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Administrasjonens innstilling: 
Med hjemmel i PBL §§ 12-12 og 14-2 og 14-3 vedtas detaljregulering med tilhørende 
konsekvensutredning for E45, parsell Kløfta, bestående av plankart og bestemmelser datert 
hhv. 06.04.18 og september 2018. 
 
 
Saksutredning: 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 06.04.18 
2. Planbestemmelser datert september 2018 
3. Planbeskrivelse datert september 2018 
4. Konsekvensutredning av landskap og natur-/miljø samt risikoanalyse. 

 
 
Bakgrunn: 
Skredsikringsprosjektet E45 Kløfta er omtalt i NTP 2014-2023 samt i handlingsprogrammet 
2014-2017 (2023). Prosjektet som omfatter tunnelløsning forbi Kløfta, skal finansieres med 
statlige midler over post 31 skredsikring, og er foreløpig forutsatt igangsatt i siste del av 
vegplanperioden 2018-2023. Med bakgrunn i dette startet Statens vegvesen våren 2014 
arbeidet med utarbeidelse av forprosjekt som grunnlag for den videre planprosessen. 
Prosjektet har en investeringsramme > 500 mill. kr., som automatisk utløste krav til 
konsekvensutredning. I planprogrammet som ble vedtatt i mai 2015 ble det fastsatt at 
temaene naturmiljø og landskap skulle utredes sammen med to ulike trasealternativer, 
henholdsvis alternativ 2 (østsiden av Kløfta) og alternativ 4 (vestsiden av Kløfta). Etter en mer 
inngående og kritisk gjennomgang av de to alternativene videre i planprosessen, falt valget på 
alternativ 2. Statens vegvesen la forslag til detaljplan med konsekvensutredning for 
trasealternativ 2 ut til offentlig ettersyn i perioden mars-mai 2016. Etter å ha foretatt mindre 
justeringer av planforslaget etter høringen fremmes planen nå til politisk sluttbehandling. 
 



 
Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering og avgrensning. 

 
Planforslaget: 
Planforslaget som nå fremmes til sluttbehandling består av plankart (vedlegg 1), 
planbestemmelser (vedlegg 2), planbeskrivelse (vedlegg 3) og tilhørende 
rapporter/utredninger (vedlegg 4). Nedenfor gis en kort oppsummering av de mest sentrale 
elementene i planen: 
 

 Reguleringsplanen bygger på valg av alternativ 2 østre linje. Det er redegjort nærmere 
for dette valget i planbeskrivelsen (vedlegg 3). 

 Veg og tunnelløsning, inklusive ny bruløsning over Eibyelva. Veg i dagen bygges med 
stamvegstandard og dimensjoneringsklasse H3, vegbredde 8,5 meter og fartsgrense 
90 km/7. Tunellen bygges med tunellprofil T9,5. Tunellens lengde er 4200 meter og vil 
få en stigning på 4,19 % fra Altasiden. 

 Dagens vegtrase gjennom Kløfta opprettholdes som offentlig veg, men skal ha 
funksjon som fremtidig gang- og sykkelveg. G/S-vegen vil kun bli holdt åpen i 
sommerhalvåret. For å sikre adkomst til fiskeplasser langs Eibyelva videreføres deler 
av gammel E45 som kombinert kjøreveg og g/s-veg.  

 Det foreslås etablert flere stopp- og parkeringsplasser. 
 Det er regulert inn område for midlertidig anleggsvei over Eibyelva, slik at brubygging 

og tunneldrift kan skje parallelt. Dette er svært viktig for å oppnå optimal 
gjennomføring av hele utbyggingsprosjektet. 

 Midlertidig/permanent deponi for overskuddsmasser fra anlegget foreslås plassert i 
nærheten av dagens massetak på Garrajokmoen som drives av YIT (4-5 kilometer nord 
for tunellen). Ny avkjørsel og atkomstveg inn til deponiet inngår i planforslaget. 



 
For en mer utførlig beskrivelse av planen vises det til plandokumentene (vedlegg 1-4). 
 
Høring/merknader v/offentlig ettersyn: 
Det har i løpet av høringsperioden kommet inn 3 høringsuttalelser fra hhv. 
Finnmarkssykehuset, Sametinget og Fylkesmannen i Finnmark. En oppsummering av disse 
etterfulgt av forslagsstillers kommentarer er gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 1 (vedlegg 
3). Ingen av innspillene har medført behov for å endre plandokumentene etter høringen. 
 
Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn: 
I planforslaget som har vært på høring ble ny bru over Eibyelva foreslått bygd over dagens 
veg. Vegvesenet har i ettertid sett at dette vil kunne føre til at dagens veg vil måtte stenges i 
lengre perioder under byggingen og at det er kommet et strengere regelverk i forhold til det å 
bygge konstruksjoner over veger med trafikk. Det foreslås derfor en endring med å bygge en 
ny adkomstveg i overkant av ny fremtidig veg som vist på kartutsnittet under.  
 

  
Kartutsnitt som viser opprinnelig planløsning til venstre og revidert løsning etter offentlig ettersyn. 

 
Endringen vurderes ikke å medføre noen ulemper for bruken av området og innebærer 
dessuten at trafikken langs den gamle vegen opp til øverste parkeringsplassen langs Eibyelva 
flyttes lengre unna elva noe som vurderes som en fordel mht. støypåvirkning mot vassdraget. 
Endringen vurderes å være av så vidt begrenset karakter at det ikke er behov for å sende 
løsningen ut på fornyet offentlig ettersyn. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket forutsettes i sin helhet finansiert gjennom statlige bevilgninger og vil således ikke 
påføre Alta kommune noen kostnader. Det forventes i likhet med for E6 vest-prosjektet, at 
lokal entreprenørbransje i stor grad vil få mulighet til å bidra i bygge- og anleggsarbeidet, noe 
som ventelig vil generere betydelige økonomiske ringvirkninger for lokalt næringsliv. 
 
 
 
Vurdering: 
 
Generelt: 



Planadministrasjonen vil innledningsvis påpeke at man synes det er veldig positivt at det nå 
planlegges en oppgradering av den aktuelle vegstrekningen som i dag representerer det 
kanskje største «problemområdet» langs E45. Vegprosjektet vil bidra til økt trafikksikkerhet, 
økt regularitet samt innebære redusert kjørelengde/kjøretid, noe som samlet sett er av svært 
stor samfunnsmessig verdi. Statens vegvesen har signalisert at man i løpet av 2018 vil 
igangsette reguleringsplanarbeidet for den neste strekningen av E45 mellom Kløfta og 
Skillemo. Planadministrasjonen mener det vil være viktig å prioritere ferdigstillelsen av det 
sistnevnte planarbeidet da det kan bidra til sammenhengende anleggsaktivitet over en lengre 
periode samt at man kan utnytte overskuddsmassene fra tunnelprosjektet direkte fremfor å 
deponere dette, noe som vil vær et fordyrende mellomledd. 
 
Konsekvensutredning: 
Tiltaket er av en slik karakter at det utløser automatisk krav til utarbeidelse av 
konsekvensutredning. I vedtatt planprogram ble det bestemt at fagtemaene landskapsbilde 
og natur- og miljø skulle konsekvens utredes. Kopi av konsekvensutredningene for de to 
temaene følger vedlagt (vedlegg 4).  Konsekvensene er vurdert å være middels negative når 
det gjelder landskapsbildet og ubetydelige når det gjelder naturmiljøet. Forslag til avbøtende 
tiltak er beskrevet i utredningene. Høringsuttalelsene som har kommet inn i forbindelse med 
offentlig ettersyn av konsekvensutredningen tyder ikke på at prosjektet er spesielt 
konfliktfylt.  
 
Overskuddsmasser: 
Tunellbyggingen vil generere store mengder overskuddsmasser i størrelsesorden 270 – 
300.000 lm3. Administrasjonen støtter og forstår behovet for å regulere inn et deponiområde i 
nærheten av tunellpåhugget. Det bør imidlertid være en klar målsetning for både Statens 
vegvesen og Alta kommune om at mest mulig av overskuddsmassene fra prosjektet skal 
kunne anvendes i aktuelle utbyggingsprosjekter i Alta kommune. Begge partene bør i 
perioden frem mot realisering av prosjektet forsøke å finne naturlige anvendelsesområder for 
massene, slik at man i størst mulig grad unngår permanent deponering området. 
 
Løsning for gående og syklende: 
Planadministrasjonen er svært fornøyd med at man i planforslaget legger opp til at 
eksisterende kjøreveg ned selve Kløfta skal opprettholdes som gang- og sykkelvegforbindelse 
i sommerhalvåret. Traseen går gjennom spektakulær natur og vil trolig bli svært populær når 
biltrafikken forsvinner fra området. 
 
Tilrettelegging for friluftsliv: 
Området langs vegstrekningen er et svært attraktivt friluftsområde (jakt/fiske/bærplukking 
m.m.). Planadministrasjonen mener planløsningene som er valgt tar hensyn til disse 
interessene på en god måte og det har underveis i prosessen vært nær dialog med Eiby- jeger 
og fiskerforening som forvalter fisket i Eibyelva. Atkomstforholdene til eksisterende 
fiskeplasser blir bevart og man etablerer nye parkeringsplasser i tilknytning til begge 
tunellpåhuggene. Det bør i tilknytning til disse etableres renovasjonsordninger samt mindre 
rasteplasser med bord/benker. 
 
Risiko- og sårbarhetsmessige forhold: 



Det er i tilknytning til prosjektet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet opp mot 
potensielt uønskede hendelser, se vedlegg 4. I analysens kapittel 5 gis en det en 
oppsummering av anbefalte risikoreduserende tiltak. 
 
Oppsummering: 
Planforslaget som fremmes vurderes å være godt gjennomarbeidet. Prosjektet er 
etterlengtet og vil ha samlet sett ha svært stor samfunnsmessig nytte for Alta og hele 
regionen. Høringsuttalelsene som er kommet inn i forbindelse med offentlig ettersyn tyder 
ikke på at planen er konfliktfylt. Konsekvensutredningen som er utført viser at tiltaket vil ha 
begrensede konsekvenser for landskapsbilde og naturmiljøet i området. Administrasjonen vil 
etter en helhetlig planfaglig vurdering anbefale at reguleringsplanen med tilhørende 
konsekvensutredning vedtas. 
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