Lok 4 Bjørnhollia Middels/stor 0 0 0 

Lok 5 Goskamark 

naturreservat 
Stor 

0 0 0 

Lok 6 Ávžejohka 

bekkefelt 
Stor 

0 - 
0/- 

Lok 7 Ávžejohka Stor 0 0 0 

Lok 8 Vesterelva Stor 0 0 - 

Lok 9 

Vannforekomst ID: 

212-1842-R 

Stor 

0 0 0 

Lok 10 Garrajohka Stor 0 0 0 

Lok 11 Eibyelva 

øvre 
Middels/stor 

0 0 0 

Lok 12 

Artsforekomster 
Stor 

0 + 
+ 

Restområder Liten 0 0/- 0/- 

Samla konsekvens 
0 

0 
0/- 

Rangering 1 2 3 

Beslutningsrelevant usikkerhet    

 

5.5 Usikkerhet 

5.6 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. 

 

 

 

 



 

34 (35) NATURMILJØ 

 

 

 

 

 

Rambøll 

§ 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. 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. 
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6. AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

6.1 Avbøtende tiltak 

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. 
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1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG 
VURDERINGSKRITERIER 

 

1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET 

 

Risikoanalysen tar for seg trafikant- og personsikkerhet, samt miljøforhold for bygging av ny 

tunneler på Rv 93 Kløfta i Alta kommune i Finnmark fylke. Som følge av tunnelens 

beliggenhet, vil det også bli behov for omlegging av tilstøtende veger på begge sider av 

tunnelen. Gammel og ny vegløsning framgår av kartskissen. 

 

 

  

 

Figur 1: Kartskisse eksisterende og ny veg og tunnel 

 

Prosjektavdelingen i Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging, prosjektering og 

utbygging, og Rv 93 Kløfta er organisasjonsmessig underlagt Alta vest-prosjektet 

 

Formålet med ny tunnel er å eliminere den rasfarlige strekningen gjennom Kløfta. Ut over 

rasfaren skaper også stigningsforholdene langs dagens veg problemer for tungbiltrafikken. 

Utbedring av dagens veg er forkastet, pga vanskeligf topografi i området. Rassikring på 

dagens veg er vanskelig å gjennomføre pga bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider i en trang 

og smal canyon. Dagens veg er smal, har dårlig geometri og store stigningsforhold (8-9 %). 

Kløfta bru som ligger ved inngangen til Kløfta canyon, har i alle år vært et ulykkespunkt pga 

vanskelig veggeometri og uoversiktlige forhold.  

På vegstrekningen er det en del tungtrafikk både med varetransport, i hovedsak til og fra 

Finland. Det er også persontransport gjennom området, ikke minst knyttet til reisemønsteret 

mellom Kautokeino og Alta, samt i tilknytning til omfattende fritidsbebyggelse langs 

Autsivannet og videre sørøver. Tungbilandelen er på ca 20 %. En del bobiler og turister kjører 

gjennom området i sommersesongen.  Det er en ÅDT på ca 650 på vegstrekningen (2014-
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tall). Hastigheten er i dag 80 km/t. Det er ingen boliger eller hytteområder i tilknytning til 

selve prosjektområdet. Det er knyttet fiskeinteresser til Eibyelva helt opp til dagens Kløfta 

bru. (laks, sjørøye og ørret) 

I reguleringsplanarbeidet er det avklart at tunneltraséen legges øst for eksisterende veg i 

Kløfta.  Foruten tunnelen omfatter prosjektet noe ombygging av dagens veg, samt bygging av 

nye tilførselsveger inn mot tunnelen på begge sider. Veg og tunnel bygges etter 

dimensjoneringsklasse (standardklasse) H3, som tilsier vegbredde 8,5 m, trafikkmengde ÅDT 

0 - 4000 og fartsgrense 90 km/t. For tunnelen er valgt tunnelklasse B og tunnelprofil T 9,5.  

Tunnelens lengde blir 4,2 km. Tunnelportalene utformes med trakt-form. 

Siktkravet på brua på grunn av brurekkverket er ikke innfridd ift. krav i vegnormalene. Det er 

sendt inn fraviksøknad, hvor vi ber om dispensasjon til å fravike kravet om ekstra 

breddeutvidelse av brua.  

Det vil ikke bli tillatt med gang-sykkel-trafikk /GS-trafikk) gjennom tunnelen. GS-trafikken 

vil bli avviklet langs gammel Rv 93, hvor det blir utført diverse rassikringstiltak for å oppnå 

en tilfredstillende løsning. Avkjørsler til gammel Rv 93 er plassert og utformet slik at vi 

oppnår trafikksikre løsninger . Det skal også bygges en stoppeplass / parkeringsplass mellom 

ny bru og tunnelen.   

Som en del av reguleringsplanprosessen er det gjennomført konsekvensutredning (KU) for 

fagtema Landskap, Naturmiljø og Naturressurser.  

Det er noe reindrift i området.  

 

1.2 FORMÅL OG KRAV TIL RISIKOANALYSE 

 

En risikoanalyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet. 

Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer (“beste praksis”) og skal være et  

bidrag til å gjøre vegen så sikker som mulig. Risikoanalysen skal belyse risikobildet, dvs. 

indentifisere uønskede hendelser, årsaker til disse og mulige konsekvenser med tilhørende 

sannsynlighet.   

Kravet om risikoanalyse på reguleringsplan-nivå er hjemlet i Plan- og bygningslovens (PBL) 

kapittel 3;. Oppgaver og myndighet i planleggingen § 3-1, bokstav h, samt  kapittel 4; 

Generelle utredningskrav § 4-3.  
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1.3   ORGANISERING AV PROSESSEN 

 

Det er gjennomført et felles møte med deltakere fra Statens vegvesen den 09.12.2015 på 

vegkontoret i Vadsø.  På samlingen deltok følgende personer som er satt opp i tabell 1. 

Personene deltok med sine kunnskaper om området som vegsystemet skal bygges i, og sine 

fagkunnskaper i forhold til vegprosjekter og trafikksikkerhet. 

 

NAVN REPRESENTERER 

Gunn Schultz Prosessleder Statens vegvsesen,   

Kåre Furstrand Planleggingsleder, Prosjekt Alta vest, Statens 

vegvesen, Prosjektavdelingen  

Bjørn Eriksen  Planlegger, Statens vegvesen, 

Ressursavdelingen 

Jon Einar Strige Tunnelforvalter Finnmark, Statens vegvesen 

Bjørn Roar Walsøe Rådgiver, Plan og forvaltning, Statens 

vegvesen, Vegavdeling Finnmark  

 

Tabell 1: Deltakere samling, Vadsø 09.12.2015 

 

Det var ikke invitert personell fra politi, brannvesen og ambulanse. Rapporten sendes disse i 

ettertid, sammen med reguleringsplanforslaget.  

 

Det gjennomføres 5 ulike trinn i prosessen med risikoanalyse. Denne baserer seg på Håndbok 

V721 Risikovurderinger i vegtrafikken, samt TS 2007:11 Risikoanalyse av vegtunneler. 

Rapporten baserer seg på disse 5 trinnene. I arbeidet har vi også brukt gjeldende normaler for 

veg og vegtilbehør.  
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Figur 2: De 5 trinnene i en risikovurdering og risikoanalyse. 

 

 

 

1.4 VURDERINGSKRITERIER  

 

Det er ikke satt eksakte vurderingskriterier for risiko i vegprosjekter i Statens vegvesen. De 

valg som gjøres på løsninger er bestemt ut fra flere forhold som standarder og normaler, 

Statens vegvesens 0-visjon og fagkunnskap på hvilke løsninger som er beste valg i forhold til 

omgivelsene de skal fungere i.  

 

Statens vegvesens 0-visjon stiller krav til et sikkert vegsystem. Det skal lede til sikker adferd, 

løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene og redusere sannsynligheten for 

feilhandlinger. Vegmiljøet skal være informativt og ukomplisert, og invitere til sikker fart 

gjennom utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre 

feil.  

 

Om det gjøres feil skal vegens utforming beskytte mot alvorlige konsekvenser av 

feilhandlingene. Vegen skal ha beskyttende barrierer og et fartsnivå som er tilpasset vegens 

sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. Det opereres med 3 ulike nivåer: 

- gående og syklende, maks 30 km/t ved kryssingspunkt 

- sidekollisjoner, maks 50 km/t i kryss 

- møteulykker, maks 70 km/t (ÅDT over 4000 uten midtrekkverk) 

- utforkjøring, maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen) 

 

De standarder og normaler vi bygger vegmiljøer etter er basert på denne visjonen. Normalene 

og standardene gir ideelle krav. I de fleste tilfeller må vi også vurdere avvik og fravik fra 
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disse. En risikoanalyse kan således gi oss et bedre grunnlag for å vurdere om det vi bygger vil 

være sikkert nok, og at vi gjør bevisste valg av hvilken risiko vi vil tillate.      

 

 

1.5 DATAGRUNNLAG 

 

Det er brukt kartoversikt over strekningene i prosjektet og prosjektavdelingen har levert alle 

andre data som er opplyst. SVV ulykkesregister  og Norsk vegdatabank (NVDB) er brukt for 

å innhente opplysninger om ulykker på den eksisterende strekning. Ellers er deltakernes 

innsikt og kompetanse på sine områder brukt.  

 

 

 

2 IDENTIFIKASJON AV SIKKERHETSPROBLEMER 
 

2.1 FREMGANGSMÅTE 

 

Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede 

hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene. Det har vært brukt sjekkliste med 

sikkerhetskritiske forhold og risikofaktorer for dette. Det er også sett på ulykkessituasjonen i 

området. 

 

Det er gjort en identifikasjon for  tunnelen, og en identifikasjon for vegstrekningene samlet. 

Det er fylt ut en sjekkliste for hver del av vegsystemet, dvs. veger i dagen inkl. bru, samt 

tunnelen. 

 

2.2 OVERSIKT ULYKKESSITUASJON 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.  
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Figur 3: Kartutskrift ulykker 1981-2012 Kløfta og området rundt 

 

 

Ulykkene fordeler seg slik som i tabellen under.  

ÅR ULYKKESTYPE SKADEOMFANG ANTALL SKADDE  

1981 Utforkjøring v side LS 1 

1983 Utforkjøring v side LS 1 

1984 Møteulykke LS 1 

1987 Møteulykke DR 1 

1989 Møteulykke LS 1 

1990 Møteulykke LS 2 
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1990 Utforkjøring H side LS 1 

1990 Velt DR 1 

1992 Utforkjøring v side LS 1 

1994 Forbikjøring LS 2 

1998 Utforkjøring uspesifisert LS 1 

1998 Møteulykke AS 3 

2001 Utforkjøring h side LS 1 

2003 Møteulykke DR 1 

2006 MC-ulykke LS 2 

2007 Møteulykke AS 2 

2010 Møteulykke LS 3 

2010 Utforkjøring h side AS 2 

2012 Utforkjøring v side LS 1 

 

Tabell 2: 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. 1  

 

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.   

 
                                                           
1 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, 2009 
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2.3 SJEKKLISTE NYE KLØFTA TUNNEL  

 
Oversikten over tunnelen er basert på i hovedsak håndbok N500 vegtunneler. I tillegg er andre 

håndbøker og veiledere knyttet til veg og vegforhold benyttet. Tunnelen og vegen skal bygges 

i henhold til gjeldende normal. Normal er basert på lengde og årsdøgntrafikk.  

 

 

SIKKERHETSPARAMETRE RISIKOANALYSE KLØFTA TUNNEL 
SIKKERHETSPARAMETER SPESIELLE FORHOLD 

VED TUNNELEN 

EVT. KOMMENTAR 

Tunnellengde 4200 m  

Antall løp 1  

Antall kjørefelt og 

kjørefeltbredde 

T 9,5 Tunnelklasse B 

Kryss/rundkjøring i tunnel Nei   

Tverrsnittsgeometri T 9,5  og standardklasse H3  

Stigning (3-5%) 4 % Mot dagens 8-9 % 

Vertikal og horisontal profil T 9,5  

Enveis- eller toveistrafikk Toveis   

Stoppsikt Etter dagens normal 127 m 

Konstruksjonstype Berg/fjell landtunnel 

Trafikkvolum  650 Lav ådt 

ÅDT sesongvariasjoner Noe sommertrafikk Ikke stor 

Transport av farlig gods Ja  Drivstoff, fisk, osv   

Prosentandel tunge kjøretøy og 

type tungtransport 

20 %   

Særtrekk ved adkomstveger Blir ny veg til tunnel, samt 

utbedring på eksisterende 

veger. Ny bru over Eibyelva. 

Avklaring av avkjørsler. 

Bru på veg mot tunnelen 

Hastighetsaspekter 90 km /t  

Avløp for brannfarlige og 

giftige væsker 

I hht dagens normal. Rensing i tunnelen 

Atkomsttid for redningstjeneste 

(antatt utrykningstid etter alarm 

er mottatt) 

  

Ventilasjon Etter gjeldende normal  20 MW brann. 

Myke trafikanter Nei, skal ikke forekomme. Rein i området. 

Brannsikring/dimensjonering 

Dekket eller udekket PE-skum 

Dekket PE-skum i hele 

tunnelens lengde 

8 cm. 

Vann- og frostsikring PE-skum, dekket.  

Omkjøringsmuligheter Eksisterende veg  Sommerstid. 

Føringsveier for elektrisk kraft  Nei.  Egen utenom. 
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SAMMENLIGNING MOT KRAV I TUNNELKLASSE A OG B - KLØFTA 

TEMA GENERELLE KRAV TUNNELEN 

Tunnelprofil  Tunnelprofil 5,5, 8,5 og 9,5 9,5 

 Fri høyde 4,6 m Etter normal. 

 Minimum høyde til teknisk utrustning 

over kjørebanen 

1 normal. 

 Fri høyde under sidemonterte skilt 

minimum 

Etter normal.  

 Kjørefeltbredde minimum 3,25 m (for 

tunneler over 500 m) Ved saktegående 

tung trafikk er minimum 

kjørefeltbredde 3,5 m. 

Etter normal.  

Belysning  Innkjøringssone – 50 cd/m2 

 Indre sone dag 0,5 cd/m2 

 Indre sone natt 0,5 cd/m2  

Etter normal.  

Belysning i nisjer Havarinisjer og snunisjer skal belyses 

slik at de visuelt skiller seg ut fra 

tunnelen for øvrig. Fra tunnelklasse B 

Etter normal. 

Drenering Dreneringssystem i undersjøiske 

tunneler skal overdimensjoneres med 

50 % eller mer i forhold til dim. 

kapasitet i tunneler. 

Ikke aktuelt da dette er 

landtunnel.  

Vann- og frostsikring Anlegg. 

0,4 m til sikring mellom normalprofil 

og spregningsprofil. 

Etter normal. 

SIKKERHETSTILTAK 

Havarinisje Havarinisje hver 500 m. Fra klasse B.  Etter normal. 

Havarinisje 

 

Ved ÅDT (20) <=2500 og stigning 

over 5 % i en lengde over 1 km, bør 

det vurderes en ekstra havarinisje pr 

km stigning. I tunneler med 

toveistrafikk og stigning over 5 %, 

over en lengde større enn 1 km, skal 

det anlegges et eget forbikjøringsfelt 

når ÅDT (20) > 2500.  Fra klasse B.  

Etter normal. 

Snusnisje Snunisje hver 2000 m. Fra klasse B.  Etter normal. 

SIKKERHETSUTRUSTNING 

Avbruddsfri strømforsyning Avbruddsfri strømforsyning, 

minimum 1 time driftstid er påkrevd 

for: 

 Overvåkning, styring 

 Rødt stoppblinksignal 

 Sikkerhetsbelysning 

 Evakueringslys  

 Nødtelefon 

Etter normal. 
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 Serviceskilt  

 Kommunikasjons- og 

kringkastingsanlegg 

Fra klasse A. 

Avbruddsfri strømforsyning kan 

vurders for ventilasjons-anlegg 

Evakueringslys, ledelys Skal tennes automatisk ved fjerning 

av brannslokker eller alarm for 

brannsentral. Monteres på en side, 

innbyrdes avstand ca 62,5 m og i 

kurve med sikt fra lys til lys. 

Lysytelse ca 1800 Lu, fargetemp ca 

4000 K. Fra A.  

Etter normal. 

Avstandsmarkering  Gjelder i tunneler lengre enn 3000 m. 

Gjenværende tunnellengde angis 

hver 1000 m. Fra klasse A. 

Etter normal. 

Nødstasjon Hver 125 m (maksimalavstand) og 

utenfor hver tunnelmunning. 

Nødstasjon i forbindelse med 

havarinisje. Hver stasjon skal 

inneholde nødtelefon og to 

brannslokkere. Nødstasjon monteres 

i støvtett kiosk med innvendig 

belysning, utstyrt med panikkbeslag. 

Fra A. 

Etter normal. 

Slokkevann Mulige løsninger: (Fra A) 

 Egne kummer (6m3) 

 Tankvogn (6m3) 

 Slokkevannsreservoar ved 

lavbrakk  

Etter normal og behov 

fra brannvesenet.  

Rødt stoppblinksignal Rødt stoppblinksignal foran 

tunnelåpningene og ved snunisjer 

(der dette finnes) Fra klasse B. 

Etter normal. 

Fjernstyrte bommer Vurderingskrav. Fra D/B Ikke krav, vurderes ved 

behov. 

Variabel skilt Vurderingskrav. Fra B  Ikke krav, vurderes ved 

behov. 

ITV-overvåkning Fra klasse C Ikke aktuelt 

Kommunikasjons- og 

kringkastingsanlegg 

Tunneleier har ansvar for å etabler 

videreformidling av 

nødkommunikasjon og kringkasting i 

alle tunneler lenger enn 500 m. Fra 

klasse A 

Etter normal. 

Mobiltelefon Vurderingskrav – avklares med 

mobiltelefonoperatører.  

Vurderes med 

mobiloperatør.  
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Høydehinder Høydehinderet skal være solid slik at 

alle kjøretøy som berører hinderet vil 

registrere det. Høydehinderet sløyfes 

dersom bruer eller andre 

konstruksjoner har nødvendig 

avvisende kraft.  

Etter normal. 

Oppstilling i dårlig vær Breddeutvidelse vurderes økt for 

ekstra sikkerhet.  

Ikke aktuelt  

Gang-sykkel-trafikk Ikke tillatt  GS-veg langs gammel 

Rv 93 

Nødutganger  Fra klasse C Ikke aktuelt 

Gangbare tverrforbindelser Fra klasse E Ikke aktuelt 

Annet    

 

FORKLARING FARGEKODER OPPFØLGING 

 Ikke avvik Ikke behov for tiltak 

 Svakhet/mangel, mulig avvik Bidrag til risiko og kostnader vurderes 

 Avvik fra HB021 Avviket lukkes ved å fylle kravet eller iverksette 

alternative tiltak som minst gir like god kvalitet 

 

Tabell 3: sjekkliste Kløfta tunnel  

 

 

 

Det vil være landingsplass for helikopter i tilknytning til stoppeplass/parkeringsplass som 

etableres mellom brua og tunnelen. Dette er derfor ikke behandlet særskilt som noe tema i 

denne analysen.  

 

Gjennomføringen av prosjektet vil medføre en bedre veg og vegsystem enn det som finnes i 

dag. Det er derfor gruppens oppfatning at det ikke vil være noen store risikomomenter i 

tilknytning til tunnelsystemet som skal bygges.  

 

Fjernstyrte bommer og variabelt skilt er ikke krav til tunneler i klasse B, men kan vurderes. 

Det vil bli ordinære bommer ved tunnelen, med rødt blink-signal.  

 

Gammel sløyfe av Rv 93 opprettholdes som offentlig veg, men med funksjon som kombinert 

adkomstveg/GS-veg langs Eibyelva, og ren GS-veg videre opp Kløfta. Denne delen av 

gammel Rv 93 vil kun bli holdt åpen i sommersesongen. 

  

 

2.4 SJEKKLISTE FOR VEGSTREKNINGENE SAMLET 

 

Det er brukt en egen sjekkliste for vegstrekningene på begge sider av tunnelen. Denne brukes 

for å identifisere risikoforhold som kan være i tilknytning til vegen. Med veg menes det nye 



13 

 

Risikoanalyse Rv 93 Kløfta tunnel 

 

 

vegsystemet på begge sider av tunnelen, inkl. brua over Eibyelva. Utover dette inngår 

avkjørselsløsninger til den gamle vegsløyfa av Rv 93 som i sommerperioden skal benyttes 

som kombinert adkomsveg / GS-veg langs Eibyelva, og GS-veg gjennom Kløfta.  

 

SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG  

IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD 

SIKKERHETS-

KRITISKE ORHOLD 

RISIKO-

FAKTORER 

SPØRSMÅL BIDRAG TIL 

RISIKO 

1 Logisk og lettlest Kryss, 

på/avkjøringer, 

kurver, gangfelt  

Er vegen forutsigbar for 

trafikantene? 

Ok      

2 Informativ og 

ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 

vegutstyr, 

skilting og 

oppmerking 

Gir vegmiljøet bare 

nødvendig 

informasjon? 

Ok    

3 Invitere til ønsket 

fart 

Linjeføring, 

geometri, 

vegbredde 

Er sikker fart et naturlig 

valg? 

Bedre standard på 

veg opp mot 

tunnelen, kan gi økt 

fart.  

4 Beskyttende 

barrierer 

Rekkverk, 

sideterreng 

Kan en feilhandling få 

alvorlige konsekvenser? 

Rekkverk ok, 

støtputer på 

rekkverk ok. 

Skjæringer ok.   

5 Fartsnivå tilpasset 

menneskets tåleevne 

Gangfelt Er fartsnivået under 30 

km/t? 

Ikke gangfelt noen 

steder  

  

 

Kryss Er fartsnivået over 50 

km/t? 

1 avkjørsel. 

  Veg med ÅDT 

>4000 uten 

midtrekkverk 

Er fartsnivået under 70 

km/t? 

Nei men ok pga lav 

ådt.    

  Harde hindre i 

sikkerhetssonen 

uten 

siderekkverk 

Er fartsnivået under 70 

km/t? 

Slake grøfter, 

ettergivende skilt og 

lys.  

6 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden tilpasset 

trafikkmengden? 

OK 

  Variasjon  Er det liten variasjon i 

trafikkmengden? 

Stor variasjon 

mellom sommer og 

vinter.  

  Andel tunge 

kjøretøy 

Er andelen mindre enn 

10 %? 

Høg andel 20 %. 

7 Drift og vedlikehold Friksjon, sikt, 

rekkverk, 

spordybde 

Er standarden 

forutsigbar i hht. 

kravene? 

Ok  



14 

 

Risikoanalyse Rv 93 Kløfta tunnel 

 

 

8 Belysning Møteulykker Er andelen møteulykker 

liten? 

Få avkjørsler, samlet 

avkjørsler ok.  

9 Registrerte ulykker 

på aktuelle 

strekning eller 

tilsvarende veger 

Antall, type og 

alvorlighetsgrad 

Er det få alvorlige 

personskader? 

13 LS, 3 AS, 3 DR. 

10 Andre forhold  Miljø, støv, støy, 

forurensning med mer? 

Ingen 

miljømomenter. 

Rein i området.    

    Dette blir bedre veg 

enn i dag 

 

   

Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik  Tiltak må settes inn 

 

Tabell 4: Sjekkliste vegstrekningene inn mot tunnelen og tunnelen som veg 

 

 

Der hvor vegen bygges etter gjeldende normal, blir dette en bedre veg enn tidligere for Kløfta. 

Vegen rettes ut, rasområder unngås ved tunnelbygging, samt at det bygges ny bru med bedre 

siktforhold. På grunn av tunnelen unngås stigningsforholdene som er på vegen i dag. Vegen 

blir bedre og kan gi grunnlag for økt fart, særlig der det medfører bedre standard enn på vegen 

ellers, over brua og i tunnelen. 

 

Den ordinære vegen gjennom Kløfta har vært en ulykkesstrekning, med 19 ulykker på 31 år. 

Av disse er det 3 ulykker med alvorlig skade og 3 ulykker med dødsfall. Det antas at 

ulykkestallet vil bli betraktelig mindre når ny veg og tunnel er ferdig.  

 

 

2.5 HVILKE UØNSKEDE HENDELSER KAN SKJE? 

 

Det er vurdert ulike hendelser som satt i tabellen nedenfor. Disse er i tråd med gjeldende 

håndbok for risikovurdering på veg. Det er satt fargekoding på hendelsene og det er vurdert 

sannsynlighet og konsekvens for disse i senere risikomatrise. Fargekdingen gir grunnlag for 

vurdering av risiko for både tunnelen og vegen i senere risikomatrise. 
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HENDELSER I TUNNELEN OG PÅ VEGEN INN MOT DENNE   

NR ELEMENT HENDELSE RISIKO 

1 Tunnel / veg Påkjørsel bakfra Ja, særlig ved avkjøring 

2 Påkjørsel tunnelvegg/installasjoner Rekkverk inn mot 
portal. 

3 Møteulykke  Ja 

4 Påkjørsel myke trafikanter + dyr Rein  

5 Kollisjon med stein og is Nei  

6 Portal  Påkjørsel portal Ja 

7 Utforkjøring mot sideterreng Rekkverk og utflating 
av sideterreng. 

8 Trafikkulykke i vegbanen  Ja 

9 Brann  Brann i lett kjøretøy Ja 

10 Brann i tungt kjøretøy Ja 

11 Lekkasjer  Farlig gods i tunnel og veg  Ja 

12 Vann i tunnel og veg Nei, hele frostsikres 

13 Utenfor tunnel Utforkjøring på veg inn mot tunnelen  Rekkverk og innslusing 

14 Støv  Berøringspunkter  Nei 

15 Støy  Berøringspunkter  Nei 

16 Ytre miljø  Biologisk mangfold nært tunnelen  Nei 

17 Friluftsområde nært tunnelen  Ja, fiskeplass ved elva 
ved eksisterende veg 

18 Kulturminner nær tunnelen  Nei 

19 Landbruk nært tunnelen  Nei, men kan være rein 
i og ved tunnelportal. 

20 Drikkevann nært tunnelen  som kan forurenses Nei  

21 Verneplan vassdrag berørt nært tunnelen  Ja, fiskerik elv 
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22  Geologisk forhold i tilknytning til tunnelen  Nei 

23 Nedslagsfelt for tunnelvann Nei 

24 Utslipp av tunnelvann Vil ikke gå til elv. Krav 
til rensing i tunnelen 

25 Salting i tunnel og utslipp Nei 

26 Opphold Opphold i tunnelen ved dårlig vær Nei 

27 Annet  (sett inn det du mener mangler ovenfor, her) Stoppeplass utenfor 
tunnelen. Sikt mot ny 
bru ivaretatt.  Sykling 
ikke tillatt. 

 

Tabell 5: Potensielle hendelser i tunnelen og på vegstrekningene mot denne. 

 

Dette er hendelser som kan skje i tilknytning til vegen inn mot tunnelen, samt i denne.  

 

 

2.6 MEDVIRKENDE FAKTORER TIL DE UØNSKEDE HENDELSENE 

 

Det vil være ulike medvirkende faktorer til at en uønsket hendelser skjer. Dette kan være 

uoppmerksomhet hos fører, fører som sovner, fart som ikke er tilpasset vegen og 

vegforholdene, feil feltvalg på vegen, villet handling hos fører (selvdrap), feil på/i vegen eller 

omgivelser (barrieremangler) og så videre. Gruppen som møttes har ikke gjort noen vurdering 

av hvilke medvirkende faktorer som er viktigst eller tilstede i hver hendelse, men har tatt 

utgangspunkt i hendelsene og om de kan skje.  

 

Eksisterende vegstrekning skal utbedres / ombygges, og det skal bygges ny tunnel. Dette gjør 

strekningen bedre og mer sikker enn i dag, selv med ny tunnel. Bredden økes og vegen rettes 

ut. Det bygges ny bru som blir sikrere enn den gamle, og tunnel som hindrer rasrisiko. 

Dessuten vil stigningsfoholdene ble vesentlig gunstigere, rundt 4% i tunnelen.   

 

Brannvesenet i området får flere tunneler å forholde seg til. Dette medfører økt risiko ved 

særlig brann i tunnelen, dersom det ikke er nok utstyr og kompetanse til å gjøre en jobb slik 

lokalt brannvesen ønsker. Dette gjelder særlig i forhold til behovet for slokkevann, men også i 

forhold til utstyr og kompetanse for mannskapet som skal gå inn i tunnelen.     
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3 VURDERING AV RISIKO 
 

3.1 FREMGANGSMÅTE 

 

Hver uønskede hendelse er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens av hendelsen. 

Det er brukt en enkel risikomatrise med 4 x 4 felt. Dette gir et helhetlig risikobilde av alle 

hendelsene som er satt i tabell 4 ovenfor. Det er gjort en matrise for tunnelen og 

vegstrekningene samlet.  

 

RISIKOMATRISE LIV OG HELSE  TUNNEL OG VEGSTREKNINGER 

FREKVENS  

KONSEKVENS 

LETTERE 

SKADD 

HARDT 

SKADD 

DREPT FLERE 

DREPTE 

SVÆRT OFTE 

MINST 1 GANG PR 

ÅR 

    

OFTE  

MELLOM HVERT 

1-10 ÅR 

8,   3,   

SJELDEN 

MELLOM HVERT 

10-100 ÅR 

1, 2, 4, 9, 10,  

27,  

6, 7, 13,   

SVÆRT SJELDEN 

SJELDNERE ENN 

HVERT 100 ÅR  

11, 21,    

 

 Tiltak ikke nødvendig   Tiltak bør vurderes 

 Tiltak skal vurderes   Tiltak nødvendig 

 

Tabell 6: Risikomatrise liv og helse tunnelen og vegstrekningene 

 

 

 

4 HELHETLIG RISIKOBILDE FOR SAMLET STREKNING – 
VEGER OG TUNNEL 

 

Det er relativt høy tungbilandel på denne strekningen. Dagens strekning er smalere og mer 

kurvatur enn denne nye blir. Det blir en tunnel, noe som gir et enklere trafikkbilde 

risikomessig sett, selv om tunnel også kan gi grunnlag for flere ulykker.  I perioder kan det 

også oppstå problemer som følge av rein på strekningen.  
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Det er særlig møteulykkene som kan gi store skader på personer, i form av dødsfall. Dette vil 

også kunne skje på ny strekning.  Denne er definert som ofte sannsynlig og med drept som 

konsekvens. Trafikkulykke i vegbanen kan gi risiko ved at en kjøretøy som står i vegbanen 

kan komme overraskende på fører som kommer mot. Det er definert med sannsynlighet som 

ofte, men med lettere skadde som konsekvens.  

Påkjørsel på portalene, utforkjøring mot sideterrenget og utforkjøring generelt på veg mot 

tunnelen er definert med sjelden sannsynlighet, men med hardt skadd som konsekvens.  

Når det gjelder ulykker og hendelser som er definert  med sannsynlighet sjelden og lettere 

skadd som konsekvens er dette hendelser som kan skje. Det er lav ÅDT på denne strekningen, 

den blir bygd etter dagens standard og med dagens standard sikringsutstyr, slik at risikoen er 

definert med sjelden sannynlighet og lettere skadde som konsekvens.  

Det vil kunne skje brann i både lett og tungt kjøretøy i tunnelen. Ute på veg i dagen er brann 

uproblematisk dersom fører og passasjerer kommer seg ut av kjøretøyet, mens i tunnel skal de 

også komme seg ut av tunnelen i tillegg. Det er definert at brann vil være sjelden i tunnelen, 

særlig med det trafikkgrunnlag som er på strekningen. Det er moderat stigning i tunnelen 

(4%). 

Det er laks i Eibyelva, og langs gammel Rv 93 er det lagt til rette for adkomst til populære 

fiskeplasser.  

Gruppen vurderer det slik at strekningen samlet sett blir vesentlig bedre enn i dag. Det vil bli 

en bedre og sikrere veg og tunnel enn dagens situasjon. Dette veganlegget bygges etter dagens 

standard og normal.  

Det er meldt om et fravikssøknad som er til behandling, og som omfatter brubredde/ 

brurekkverk ift. siktkrav. Det må brukes andre dmensjoner på brurekkverk for å ivareta 

siktkravene i forhold til brua.  

Det er ikke tillatt med yskling i tunnelen, da eksisterende veg kan benyttes,  

 

 

5 FORSLAG TIL TILTAK 

5.1 ANBEFALTE  RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 

Både tunnelen og vegutbedringene gjøres etter dagens standard og dagens håndbøker og 

normaler. Dette gir en veg og tunnel som er oppdatert og med god standard. Den nye vegen 

med tunnelen vil bli bedre enn dagens situasjon. Gruppen mener imidlertid at det er en del 

som likevel kan gjøres.  
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Når det gjelder møteulykker, kan risiko med dette reduseres med å montere rumlefelt i 

tunnelen. Med så lav ÅDT som det er snakk om her, og med profil T 9,5, må det likevel 

vurderes om dette er et tiltak som kan forsvares ut fra kost/nytte hensyn. 

Når det gjelder trafikkulykker i vegbanen anses det ikke å være grunnlag for ytterligere tiltak. 

Dette siden vegen og tunnelen som bygges blir mer oversiktlig enn dagens veg, og bredere 

enn dagens veg.  

For de andre hendelsene er det å tilføye at vegen som bygges blir mer oversiktlig, rettere, 

bredere og generelt mer tryggere. For tunnelen og hendelser der, bygges tunneler i dag med 

basis av selvredning. Det vil være sikringsutstyr i tunnelen for å varsle hendelser, samt 

stengning ved hendelser. 

Med lav ÅDT på både veg og tunnel anser vi dette som ivaretatt i forhold til de hendelser som 

kan oppstå. Det vil derfor være en restrisiko som vi ikke kan gjøre tiltak mot, men som må 

leves med. Sideterreng vil bli slaket ut, og hindre der fjernet. Ved høyder settes det opp 

rekkverk. Utforkjøringsulykkene som har vært på den gamle strekningen vil derfor kunne bli 

redusert kraftig.  

 


