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Designhåndboken inngår i 
områdereguleringen for Lille-Komsa som et 
vedlegg til planbestemmelsene med juridisk 
virkning. Reguleringsplanen består av 
følgende dokumenter:

1. Plankart
2. Bestemmelser
3. Planbeskrivelse med vedlegg

Designhåndboken er utformet av 
Planadministrasjonen v/ Nadine Eklöf.
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BEBYGGELSE

Skal
•  Bygninger skal utformes på en helhetlig   
 måte ifølge de prinspper som er beskrevet  
 i denne designhåndbok og    
 områdereguleringens bestemmelser. 
•  Bebyggelse skal tilpasses terreng og skal  
 gjøre et så litet avtrykk i naturmarken som  
 mulig.
•  Bygningenes skal få karakter av    
 træfasader, ubehandlet eller i jordfarger.
•  Mindre detaljer som innganger, balkonger  
 og andre bygningsdeler kan avvike i farge  
 (kontrastfarge).
•  Bygninger ska ha saltak eller fl att tak. 

OPPSUMMERING AV KRAV OG RETNINGSLINJER FOR BEBYGGELSE OG YTRE MILJØ

VEI, GATER OG TRAFIKK/PARKERING

Skal
•  Generelt skal infrastruktur med tilhørende  
 sidearealer utformes på en helhetlig måte  
 ifølge de prinsipper som er beskrevet i   
 denne designhåndbok.
•  Større høydeforskjeller skal tas opp med   
 sprengsteinsmurer og gabionmurer.
•  Markmaterialer og belysning skal være i   
 samme utforming i hele Lille-Komsa.
•  Veibelysning skal lyse opp fortau og ikke   
 vei.

Bør
•  Ved gjesteparkeringer plantes trær/busker,  
 og det samme gjelder for interne veier der  
 det ikke har vært mulig å beholde stedlig   
 vegetasjon.
•  Gode koblinger fra boligene til snarveier i  
 grøntstrukturen bør tas med i    
 detaljregulering.

FELLES OG PRIVATE UTEAREAL

Skal
•  Markarbeider skal utformes på en helhetlig  
 måte ifølge de prinsipper som er beskrevet  
 i denne designhåndbok.
•  Rekkehus skal tilpasses naturmark, og   
 det er ikke tillatt å tilrettelegge for hage.
•  Trappehus skal nås direkte fra utearealer/ 
 felles uteoppholdsareal.
•  Større høydeforskjeller skal tas opp med   
 sprengsteinsmurer og gabionmurer.
•  Naturmark, som må fjernes, skal    
 revegeteres med stedlig vegetasjon.
•  Uteoppholdsarealer skal sikres sol og godt  
 klima.
•  Det er ikke tillatt å felle i plankart    
 markerte trær.

Bør
•  Stedlig vegetasjon skal bevares så langt   
 det er mulig.
•  Lekeplasser bør anlegges i direkte   
 tilkobling til naturmark.
•  Uteoppholdsareal bør sikres god utforming  
 og god kvalitet i møblering.
•  Plassering av lekearealer og felles   
 uteoppholdsarealer skal i største mulig   
 grad separeres fra biler og parkering.

Krav og retningslinjer er formulert som ”skal” og ”bør”. Skal er krav, mens 
bør er anbefalinger  fra designhånboken.
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FORMÅL MED HÅNDBOKEN

Planadministrasjon vil sikre utforming og 
kvaliteter i området og dette dokumentet 
inngår i planbeskrivelsen. Lille-Komsa er et 
område med en spesifi kk karakter og dette 
skal videreføres ved detaljreguleringene i 
området. Spesielt viktig i dette arbeidet har 
vært å beholde følelsen av å befi nne seg i et 
skog- og friluftsområde også når området blir 
utbygget. 

Da området mest sannsynlig kommer å bli 
planlagt, detaljregulert og utbygget av fl ere 
ulike aktører har det vært viktig å samle 
tanker om områdets utforming i et mer 
detaljert dokument. Bygninger på de ulike 
planområdene vil se forskjellig ut, men bør få 
en sammenholden profi l, der møtet mellom 
bygd miljø og naturen speler en viktig rolle.

OMRÅDEREGULERING OG 
BEBYGGELSESSTRUKTUR

Områdeplanen og dess ide er å utgå fra 
områdets topografi  og gjør et forsøk på å 
organisere bebyggelsen etter denne (mer 
om dette er å lese i områdeanalysen). På 
områdets høyeste parti er to områder med 
rekkehus planlagt og på de resterende fem 
skal det bygges blokkhus. Dette for å unnvike 
for stor fjernvirkning av større bygg oppe på 
bakken. 

Byrom og landskapsrom

Området blir bygget i skog- og naturmark og 
tanken er at det også i framtiden skal være 
omgitt av natur. Gater og bygg blir plassert i 
luker i naturen og den eksisterende skogen. 
Rekkehusene skal bygges ved gater med 
innganger mot disse, en måte å invitere 
til møter og rørelser i gaterommet. Da 
rekkehusene ikke kommer til å få tradisjonelle 
hager, er felles uterom og uteoppholdsarealer 
spesielt viktig i disse områder. Områder for 
blokkbebyggelse er alle i forskjellig størrelse 
og gaterommene kommer å se annerledes ut 
enn de i rekkehusområdene. Det er ikke plass 
til like mange bygg i hvert område. Å bygge 
tett med dedikerte areal for uteopphold og lek 

som alle har god tilgang til er svært viktig for 
å oppnå bolyst og at folk vil bo lenge i samme 
område.

Bebyggelsesstruktur

Rekkehusene bør plasseres med en 
intern vei med bygg på begge sider om 
denne. Alternativt kan lekeplass og felles 
uteoppholdsareal plasseres i midten, der 
de fl este bygningene kan se ut over et slikt 
område. Plassering av bygninger og vei er 
noe som skal ses i forbindelse med terreng og 
kotehøyder. Boligfelt med blokkhus står innfor 
andre utfordringer da arealet er mindre og 
terrenget vanskeligere i visse felt. 
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BEBYGGELSE
Hustyper og tilpasning til terreng

De to boligfelt som er plasser langst opp er 
avsatt til konsentrert småhusbebyggelse i 
form av rekkehus, mens de resterende fem 
boligfeltene er avsatt til blokkhus. Rekkehus 
defi neres her som vertikaldelte boenheter, 
uten bileiligheter. Byggene skal tilpasses 
terreng og det er ikke tillatt å ta ut masser i 
arealer større en selve bygningen. Bygninger 
kan plasseres på søyler eller der terrenget 
tillater det med sokkel, der naturmarken blir 
bevart rundt om bygningen. Dette gjelder både 
blokk og rekkehus. 

Material, farge og takform

Det er ingen bygninger innenfor planområdet, 
og boligfeltene i nærområdet blir ikke direkte 
koblet til de nye boligene. Nye bygninger 
er tenkt med først og fremst saltak, med 
en mindre åpning for fl att tak. Pulttak eller 
tak med fl ere takfl ater er ikke tillatt innenfor 
området. Bygninger (både rekkehus og 
blokkhus) er tenkt med træfasade, enten 
ubehandlet eller malt i jordfarge. Annet 
materiale i fasader skal vurderes nøye. 
Volumene skal passe inn mellom trær og 
naturmark, i likhet med område Kvileskogen 
på motsatt side av E6. Hvite bygg er ikke tillatt 
innenfor området, men mindre detaljer som 
innganger, balkonger og bygningsdeler kan 
avvike i farge. Kontrastfarge i disse detaljer 
kan gi karakter til bygninger.  

Alle bilder er tenkt som inspirasjon til utforming og farge 
på fasader. 

Over: Eneboliger tilpasset terrenget (Sörbranten, Sonnsjö 
arkitektur)

Under: Rekkehus med saltak i jordfarger 
(Äppelträdgården, White arkitekter)

Over og under: Rekkehus tilpasset terrenget 
(Prästgården, Arkitema)
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Over: Blokkhus med saltak og træfasade (Strandparken, 
Wingårdhs)

Over: Enebolig med saltak og træfasade (Sands hus, 
Thomas Marcks)

Over: Blokkhus med saltak og rød fasade(Kvillebäcken, 
Derome)

Over: Blokkhus tilpasset terrenget og eks. trær 
(Halssmycket, Tegnestuen Vandkunsten)

Under: Fasadedetalj fra Strandparken av Wingårdhs)

Over: Blokkhus med fargede detaljer (Snowberry Hill, 
Wingårdhs)

Venstre: Blokkhus med saltak (Danska vägen, Semrén og 
Månsson)
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VEI, GATER OG TRAFIKK/PARKERING
Vei og trafikksystem

På grunn av områdets topografi  er det 
kun planlagt én vei inn på området, som 
er samlevei for alle syv boligfeltene. 
Etter samtaler med Statens Vegvesen er 
kommunen overens om at eksisterende 
rundkjøring ved rådhuset er den beste 
innfarten for Lille-Komsa. Veien inn på 
området avsluttes med en snusirkel. Langs 
med veien er det planlagt fortau som kobles 
mot en gang- og sykkelvei ned mot E6. Inne 
på hvert felt er det ikke planlagt hvordan 
veisystemene skal utformes, dette skal 
løses ved detaljregulering. Den kommunale 
veinormen skal følges. I områdene med 
rekkehus bør veien gjennom området 
tilrettelegges uten større arealer med grus 
og sand. Veien kommer til å brukes av myke 
trafi kanter som bor i husene. Parkeringssoner 
skal minimeres og det er ikke tillatt med 
kantparkering på Lille-Komsa.

Parkering og sykkelparkering

Områdeplanen legger ikke opp til 
bakkeparkering. Parkeringsplasser for 
gjester med bil er unntatt dette, men kan 
plasseres i parkeringshus eller kjeller. Der 
det er hensiktsmessig skal parkering for 
boliger legges i parkeringskjeller. Der dette 
ikke er mulig skal parkering plasseres i felles 
anlegg under tak. Det er ikke tillatt med felles 
parkering anlagt som åpen bakkeparkering.  

Sykler skal plasseres i sykkelrom inne i blokk 
eller i eget egnet bygg/rom i tilknytning til 
inngang til boligene. Utforming på et slikt 
bygg skal tilpasses arkitektur og design på 
de blokkhus som planlegges på hvert enkelte 
felt. Sykkelparkering ute, også i tilknytning 
til innganger, for gjester m.m. bør også 
etableres. 

Materialer og belysning

Området skal holdes sammen med valg av 
materialvalg og veilys, som skal være lik i 
alle boligfeltene. Kantstein skal være i granitt 
og det bør murer, trapper og kantstøtter 
også være. Belysning langs med vei og 
interne veier skal ha en enkel moderne 
utforming. Lys ved hovedvei skal lyse opp 
fortau og ikke vei. Lille-Komsa planen har tatt 
utgangspunkt i myke trafi kanter og det er viktig 
at trafi kksikkerhet og trygghet har stort fokus. 
Ved å lyse opp fortau i stedet for selve veien 
oppnår man et fokus på den som går og/eller 
sykler. Gang- og sykkelveier skal også ha 
belysning og asfaltdekke. 

Over: Eneboliger mot vei (Sörbranten, Sonnsjö arkitektur)

Over: Rekkeboliger med parkeringsplass mot vei 
(Prästgården, Arkitema)

Under: Vei med gabioner av sprengstein (Slottsberget, 
KUB arkitekter)
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FELLES OG PRIVATE UTEAREAL
Omkringliggende naturmark 

Lille-Komsa er en del av et større 
eksisterende friluftsområde og strategien 
med områdeplanen har delvis vært å bevare 
disse verdiene på en god måte. Arealet avsatt 
til bolig i kommuneplanens arealdel har blitt 
mindre i områdereguleringen og boligene 
skal bygges tettere og mer konsentrert. Den 
eksisterende naturmarken skal bevares 
mellom boligfeltene, men også være 
tilgjengelig for turer og lek. Gjerder er ikke 
tillatt innenfor planområdet. Områder regulert 
til friområde og vegetasjonsskjerm skal 
bevares og tiltak i disse områder er ikke tillat.  

Stedlig vegetasjon og terreng innenfor 
planområdene 

Stedlig vegetasjon skal bevares mest mulig 
også inne på de ulike boligfeltene. Der dette 
ikke er mulig på grunn av byggeprosessen 
skal stedegen vegetasjon plantes på disse 
areal. Terreng skal behandles med respekt 
og det er ikke tillatt å planere terreng utenfor 
bygningens grenser (se bestemmelser). 
Spesielt verdifulle trær er merket med GPS 
og i plankart. Disse trær er det gebyr på å ta 
ned og de skal spares. Ytterligere merking 
av trær med GPS innenfor vært boligfelt skal 
gjøres med hjelp av skogbrukssjefen i Alta 
kommune.  Vegetasjonen ivaretas for å sikre 
områdets naturlige utseende. Effekten av 
dette er å dempe fjernvirkning av bebyggelsen 
og å skape inndelinger for lek, rekreasjon og 
liknende.

Over: Uteområder i naturmark (Slottsberget, KUB 
arkitekter)

Under: Trær og grønne areal er bevart mellom husene 
(Kvileskogen,  Contur arkitektur og design AS)
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Felles uteoppholdsareal

Alle boligfelt har tilgang til rekreasjonsområde 
i de nærliggende friområdene eller i de 
vegetasjonsskjermer som strekker seg 
mellom boligfeltene. Men det er også viktig 
å tilrettelegge for felles uteoppholdsarealer 
innenfor boligfeltene. Felles møte- og 
lekeplasser skal plasseres i den gunstigste 
delen av uteområdet, der det er mest sol, og 
samtidig skjermet mot vind og støy. I prosjekt 
der det ikke er mulig å få til alt dette, skal en 
grundig vurdering gjøres om hva som skal 
prioriteres av sol, vind eller utsikt. Møbler, 
vegetasjon eller oppbygde vegger skal skape 
le. Minst 1/3 av felles uteoppholdsareal 
skal være solbelyst i 5 timer eller mer 
ved jevndøgn. Materialer og beplanting i 
fellesareal må tåle daglig bruk, og plassering 
av beplanting må vurderes i forhold til tråkk. 
Utstyr som benker og bord og annet møblering 
i utearealer skal tåle slitasje, men det er ingen 
grunn til at sitteplassen utendørs må se ut 
som en rasteplass.  Sitteplasser og andre 
felles uteoppholdsareal skal ikke plasseres 
med kobling til trafi kkareal eller parkering.  
Man skal ikke behøve å krysse trafi kkert areal 
for å komme til felles uteoppholdsarealer eller 
lekearealer. I rekkehusområder er det ikke 
sikkert at dette er gjennomførbart, men det er 
heller ikke krav på felles uteoppholdsareal i 
rekkehusfelt. Tilrettelegging av slike områder 
er noe som dog kan gi mye tilbake til de 
boende. 

Lekeplasser

Alle boligfelt innenfor planområdet skal 
tilrettelegge og anlegge lekeplass i.h.t. 
kommuneplanens arealdel. Her er det sjanse 
å arbeide sammen med kommunen (Miljø, 
park og idrett) for å fi nne gode løsninger 
for naturlekeplasser. Grendelekeplass er 
plassert ved Komsa skole og det går fl ere 
stier og løyper over Lille-Komsa som leder 
til denne. Lekeplasser bør samordnes 
med felles uteoppholdsareal for boligene. 
Stedlig vegetasjon og trær skal bevares 
ved lekeplassene. Plassering av lekeplass 
bestemmes ved detaljregulering.

Hager/balkonger

Rekkehus skal ha minst 50 m2 egnet privat 
uteoppholdsareal og boenheter i blokk skal ha 
balkong/terrasse på minste 5 m2. Rekkehus 
skal ikke ha anlagt hage, det er ikke tillatt med 
planering av tomt. Plen må ikke anlegges 
og asfalt og/eller platting er kun tillatt ved 
inngangs-/parkeringssone. Det private 
uteoppholdsarealet (hagen) skal beholde 
naturmarken og gjerde i tomtegrensen tillates 
ikke. Privat uteoppholdsareal i blokkhus i form 
av balkonger og/eller terrasser skal være 
solvendt og skjermet mot vind. Disse areal 
skal være solbelyst i 5 timer eller mer ved 
jevndøgn. 

Over: Lekeplass i naturmark (Öjersjö, Partille)

Over: Lekeplass lagt oppe på terrenget (Tollevikbergan, 
Borealis Arkitekter)

Under: Uteareal med naturlige materialer som kan legges 
oppe på terrenget i stedet for å planere denne. 
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Terrengtilpassing, murer osv.

På grunn av områdets iblant dramatiske 
topografi  kan det oppstå mange situasjoner 
der terrengtilpassing er nødvendig. 
Sprengstein skal i første hånd gjenbrukes, for 
eksempel som murer eller til gabioner. Disse 
kan kombineres med mindre bakker for å 
tilpasses til terrenget rundt omkring på en god 
måte.

Overvann

Muligheter for å ta hånd om overvann i åpne 
lokale system skal utredes. Kommunens 
overvannshåndtering (eksisterende eller 
ny) skal kun brukes om det er umulig å løse 
overvannsutfodringen internt på Lille-Komsa. 
Overvann ut av området skal begrenses. 

Over: Blokkhus tilpasset terrenget og eks. trær 
(Halssmycket, Tegnestuen Vandkunsten)

Over: Boliger tilpasset terrenget, snitt over gate 
(Slottsberget, KUB arkitekter)

Over, under og nederst til høyre: 15 rekkehus uten større 
hager og tilpasset tomten (Brf Ferdinand, Källander 
arkitekter)

Under: Terrenget og stedelig vegetasjon er bevart 
mellom blokkene (Tollevikbergan, Borealis Arkitekter)


