
Beskrivelse av Byløypa 
 
Generelt 
Byløypa er ei løypa som går gjennom Alta fra Tverrelvdalen til Øvre Alta (eller omvendt). 
Løypa er innom lysløypene i Tverrelvdalen, Kaiskuru, Sandfallet, Komsa og BUL-løypa. 
Løypa krysser Altaelva ved Alta bru. I mellom lysløypene går løypa i friområder som 
Midtbakkløypa samt korte strekninger på bilveg.  
 
Byløypa er en aktivitet i et gitt tidsrom på vinterstid, med 6 poster plassert langs løypetraseen. 
Normalt 4 uker i slutten av februar til begynnelsen av mars. 
 
Byløyperennet 
 
Start fra Tverrelvdalen 
Løypa starter ved scooterparkeringsplassen i Romsdal. Følg lysløypa mot Kaiskuru, etter ca 
800 meter ligger Post 1 Isbergbakken. 
 
Når løypa kommer inn på lysløypa i Kaiskuru er den korteste vegen å ta til høyre. En går da 
”mot kjøreretningen” så vær forsiktig. Når en kommer til Kaiskuru går ikke Byløypa mot 
skistadion, men den tar ned til Kronstad. Bakken ned til Bregneveien er bratt, så skiene bør tas 
av. I tillegg krysser løypa Bregneveien, så pass opp! 
 
Nesten helt i enden av bakken, på Kronstad, går løypa til venstre, etter ca 200 meter ligger 
Post 2 Kronstad.  
 
Følg Heggveien og Baddoveien til Kronstadbanen. Løypa går over banen, over Kjosveien i 
skarpsvingen og langs Altaelva til Alta bru. Over brua går løypa mot Aronnes og tar av opp 
sandtaket til parkeringsplassen ved Elvebakken kirkegård. Løypa går mellom kirkegården og 
Elvebakken skole og opp på Sandfallet. Følg lysløypa mot Altabakken, før hoppbakken ligger 
Post 3 Altabakken.  
 
Følg lysløypa videre mot Sandfallet u-skole. Ikke renn ned bakken, men hold høyden. Løypa 
går sør for skolen. Følg gang- og sykkelvegen langs Gymnasveien mot Alta u-skole, kryss 
Skoleveien. Løypa går gjennom ungdomsskoleområdet, bak klasseromsfløya, langs Kinoveien 
og krysser Kongleveien.  Videre gjennom boligområdet i Kvileskogen. Kryss E6 i 
Kvilekrysset og følg lysløypa i Komsa til Komsa skole. Løypa går gjennom skoleområdet til 
Komsa skole, her står et kartskilt, og langs Tilfluktsveien.  
 
Løypa følger Midtbakkløypa og krysser følgende veier: Bossekopveien, Valhallveien, Gimle. 
På Galgeberget, i enden av Baldersvei, ligger Post 4 Galgeberget.  
 
Følg videre Baldersvei og følg Midtbakkløypa videre. Kryss Torsvei og Breidablikk, passer 
Breidablikk barnehage og kryss Marienlund to ganger. Løypa går langs kirkegården til Alta 
kirke og tvers over parkeringsplassen ved kirka. E6 skal nå krysses, husk bruk 
fotgjengerovergangen ved Kirkeveien.  
 
Renn ned på jordene og finn Post 5 Kristanbakken. Løypa går videre opp ved Åsen 
barnehage og langs Holtenveien til BUL hallen. Her står et kartskilt bak hallen. 
 



Nå begynner BUL løypa.. Løypa går langs gangvegen mot Gakori i ca 200 meter før den 
svinger til venstre.  Tips: følg lysstolpene i skiløypa. Løypa går under Rv 93. Følg BUL løypa 
oppover mot Øytun. Litt forbi den andre krysset til Øytun ligger  
Post 6 Øytunkrysset. Det er ca 5 km mellom Post 5 og Post 6.  
 
Start fra parkeringsplassen ved Øytun folkehøgskole 
 
Følg Rv 93 fra Bossekop mot Kautokeino. Rett etter brua ved Forbygningen er det skiltet til 
Øytun folkehøgskole til høyre. Parkeringsplassen er ca 300 meter før folkehøgskolen.  
 
Posten ligger litt til venstre når en kommer til BUL løypa. Fra bilvegen er det vel 500 meter til 
Post 6 Øytunkrysset. Snu så og gå nedover mot Bossekop. Når en kommer til myra rett før 
Gakori skole skal en ikke gå ned til skolen, men fortsette mot BUL hallen. Løypa går langs 
Rv 93 og under veien.  
 
Ved BUL hallen krysser løypa Thomasbakkveien og følger Holtenveien til Åsen barnehage. 
Løypa går ned til jordene bak barnehagen. Ved Kristianbakken ligger Post 5 Kristianbakken. 
 
Løypa går videre på jordene og krysser E6 ved Kirkeveien, husk bruk fotgjengerovergangen. 
Løypa går gjennom et lite skogholt og over p-plassen ved Alta kirke, langs gjerdet og krysser 
Kirkebakken og Marienlund. Da følger løypa Midtbakkløypa og krysser Marienlund en gang 
til, forbi Breidablikk barnehage, krysser Breidablikk, Torsvei, følger Baldersvei til  
Post 4 Galgeberget.  
 
Krysser så Gimle, Valhallveien og Bossekopveien. Følger Tilfluksveien og ta til høyre over 
skoleområdet til Komsa skole. Her står et kartskilt.  Følg lysløypa til Kvilekrysset 
(rundkjøring) 
 
Krysser E6 og går gjennom boligområdet i Kvileskogen. Krysser Kongleveien, tar av fra 
Kinoveien, bak klasseromsfløya til Alta u-skole. Gjennom skoleområdet og krysser 
Skoleveien. Følger gang- og sykkelvegen langs Gymnasveien, krysser Holstbakkveien. Her 
står et kartskilt. Løypa går på sørsiden av Sandfallet u-skole. Følg lysløypa på Sandfallet til 
Post 3 Altabakken etter Altabakken, hoppbakke.  
 
Følg lysløypa videre og renn ned ved Elvebakken skole (NB bratt bakke). Følg 
kirkegårdsgjerdet og turstien ned mot Aronnesveien. Løypa går over Alta bru, ta til høyre rett 
etter brua og følg forbygningen lang Altaelva til fotgjengerovergangen i skarpsvingen på 
Kjosveien.  
 
Gå tvers over Kronstadbanen og følg Baddoveien og ta av fra Heggveien til Post 2 Kronstad. 
 
Etter ca 200 meter går løypa opp en bratt bakke til lysløypa i Kaiskuru. Gå mot Tverrelvdalen 
og ta av fra Kaiskuruløypa der lysløypa fra Tverrelvdalen kobles på. Følge lysløypa og gå 
oppover Tverrelvdalen. Det er 7 km mellom Post 2 og Post 1. Post 1 Isbergbakken ligger ca 
800 meter før parkeringsplassen i Romsdal.  
 
 
Andre parkeringsplasser/utgangspunkt: 

• Kaiskuru nærmiljøsenter, her står et kartskilt på skistadion 
• Elvebakken skole 



• Sandfallet u-skole 
• Tilfluktsrommet/Komsa skole 
• Alta kirke 
• BUL hallen, her står et kartskilt bak hallen 
• Gakori skole- og grendehus. 


