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1. Bakgrunn 
1.1 Hensikten med planen 
Thon Kjøpesenter Nord AS har startet opp privat reguleringsplanarbeid med sikte på utvi-
delse av eksisterende kjøpesenter i Alta sentrum, samt tilrettelegging for boliger, offentlig 
parkering og sambruksareal på P4. Utvidelsen ønskes etablert på A9 (den tidligere Sca-
niatomta) samt på den offentlige parkeringsplassen P3/P4. Det planlegges gangbruforb-
indelse mellom andre etasje i eksisterende og nytt kjøpesenter. 
 
Forslagsstiller vurderer at planinitiativet er i tråd med kommunens overordnede byutvi-
klingsstrategi ved at det legger til rette for mer handel, boliger og liv i hjertet av Alta sen-
trum, samt reduksjon av overflateparkering. Arealet som ønskes utbygd på P3/P4 er imidler-
tid regulert til parkering i Områderegulering for Alta sentrum. Det er hovedsakelig dette av-
viket fra gjeldende plan som utløser krav om reguleringsplan.  
 
Thon Kjøpesenter Nord AS eier tomta/lokalene der dagens kjøpesenter er lokalisert, samt 
den nevnte “Scaniatomta” mot Bjørn Wirkolas vei. Amfi Drift AS har drifts- og forvalt-
ningsansvaret for kjøpesenteret, som er ett av Nord-Norges største. Sentret har pr. i dag ca. 
70 butikker fordelt på 25 000 kvadratmeter.  
 
Alta kommunestyre har 19.09.2016, sak PS 85/16, anbefalt oppstart av reguleringsarbei-
dene. Et planforslag har tidligere vært ute til offentlig ettersyn, og vedtatt i kommunestyret. 
Vedtaket ble av ulike årsaker opphevet, og etter avtale med Alta kommune, fremmes nå et 
nytt planforslag for ny behandling og høring/offentlig ettersyn. 
 
 
1.2 Parallell plan- og byggesak 
Det legges ikke opp til parallell plan- og byggesak, hvilket var aktuelt da plansaken ble 
fremmet første gang..  
 
 
 
1.3 Om forslagsstiller og plankonsulent 
 
1.3.1 Forslagsstiller 
Forslagsstiller er Thon Kjøpesenter Nord AS 
 
1.3.2 Plankonsulent 
Forslagsstillers planfaglige konsulent er Rambøll Norge AS, avd. Alta  
 
1.3.3 Arkitekt 
Forslagsstillers arkitekt er AMB arkitekter AS, Oslo 
 



Detaljregulering for A9, Alta sentrum - Planbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 

5 
 

2. Planområdet 
2.1 Oversiktskart 

 
Figur 1 Lokalisering av planområdet 

 
  

Figur 1 Planområdets avgrensning vist med svart, stiplet linje. 

 

 

 

 

  

Figur 2 Planområdets avgrensing vist med svart, stiplet linje. 
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Planområdet har tre nivåer, under grunnen (kjeller), på grunnen (1. et.) og over grunnen 
(gangbru mellom 2. et. i eksisterende kjøpesenter og 2. et. i nybygget).  
 

 
Figur 3 Oversiktskart som viser de tre ulike plannivåene. Det er utarbeidet ett plankart for hver av dem.  

P4 

P3 
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2.2 Dagens bruk 
Arealene i planområdet er pr. i dag i bruk til parkeringsplass (P3 og P4), offentlig veg (Hes-
teskoen), kantparkering mm. 
 

 
Figur 4 Ortofoto med planområdet inntegnet med svart, stiplet linje. 

 

 
Figur 5 Planområdet sett fra taket på eksisterende kjøpesenter - mot nordøst. Foto: Google  

P4 

P3 
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2.3 Gjeldende planstatus 
Det er fire gjeldende reguleringsplaner i eller i nærheten av området. Planforslaget medfører 
kun endringer i to av dem; nr 2 og 4:  
 
1. Planid 19980092: Alta sentrum – Utrom – gågate 
2. Planid 20060011: Områderegulering for Alta sentrum 
3. Planid 20060012: Reguleringsplan for F8/Markveien 38 (Byhagen) 
4. Planid 20070026: Detaljregulering for Amfi Alta Storsenter 
 
I tillegg er det nylig vedtatt reguleringsplaner for Alta omsorgssenter; 20140002 D1/D2 og 
nytt kontor-, bolig- og forretningsbygg i kvartal C4; 20160001. I nærområdet er det også 
flere planinitiativ på gang i kvartalsområdene B og C 
 

 
Figur 6 Berørte planer er vist med svart linje. Planområdet er vist med rød linje. Liten figur viser kvartalsområ-
dene slik de er nummerert/ navngitt i områderegulering for Alta sentrum. 

  

Kvartalsområdene i sentrum 
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2.4 Eiendomsforhold 
 
2.4.1 Eiendomskart 
 

 
Figur 7 Eiendomskart. Planområdet er vist med svart, stiplet linje. Eiendomsgrenser er vist med rød, stiplet linje. 

 
 
2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Plantiltaket berører følgende eiendommer (naboeiendommerer er ikke inkludert i lista, og 
arealanslagene er grovt beregnet): 
 

Matrikkelnr. Beskrivelse Hjemmel Areal som 
berøres (ca.) 

28/118 A9 «Scaniatomta» Thon Kjøpesenter Nord AS  2 daa 
28/233 Dagens kjøpesenter Thon Kjøpesenter Nord AS  

Thon hotellbygg AS 
Komsa parkering AS 

0,1 daa 

28/100, 288 P3, P4 og Hesteskoen Alta kommune 9,1 daa 
TOTALT   11,2 daa 
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3. Planens intensjon 
3.1.1 Bygge byen innover 
Varehandelen er, og har alltid vært, i endring. I løpet av de siste 10-20 årene har man sett 
flere “storhandel”-konsepter (også kalt big box) realisert rundt om i landet, særlig innen 
elektro og husholdning. Konseptene preges av store varemengder og stort utvalg. Enhets-
størrelsen kan være alt fra 1 til 5 daa. Disse aktørene ønsker ofte å etablere seg på utsiden av 
bykjernene, enten i randsonene eller i industriområder med mulighet for store gratis parke-
ringsplasser og god eksponering/adkomst mot hovedvegsystemet. 
 
Thon Kjøpesenter Nord As har imidlertid valgt å satse i sentrum, og bidra til å støtte opp un-
der kommunens vedtatte byutviklingsstrategi om å bygge byen innover. Sentrum er fortsatt i 
etableringsfasen, og det er et stort og uutnyttet fortettingspotensial i kvartalsstrukturen. Det 
er derfor grunnlag for mange flere store og små etableringer her de kommende årene. De 
store aktørene er viktige for at mindre, lokale nisjetilbydere kan klare seg her, da de er med 
på å trekke kunder inn i sentrum.  
 
Et kjøpesenter representerer en bebyggelsesstruktur med et stort fotavtrykk og en skala som 
ofte står i kontrast med bebyggelse ellers i byen, men med de mange positive sosiale og mil-
jømessige konsekvenser et integrert og sentrumsnært lokalsenter medfører, må fokuset ligge 
på hvordan man løser de tekniske utfordringene på en god måte, slik at kvaliteten på både 
senter og sentrum sikres.  
 
Etablering av handel og bolig i sentrum er en fortettingsstrategi som i den store sammen-
heng medfører mange positive miljømessige konsekvenser. En levende by skapes gjennom 
samlokalisering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og offentlige og private tilbud. 
 

 
Figur 8 Nybygget vist med publikumsrettede virksomheter mot nord (P4) og boliger i 4. etg. mot eksisterende kjø-
pesenter. Standpunkt utenfor Alta bibliotek. Illustrasjon: AMB arkitekter as. 



 
 
 
 

 
 
 

11 
 

3.1.2 Videreutvikling av Alta sentrum 
Thon Kjøpesenter Nord As har stadig henvendelser fra aktører som ønsker å etablere seg i 
dagens senter. Dette gjelder både mindre lokale virksomheter, og større nasjonale/internas-
jonale kjeder. I Thon-systemet er det stor vilje til å satse enda mer i Alta sentrum. Det er im-
idlertid ingen utvidelsesmuligheter innenfor eget kvartal, og forslagsstiller ønsker derfor å 
se på mulighetene for å kunne ta i bruk (erverve/leie) deler av parkeringsplassen P3/P4 (som 
eies av Alta kommune), samt “Scaniatomta” (som eies av forslagsstiller selv) til ulike sen-
trumsformål, herunder kjøpesenterformål, tjenesteyting og boliger. Et slikt utvidelsesvolum 
må i tilfelle knyttes opp mot eksisterende kjøpesenter med gangbru i 2. etasje over 
Hesteskoen.  
 
 
 
 
3.2 Planens dokumenter 
Dokumentene er utarbeidet iht. gjeldende SOSI-standard og Alta kommunes maler. Regule-
ringsplanforslaget omfatter følgende dokumenter, alle med samme datering: 
 
1. Plankart, ett for hver av de tre vertikalnivåene 

1) Under grunnen (kjeller) 
2) På grunnen (1. – 5. et.)  
3) Over grunnen (gangbro mellom eksisterende senter og nybygget)  

 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
 
3. Planbeskrivelse m/vedlegg 
Planbeskrivelsen er utarbeidet med følgende vedlegg  

1. Referat fra planoppstartsmøte 
2. Anbefaling om igangsetting av regulering 
3. Innspill ved varsel om oppstart (kopi) og høring (referert og kommentert) 
4. Forenklet ROS-analyse 
5. Geoteknisk rapport 
6. Miljøteknisk rapport 
7. Adkomstløsninger til P-kjeller 
8. Plan, snitt og fasader – foreløpige skisser 
9. Solstudier 
10. Trafikkteknisk rapport 
11. VAO-rammeplan 
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3.3 Plankartet 
Plankartet er utarbeidet i tre utsnitt; under, på og over grunnen. 
 
3.3.1 Plankart under grunnen 

 
Figur 9 Plankart under grunnen. Dette nivået omfatter parkeringskjeller under nybygget, med nedkjøringsrampe i 
Hesteskoens østre løp, og forbindelse/utkjøring til kjeller i eksisterende parkeringshus tilhørende Komsa Parkering 
AS. 
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3.3.2 Plankart på grunnen 
 

 
Figur 10 Plankart på grunnen. Dette omfatter nybygget fom. 1. – 5. etasje, samt utomhusarealene. 
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3.3.3 Plankart over grunnen  
 

 
Figur 11 Plankart over grunnen, som omfatter gangbru mellom eksisterende senter og nybygget 
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3.4 Reguleringsformål 
 
3.4.1 Arealformål 
I planforslaget er det valgt følgende arealformål: 
 
Bebyggelse og anlegg 
BKB - Kombinert formål – Kjøpesenter, tjenesteyting, boliger 
1. etasje:  Kjøpesenter, tjenesteyting 
2. etasje (inkl. gangbru): Kjøpesenter, tjenesteyting, bolig 
3. etasje:  Boliger 
4. etasje:  Boliger 
5. etasje:  Boliger 
BKJ - Kjøpesenter 
Gangbru:  Kjøpesenter, tjenesteyting 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur  
Kjeller:  SPH – Parkeringskjeller og trapp opp til bakkeplan 
Bakkeplan:  SKV – Kjøreveger 
  SF – Fortau 

SGT – Gatetun/gågate og Gatetun/sambruksareal (torg, korttidsparkering, trafikkareal 
for gange, sykkel ol., samt bil) 

  SVG – Annen veggrunn, grøntareal 
  SVT – Annen veggrunn – tekniske anlegg 
 
 
3.4.2 Linjesymboler 
Foruten obligatoriske linjer som plan- og formålsgrenser er det benyttet følgende linjer og 
symboler: 
Gesimshøyder:  Maks gesimshøyde er vist med linjesymbol for regulert høyde 
Byggegrense mot nord: Fasadeliv på 1. etg. mot nord er vist med byggegrense (inntrukket fasade) 
Opphevet tomtegrense: Gjelder for tidligere A9 
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4. Planprosess og medvirkning 
4.1 Før varsel om oppstart 
4.1.1 Oppstartsmøte med planmyndigheten 
Det ble avholdt oppstartsmøte med planmyndigheten 30.06.15. Referat fra møtet inngår som 
vedlegg 7.1. I oppstartsmøte ble bl.a. følgende momenter berørt; 

1. Tiltakshaver må vurdere eventuelt krav om konsekvensutredning 
2. Det er kjellerkrav, og skal parkering på bakken tas bort, bør dette løses med parkerings-

kjeller   
3. Parkeringen er også brukt som festivalområde/allment bruk 
4. Tiltaket bryter mot sentrumsplanens grøntstruktur 
5. Massiv utbygging sett i forhold til sentrums kvartalsstruktur 
6. Utbyggingen kan forsinke endringer i transformasjonsområder. Kanskje kan utbyggingen 

skje mot sør. 
7. Volum/kvartalsstruktur. Stengte fasader. Er det etasjetall som står i reguleringsplan det 

som gjelder?  Spørsmål fra konsulent om dette kan endres i nytt prosjekt. 
8. Forurenset grunn må fjernes. 
9. Lokalklima. Må utredes. 
10. Tilknytningsplikt fjernvarme. 
11. Nåværende offentlig parkeringsplass påvirkes av prosjektet. Tiltaket strider mot vedtatt og 

etablert kjøremønster. I tilfelle det blir bygd på P3/P4 så må parkeringen bli gravd ned. 
 

4.1.2 Andre møter med planmyndigheten  
Det ble etter planoppstartsmøtet avholdt flere informasjons-/arbeidsmøter mellom forslags-
stiller og Alta kommune, bl.a. 23.09.15 og 14.04.16.  
 
 
4.1.3 Kommunestyrets behandling av planspørsmålet 
Det har i prosessen vært klart at reguleringsspørsmålet og bruk av kommunens grunn måtte 
behandles av kommunestyret, og nevnte arbeidsmøter bidro til å avklare hvilke forhold 
saksfremlegget til kommunestyret måtte omtale. På denne bakgrunn sendte Rambøll Norge 
AS, Alta inn notatet «Utvidelse av Amfi Alta – Avklaring av reguleringsspørsmålet», datert 
10.08.2016 til Alta kommune i august 2016. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet saks-
fremlegg «Planforespørsel – utvidelse av kjøpesenter, eiendom 28/118, 28/100, 28/288, Alta 
sentrum». Saken ble behandlet av kommunestyret i sak 85/16 (19.09.2016). Saksframlegg 
og vedtaket finnes i planbeskrivelsens vedlegg 7.2.  
 
A. Kommunestyret anbefalte oppstart av regulering på følgende vilkår:  

1. Det skal bygges full kjeller med parkeringsarealer under det nye bygget. 
2. Alle fasader skal være av god kvalitet med store åpne partier i form av vinduer og dører. 
3. Utearealer så som fortau, uteserveringer og parkering skal bidra til bykvaliteten i Alta Sentrum. 
4. Det skal plasseres en inngang med heis til parkeringskjeller i nytt bygg med nærhet til Kiwi og Biltema. 
5. Varelevering skal ikke være til hinder for ferdsel på fortau. 
6. Dagens kjøremønster i Hesteskoen beholdes inntil videre. 
7. Mot nord skal 1. etasje trekkes inn slik at den flukter med 1. etasje på Byhagen. 

Alternativt kan et forslag med skråfasade illustreres. 
8. Gangbrua skal være gjennomsiktig. Utforming, materialbruk og belysning skal bidra til gode uterom og tiltalende 

nær- og fjernvirkning. Valg av løsning skal illustreres/dokumenteres ved bruk av blant annet 3D-modell i planbe-
skrivelse. 

9. Alta kommune skal vurdere mulighetene for rettighetene i 3-4 etasje på det nye bygget. 
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B. Kommunestyret ga Komsa Eiendom AS opsjon for bygging på P3 på følgende vilkår; 
1. Opsjonen gis for 2 år med mulighet for 1 års forlengelse. 
2. Dersom bygging ikke har startet innen opsjonsfristen frafalles tilsagnet automatisk. 
3. Planlegging og prosjektering må være i samsvar med overordnet planverk. 
4. Tomt kan selges fra Alta kommune til opsjonshaver når byggetillatelse i samsvar med tildelingsvilkår er gitt og 

finansieringsbekreftelse fra finansinstitusjon om finansiering av totalprosjektet foreligger. 
5. Tomteprisen fastsettes ved avtale. 
6. Ved salg av tomt skal det tinglyses gjenkjøpsklausul som sikrer kommunen tilbakekjøpsrett for utbygd tomt. 
7. Det er ikke tillatt å ta i bruk eller gjennomføre noen form for tiltak på tomten før skjøtet er tinglyst. 
8. Alta kommune forbeholder seg retten til å fremme krav/ønsker også som grunneier i prosjektet. 

C. Kommunestyret vedtok å sette i gang planarbeid for nytt p-hus i Alta sentrum 
 
D. Kommunestyret ønsker å delta aktivt i utviklingen av det nye kjøpesenteret.  
I det ønskes det at det utredes mulighetene for at kommunen skal få inntekter av fremtidig parkering på P3. Det skal også 
ses på nytt kjøremønster ved evt. opparbeidelse av nytt torg/parkområde. Kommunestyret skal behandle utbyggingsavtalen 
før den inngås med utbygger.» 
 
 
4.1.4 Lovlighetskontroll hos fylkesmannen 
I etterkant av kommunestyrets behandling ble det forlangt lovlighetskontroll av kommune-
styrets vedtak i sak 85/16. Dette ble behandlet av kommunestyret i sak 103/16 (25.10.16), 
hvor vedtaket ble opprettholdt. Fylkesmannen har i brev av 02.02.17 tilkjennegitt at de vur-
derer vedtaket som lovlig fattet.  
 
 
4.2 Varsel om planoppstart 
 
4.2.1 Formelt varsel om planoppstart 
Varsel om oppstart ble kunngjort på Rambøll sine nettsider og annonsert i Altaposten. Be-
rørte parter og interesser ble tilskrevet ved brev av 03.10.2016. Frist for innspill ble satt til 
04.11.2016. Innspillene ble referert og kommentert i planforslaget som ble innsendt til førs-
tegangsbehandling i kommunen, og lagt ut til høring og offentlig ettersyn, og refereres der-
for ikke her. Kopi av innkomne varslingsinnspill finnes imidlertid i planbeskrivelsens ved-
legg 7.3.  
 
På forespørsel fra Boligsameiet Byhagen, deltok forslagsstiller på deres medlemsmøte 
20.10.2016 og orienterte om prosjektet, før de ga sin uttalelse under varsel om oppstart. 
 
I etterkant av at høringsfristen ble det avholdt et dialogmøte 12.12.2016 mellom gårdeiere i 
sentrum og Alta kommune i forbindelse med dette og andre byggeprosjekt i området. I den 
sammenheng kom det frem at kommunen ønsker at parkeringskjelleren under P3 skal være 
på kommunale hender og også omfatte arealet under P4. 
 
 
4.3 Høring og offentlig ettersyn (første gang) 
 
4.3.1 Planutvalgets vedtak om utlegging til høring og offentlig ettersyn 
Planutvalget «førstegangsbehandlet» planforslaget i sitt møte 30.11.2017 i sak PS 67/17. Ut-
valget fattet følgende vedtak:  
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Figur 12 Utklipp fra kommunestyrets vedtak ved førstegangsbehandling av planforslaget (utlegging til høring og 
offentlig ettersyn, 30.11.2017 
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4.3.2 Innspill ved høring og offentlig ettersyn 
Administrasjonen i kommunen behandlet innspillene som kom ved (første gangs) høring og 
offentlig ettersyn, og la dem ved saken da den ble fremmet for sluttbehandling og vedtak. 
Disse finnes i vedlegg 7.3, og kommenteres ikke nærmere her.  
 
 
4.4 Vedtak av plan, og oppheving  
Kommunestyret behandlet administrasjonens forslag til revidert plan i sak PS 40/18, og ved-
tok dette med følgende endringer/tillegg: 
 

 
Figur 13 Utklipp fra kommunestyrets møteprotokoll ved vedtak av plan, 18.06.2018 
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Flere punkter i vedtaket over innebar at prosjektet ikke var gjennomførbart for forslagsstil-
ler, og det ble innledet samtaler med kommunen om å finne fram til løsninger som var reali-
serbare. 19.11.2018 behandlet kommunestyret saken på nytt, og opphevet sitt sluttvedtak av 
18.06.2018. 
 
 
4.5 Høring og offentlig ettersyn (andre gang) 
I samråd med kommunens administrasjon har forslagsstiller revidert sitt tidligere planfor-
slag, og sender det nå inn for ny behandling med sikte på utlegging til fornyet høring og of-
fentlig ettersyn. Viktige punkter som er endret i forhold til første gangs innsending til kom-
munen er: 
 

- Planforslaget fremmes kun i ett alternativ 
- Utkjøring fra p-kjeller skjer via eksisterende p-hus til Komsa Parkering 
- Boligfløyer på tak er reorganisert i to separate volumer, med inntil 3 boligetasjer mot eksis-

terende senter og inntil 2 + en inntrukket 3 et. mot Byhagen/Postgården. Det tillates også bo-
liger i andre etasje mot Bjørn Wirkolas vei 

- Varemottak er flyttet fra fasaden mot Bjørn Wirkolas vei, og lagt vis-a-vis varemottak til ek-
sisterende senter i Hesteskoen 

- På dagens P4 foreslås det «sambruksareal», hvor det både skal være tillatt med torgaktivite-
ter, korttidsparkering og trafikkareal for gående, syklende, sparkende osv. samt for biler. Det 
vises til nærmere redegjørelse i kapittel 5. 
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5. Virkninger av planforslaget 
5.1 Krav til KU 
Tiltaket er under 15 daa., men innebærer endring av gjeldende områderegulering, og ble 
derfor vurdert opp mot kravene i tidligere Forskrift om konsekvensutrednings vedlegg II og 
III, jf. krav i forskriftens § 3b (Forskriften er nå oppdatert/endret). Det ble ikke vurdert at 
tiltaket kunne få vesentlige (negative) virkninger for miljø og samfunn, og derved heller 
ikke at tiltaket utløste behov for konsekvensutredninger. Det påpekes blant annet at tiltaket 
delvis også er i tråd med gjeldende områderegulering, og i tillegg vurderes å bygge opp un-
der kommunens langsiktige byutviklingsstrategi om å styrke Alta sentrum. Det vurderes vi-
dere at man i planbeskrivelsen kan redegjøre for virkningene mht. alle relevante forhold på 
en tilfredsstillende måte. Full konsekvensutredningsprosess ansees i dette tilfellet ikke å 
kunne bidra med mer eller grundigere beslutningsgrunnlag enn det som allerede er mulig å 
få til i den ordinære planprosessen. Det vises i denne forbindelse til plan- og bygningslovens 
intensjon om at planleggingen ikke skal være mer omfattende enn nødvendig. Finnmark fyl-
keskommune stilte seg også bak denne vurderingen. 
 
 
5.2 By- og stedsutvikling 
Eksisterende forhold: 
Parkeringsplassene P3, P4 og deler av kvartal A9 (syv kantparkeringsplasser) er i dag i bruk 
til overflateparkering. Hele A9 er imidlertid regulert til forretning/bolig/kontor i 3-4 etasjer i 
gjeldende områderegulering for Alta sentrum. Planområdet er pr. i dag «grått», åpent og 
nokså trekkfullt, men fyller sin funksjon som parkeringsareal. Under større arrangementer 
stenges P3 og P4 for offentlig parkering, og brukes til markedsaktiviteter og støtteareal til 
større arrangementer (Finnmarksløpet mm.).  
 

 
Figur 14 Situasjonen på torget under Finnmarksløpet. Rødt areal viser hvor kjøpesenteret bygges ut, og område 
med stiplet linje viser areal som i dette planforslaget foreslås benyttet til «Sambruksareal» - torg, parkering, gang- 
og sykkel mm. Illustrasjon: AMB arkitekter as. 
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Endringer/virkninger som følge av planforslaget:  
Planforslaget vurderes å imøtekomme kommunens strategi om å bygge byen innover, tilret-
telegge for varehandel/kjøpesentre i Alta sentrum og fylle ut kvartalsstrukturen. Kommunen 
opplyser at det innenfor grensene til Alta sentrum er 300.000 m2 BRA ledig areal. Dette til-
svarer et trettitalls fotballbaner med internasjonale mål. 
 
I motsetning til andre byer hvor bilbaserte big box-konsepter tillates utenfor, og i randsonen 
til eksisterende sentra, får vi nå konsentrert handelen til avgrensede områder hvor befolk-
ningen kan gå/sykle mellom de ulike målpunktene, og samtidig ha mulighet for å parkere 
nært. Varelevering er arealkrevende og kan være en estetisk utfordring, men lett tilgang til 
varemottak er en nødvendighet man må akseptere/ta hensyn til dersom man ønsker forret-
ninger i byen og ikke utenfor. Ulempene med å ha detaljhandel utenfor kvartalsstrukturen 
vurderes å være større enn ulempene ved å ha varemottak og store detaljhandelsvolumer i 
sentrum. 
 
Med god kvalitet på bygninger og uterom er det forslagsstillers oppfatning at nedbygging av 
A9 og P3 vil bidra positivt til by- og stedsutviklingen i sentrum. Arealene utnyttes dessuten 
maksimalt med utgraving til full kjeller, også under dagens P4 (nå SGT1). Bygget vil videre 
bidra til å skape lunere uterom inn mot torget. Serveringssteder på gateplan mot nordvest vil 
bidra til at byen er i bruk også på ettermiddags- og kveldstid. Overbygd forbindelse mellom 
eksisterende kjøpesenter og nybygget kan gi utfordringer knyttet til miljøet under brua (lys, 
lyd, vegetasjon mm.). Dette er det fokusert på i bestemmelsene ved at det kreves særskilte 
tiltak knyttet til lys, støyforhold, materialbruk mm.  
 
Under gangbrua skapes et overdekket areal inn mot fasaden ved dagens kjøpesenter på inntil 
500 m2. Dette området vil fremstå som delvis skjermet for vær og vind, og vil være godt eg-
net til aktiviteter som for eksempel utstillinger, salgsboder, sykkelparkering, «food trucks» 
og lignende. Tett tilknytning til begrenset korttidsparkering vil være viktig for slike virk-
somheter i en vanlig hverdag.  
 

  
Figur 15 Illustrasjon: Bruken av belysning på undersiden av broen og/ eller reflekterende materiale for å reflektere 
lys i bakken vil skape en lysere og mer innbydende plass.  
 
Etter planlagt utvidelse på A9/P3 vil torgarealet i Alta sentrum, fra nybygget og oppover 
mot Løkkeveien/Alta taxi være ca. 8,7 mål. I tillegg er gågata på ca. 3,5 mål. Det vurderes 
derfor at uteromsarealene i sentrum er relativt romslige, og selv på 17 mai og ved Borea-
lis/Finnmarksløpet er det langt fra trangt på plasser og gater i sentrum.  
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Sambruksareal på P4 
En levende by er avhengig av mangfold både i bruk og brukere, og det forutsetter kompro-
misser og tilretteleggelse for variert bruk av byrommene. Forslagstillere ser potensialet i at 
torgarealet (SGT1) utformes med myke trafikanters bruk som premissgivende, men med en 
fleksibilitet slik at det kan tilrettelegges for korttidsparkering i de deler av året hvor man har 
begrenset behov for full torgaktivitet.  
 
Det foreslås derfor å etablere et Sambruksareal (Shared Space) i felt P4, benevnt SGT1 i 
planforslaget, som legger opp til en mer fleksibel bruk av dette arealet i sentrum. Denne 
fleksible bruken vil være fordelaktig for både torget som ligger rett ved, og de omliggende 
virksomhetene, ved at det kan tilpasses ulike behov ut ifra sesong eller arrangementer som 
avholdes i Alta sentrum. Med ”sambruksareal” menes et område som deles mellom de ulike 
trafikantgruppene som beveger seg gjennom arealet, som er utformet med en begrenset bruk 
av skilting, sperringer og oppmerkinger. Prinsippet er at de ulike trafikantgruppene sam-
handler i bruken av området fremfor å ha sine helt spesifikke oppmerkede soner å bevege 
seg i. Når de ulike trafikantene må samhandle med blikkontakt, blir oppmerksomheten 
større og farten senkes. Dette er fordelaktig i sentrum, spesielt for myke trafikanter.  
 
Parkeringshus, både under og over bakken, er lite egnet for motorsykler, sykler generelt og 
store biler, enten det er biler tilpasset bevegelseshemmede eller bobiler som trenger et stop-
pested. Vi mener de 24 parkeringsplassene som kan etableres på SGT1 er kritiske både med 
tanke på snarbesøk til omliggende virksomheter, men også som tilbud for de som ikke kjø-
rer standardbiler. 

 
Figur 16 Felt o_SGT1 (dagens P4) Kan fungere som et parkeringsområde for korttidsparkering, eller for spesielle 
kjøretøy som bobiler, biler for bevegelseshemmede eller motorsykler.   
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Figur 17 På markedsdager eller ved andre større arrangementer i Alta sentrum kan felt P4 stenges av for parkering 
og brukes som en utvidet del av torget. Området er egnet for å sette opp salgsboder o.l.   

  
På dager med store torgarrangementer, som torg-dager, Finnmarksløpet osv., vil en ha mu-
lighet til å stenge for korttidsparkering på felt P4 og ta plassen i bruk til andre formål. Det 
manglende tilbudet for korttidsparkering på slike dager aksepteres som et kompromiss som 
gir bylivsmangfold. 
 

 
Figur 18 Markedsdager på torget i Tromsø. Biler har ikke tilgang til arealet på slike dager. 
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Figur 19 Forslag til hvordan en indikerer ulik bruk, her fra sentrum av Bekkestua i Bærum. Ulik belegningsstein 
gir ulike soner, og pullerter skiller biler fra myke trafikanter. 

 

For å skape et velfungerende sambruksareal, kan det være en god ide å heve området noe fra 
omliggende gater, spesielt fra bilvei, slik at kjørende blir obs på at de nå beveger seg inn i et 
annet type område.  
 
Det har også vist seg fra evalueringer at det er en god løsning å indikere aktiviteten som 
skjer på området til en viss grad, slik at en oppnår mer oversikt for alle trafikanter. Dette 
gjelder spesielt for biler.  
 
Forslagsstiller foreslår derfor å bruke ulike type steinbelegg eller leggemønster som indike-
rer hvor det er sannsynlig at en går, kjører, ikke kjører, parkerer osv. En kan for eksempel 
legger altaskifer der en forventer torgaktivitet/myke trafikkanter/parkering og smågatestein 
der hvor biler beveger seg. En kan bruke flyttbare elementer til å innrede området etter til-
tenkt bruk, for eksempel kan en begrense og dele inn parkeringsområdet ved bruk av plante-
kasser og benker, og en kan indikere bilvei/soner med pullerter. På markedsdager kan en 
rydde hele området og gjøre plass til salgsboder, telt og andre torgaktiviteter. 
 
Når det er tillatt med korttidsparkering i området, kan en infotavle ved innkjøring i Heste-
skolen/Bjørn Wirkolas vei, vise antall ledige p-plasser i området, slik at det unngås unødig 
bilkjøring inn i området for å lete etter plass. 
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Figur 20 Eksempel på sambruksareal - før og etter. Før etableringen av sambruksarealet (øverst) hadde motorkjø-
retøyer prioritet. Ved endring til sambruk (nederst) blir området på mye trafikanters premisser. Bilen kan fortsatt 
bevege seg her, men må senke farten.  

 
  
 
 
5.3 Barn og unges interesser 
Eksisterende forhold: 
Planområdet er pr. i dag ikke tilrettelagt for organiserte aktiviteter for barn og unge. På 
grunn av trafikk til/fra parkeringsplassen store deler av døgnet er den ikke spesielt attraktiv 
til uorganiserte aktiviteter heller.  
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Parkeringskjelleren vil bidra til at biltrafikken i stor grad forsvinner fra området. Det som 
blir igjen er varetransport til Byhagen samt ev. trafikk til Torg/sambruksareal. Leiligheter i 
nybygget vil etablere private og felles-private uteoppholdsarealer på balkong og/eller takter-
rasse, men ellers vil behovet for nær- og grendelekeplass måtte frikjøpes. Det er for øvrig i 
overkant av 1,4 daa tilgjengelig takareal mellom boligbebyggelsen – utenom brua. 
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5.4 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 
Planområdet er opparbeidet til trafikkareal og parkering pr. i dag, og vurderes å ha et stort 
estetisk forbedringspotensial. Dette gjelder også vinterstid, da tilfeldige snødeponier med 
skitten snø ofte skaper et «rufsete» og udelikat vinterbilde i byen.  
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Tiltaket er underlagt de samme bestemmelser for byggeskikk og estetikk som ligger i områ-
deregulering for Alta sentrum. I tillegg er det tatt med skjerpede bestemmelser knyttet til 
gangbrua og arealet under denne. Se foreløpigs skisser til plan, snitt og fasader i vedlegg 7-
11. 
 
A. Tettere by og mindre biltrafikk  
Det vurderes at tiltaket vil bidra til å fylle ut kvartalsstrukturen i sentrum, noe som er posi-
tivt både mht. effektiv arealutnyttelse, kundetilstrømming, lokalklima på torget mm. Å flytte 
180 overflateparkeringsplasser til p-huset under bakken vurderes å bidra til større trafikksik-
kerhet på bakkeplan, mindre støy og støv i sentrum, samt et generelt triveligere bymiljø, 
herunder også mot Bjørn Wirkolas vei 
 
B. Varemottak og store volumer – et nødvendig onde/gode 
Kjøpesenteretableringer krever tilfredsstillende varemottak for større kjøretøyer. Dette kan 
representere en estetisk utfordring, men også mottaket er underlagt estetikkbestemmelsene i 
planen. Det er imidlertid viktig å legge til rette for at kjøpesentre/detaljhandel kan lokalisere 
seg i byen heller enn på «private» handelsområder i utkanten, da disse bidrar til langstrakte 
handelsområder, utarming av sentrum og økt transportbehov med bil. Tidsriktige storvare-
handels- og næringslokaler stiller andre krav til driftseffektivitet, høyder, areal, innredning, 
varemottak og intern logistikk enn tidligere tiders småbutikker med direkte inngang fra 
«storgata». Kjøpesentre i byen fremstår derfor ofte som overdimensjonerte i sammenligning 
med tidligere krav og standarder, men antall vare- og søppelinnganger reduseres betraktelig.  
 
C. God kommunikasjon mellom nybygget og gate/torg 
Planarbeidet har hatt som prioritert intensjon å legge til rette for at byrommene på gateplan 
mot torget og nabobebyggelsen skal oppleves som en forsterkning av de allerede eksiste-
rende gateløpene i sentrumsområdet.  
 
Fasaden vis-a-vis dagens kjøpesenters varemottak og videre nordover og rundt bygget til 
trapp/heis vis-a-vis Byhagen: I dette området vil vi finne både hovedinnganger til Thons 
kjøpesenter og Byhagen, samt innganger til mindre forretninger. Blant annet er det tenkt 
etablert serveringssteder i nybygget mot nord/torget. Målet er at den nordlige delen av ny-
byggets forretningsfasader naturlig vil kobles aktivt sammen med gågata og torget gjennom 
«aktive fasader».  
 
Boliginngangene er 2-delt; en som aktiv, innbydende fasade i sørvestlig hjørne, og en vis a 
vis Byhagen.  Gjennom reguleringsbestemmelser sikres publikumsrettet aktivitet i arealer på 
gateplan. Se figuren under. 
 
Det har i forbindelse med planarbeidet vært gjennomført sol- og skyggeanalyser. Det er na-
turlig at med fortetning og sentrumsutvikling vil eksisterende bebyggelse få forringet utsyn 
og endrede sol- og skyggeforhold. Analysene viser at foreslått bebyggelse ikke vil ha ve-
sentlige negative virkninger på tilliggende bebyggelse. Utforming av bebyggelse er foreslått 
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med en vesentlig nedtrapping mot syd/østlig hjørne, delvis for å tilpasses målstokken, men 
også for å sikre bedre sol-/skyggeforhold for leilighetene i Byhagen. Bebyggelsens plasse-
ring i sydenden av torget vil medføre noe slagskygge i vinterhalvåret, men overraskende 
mye kveldssol faller på denne fasaden i sommerhalvåret. Sol-/skyggeanalyser finnes i ved-
legg 33. 
 
I det nordøstre hjørnet av P4/SGT1, mot Postgården/Parksenteret er det dessuten lagt til 
rette for trapp mellom p-kjeller og gateplan. Adkomst fra den tiltenkte offentlige parke-
ringen i kjeller sikres gjennom både denne trappen og kombinert trapp/heis fra kjeller vis a 
vis Byhagen på østvendtfasade. 
 

 
Figur 21 Innganger, glassfasader og rømningsveger 

 
D. Tidsriktig fasadeutforming 
Det er et stort bygg. Funksjonelt er det 3 delt; Parkering i kjeller, forretninger på plan 1 og 2 
og boliger på plan 3-5. Nærmest eksisterende kjøpesenter planlegges bebyggelsen i totalt 5 
etasjer, og mot Byhagens nordre del i 4 etasjer, men med tilbaketrukket 5. etasje.  
 
Det har vært viktig å bryte ned skala og introdusere variasjon og spill i fasadeutformingen. I 
tillegg til dette, foreslås at materialbruken skal underbygge intensjonen om å redusere opp-
levd skala. Dette vil imidlertid konkretiseres og detaljeres nærmere i byggesaken.  
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Figur 22 Fasadematerialene vist i foto over og under er ikke tre, men plater. Forslagsstiller vurderer mulighetene 
for å også benytte slikt materiale i fasaden. Konkret valg av materiale forutsettes gjort i byggesaken. Kilde: 
www.cembrit.no 

 

Designen tar utgangspunkt i at fasader 
mot gateplan utføres med et tidsriktig og 
kommersielt uttrykk, delvis åpen søyle-
gang med store åpninger og mye glass 
mot torget, gågata, Byhagen og boliginng-
anger.  
 
Boligfløyene er tenkt utført med hoved-
innslag av tre/varmtonede plater i fasaden, 
og som trekkes ned mot 1. etasje - i sam-
spill med mørke og lyse plater og 
glass/vinduer.  
 
Den tilbaketrukkede 5. boligetasje er også 
tiltenkt i litt lysere plater slik at man ska-
per variasjon i uttrykket, samt en tydeli-
gere sammenheng og bedre proporsjoner 
mellom senterdel og boligdel. Vedlagte 
tegninger er foreløpige og estetikk vil re-
degjøres for nærmere ifb rammesøknaden. 
 
 
 
 

E. Gangbrua – en nødvendig forutsetning for prosjektet 
Tidlige signaler /avklaringer 
Bruforbindelsen er helt vesentlig for prosjektets realisering og senterets funksjon. Det var 
derfor viktig å få aksept og nødvendige rammer for denne før planarbeidet tok til. Spørsmå-
let om gangbruas utforming/utstrekning ble på denne bakgrunn reist for kommunestyret ifb. 
behandling av planspørsmålet i oppstartsfasen. Kommunestyret anbefalte 19.09.2016 at for-
slagsstiller kunne gå videre med brua og foreslått utstrekning på denne. Se sakspapirer fra 
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kommunestyrebehandlingen i vedlegg 7.2. Ved høring og offentlig ettersyn ble brua imid-
lertid lagt ut i to alternativer; hel bru (forslagsstillers ønske) og bru med åpning (administra-
sjonens forslag), og kommunestyret ga sin tilslutning til hel bru da reguleringsplanen ble 
vedtatt 18.06.2018 (vedtaket som for øvrig ble opphevet i november samme år). 
 
Utforming: Brua blir ikke bare et internt trafikkareal, men kan eksempelvis utnyttes til et 
lyst og hyggelig spisested med utsikt «alle» veier. Bruas transparente fasader vil bidra til 
god visuell kontakt med gågate og torg utenfor. Hel bru gir dessuten mulighet for et over-
dekket areal under, med plass for varierte aktiviteter og funksjoner, herunder torgsalg, utstil-
linger, stands, sykkelparkering, kulturformidling mm. – uavhengig av værforhold. Arealet 
kan skjermes for ev. vind og snødrift med permanente eller midlertidige innretninger. En hel 
bru vil sannsynligvis gi mindre behov for søylefundamentering enn en bru med åpning, og 
dette er positivt for arealutnyttelsen under den. 
 
Utstrekning: Det er etterstrebet å tilknytte brua til tilstøtende bygg på en slik måte at den 
fremstår som et positivt og selvstendig designelement. Den lette estetikken er tenkt videre-
ført i himling under broforbindelsen, slik at arealet under fremstår som lyst og luftig samti-
dig som det skapes en formmessig sammenheng mellom de to bygningsdelene også på bak-
keplan. Senterfasader under broforbindelsen vil i all hovedsak være glassfasader, med inn-
slag av materialer med lyddempende egenskaper. Arealet skal i størst mulig grad fremstå 
som et behagelig overbygget inngangsparti til både nytt og eksisterende senter, og danne 
rammer for aktiv bruk, samt lede publikum videre inn mot gågate og torg. 
 

 
Figur 23 Gangbru mellom eksisterende kjøpesenter og nybygget. Illustrasjon: AMB arkitekter as. 
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F. Siktlinjer 
Siktaksen langs Hesteskoen sikres, og fremheves ved innramming gjennom ny bebyggelse 
der fotgjengeradkomst naturlig ledes mot ny bebyggelse på motsatt side av dagens vare-
mottak og videre mot transformasjonsområdet. 
 

 
Figur 24 Siktlinjer og fotgjengerforbindelser. Illustrasjon: AMB arkitekter as. 

 
5.5 Demografiske forhold 
Eksisterende forhold: 
Pr. i dag bor det ingen innenfor planområdet, men det er boliger i Byhagen mot øst, og dess-
uten åpnet for boliger i kvartalene på motsatt side av Bjørn Wirkolas vei. 
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Nybygget dimensjoneres for 50-70 boliger i tredje til femte etasje. Antall boenheter er så-
pass begrenset at det vurderes å være tilstrekkelig kapasitet i skole og nærliggende barne-
hage for behovet som denne utbyggingen vil generere. Det samme gjelder kapasitet på tilhø-
rende sosial infrastruktur som helse- og omsorgstjenester.  
 
Det kreves variasjon i botilbudet når det gjelder størrelse og type boliger, og dette vil bidra 
til et mer variert demografisk bilde i sentrum enn det som nå er tilfelle med relativt få barn 
og høy gjennomsnittsalder. Jf. kommunedelplan for boligsosial politikk. Det er også innle-
det forhandlinger med Alta kommune vedr. utbyggingsavtale, og her er kommunal tilvis-
ningsrett tema for et antall leiligheter av ulik størrelse. 
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5.6 Folkehelse 
Eksisterende forhold: 
Planområdet er tilrettelagt for parkering, men har potensial for et aktivt og helsebringende 
liv ved at det ligger inntil gang- og sykkelveger, fortau, byløypa mm. 
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Flytting av parkering fra bakkeplan på P3 til ny p-kjeller vurderes å fremme gang- og syk-
keltrafikk. Mindre trafikk inn i området vil også bidra til mindre støy og støv for tilliggende 
boliger og utearealer. Tilrettelegging for flere tjenester, service, handel og boliger i sentrum 
vurderes også å være positivt for folkehelsen, da man i mindre grad blir avhengig av bil for 
å befrakte seg mellom viktige målpunkt i hverdagen (bolig-jobb-fritidsaktiviteter-service). 
 
 
5.7 Friluftsliv 
Eksisterende forhold: 
Friluftsliv i tradisjonell forstand er ikke et relevant hensyn i planområdet i dag, og det består 
utelukkende av asfalterte flater. 
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Omsøkt tiltak vurderes ikke å ha negative virkninger for friluftslivet. Fjerning av trafikk på 
bakkeplan vurderes imidlertid å bidra til tryggere ferdselsårer for gående og syklende – på 
vei ut til nærliggende friluftsområder på Sandfallet, Holstbakken/Aronnes, Komsa, by-
løypa/Kristianbakken mm. 
 
 
5.8 Landskap og natur 
Eksisterende forhold: 
Området er flatt og asfaltert pr. i dag. Det vurderes ikke at det i seg selv har særlige natur-
kvaliteter. Fra torget og gågata er det imidlertid utsyn mot sør. Dette vil imidlertid endre seg 
når kvartal C bygges ut iht. sentrumsplanen sør for Bjørn Wirkolas vei.  
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Utover at utsikten sørover vil begrense seg til gateløpene, vurderes ikke tiltaket å bidra ne-
gativt til landskapsopplevelsen. Da området i all hovedsak består av grå asfaltflater pr. i dag, 
vurderes ikke naturmangfoldet å påvirkes av tiltaket.  
 
Planforslaget legger opp til en betydelig opprusting av eksisterende situasjon gjennom for-
tetting og oppgradering av området. Området som pr. i dag fremstår som et tomrom i den 
øvrige bystrukturen vil i fremtiden kunne oppfattes som et intimt og aktivt byrom. Nytt torg 
vil fremstå som et lunt og skjermet uteoppholdsareal; et godt tilbud i nedre del av det vær- 
og vindutsatte sentrum. 
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Figur 25 Bylandskap. Illustrasjon: AMB arkitekter as. 

 
5.9 Lokalklima 
Eksisterende: 
Området er åpent og ligger eksponert til for vind, snødrift og vær generelt. Det er pr. i dag 
ikke etablert le i tilknytning til sittemuligheter i området.  
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Forholdet til lokalklima, herunder sol og vind, ble vurdert i forbindelse med revisjon av sen-
trumsplanen, og tillatte byggehøyder og byggegrenser ble satt ut fra hensynet til mest mulig 
optimalisering av disse forholdende.  
 
Nybygget planlegges nå for en høyere gesimshøyde enn det som ligger i områderegule-
ringen, men samtidig er dette i tråd med overordnede føringer på kommuneplannivå om for-
tetting, samt med andre tillatte prosjekter i sentrum. I bestemmelsene er det imidlertid med-
tatt krav som skal bidra til å sikre tilfredsstillende solforhold på uteplass, i tråd med område-
reguleringens bestemmelser. Solforholdene for Byhagen vil endres ift. i dag, med ingen be-
byggelse på A9 eller P3, som de ble for C6 da Byhagen og Kunnskapsparken ble etablert. 
Ny bebyggelse er søkt organisert på en slik måte at solforholdene optimaliseres for Byha-
gen, ved at etasjene over kjøpesenteret avtrappes i trekkes inn. 
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Sol-/skyggediagrammer er medtatt i vedlegg 7-9. Nærmere redegjørelse for sol-/skygge for-
utsettes gjort i byggesaken. 
 
Utbyggingen antas for øvrig å bidra til å skape lunere offentlige byrom enn det som er til-
felle i dag, samt skjermede uteplasser mot gågate-siden, både for offentlige sitteplasser og 
uteservering. Beplantning langs gateløpene vil bidra til at ev. «vindtuneller» reduseres. Se 
også redegjørelser over.  
 
5.10 Miljøvennlig energiforsyning  
Eksisterende forhold: 
Området er ikke bebygget pr. i dag. 
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Energi og miljøkrav iht. gjeldende myndighetskrav tilfredsstilles. Som utgangspunkt legges 
det opp til energiklasse C. Tilbygget vil få varme fra varmepumpe luft-væske som grunnlast. 
Fjernvarme vil kunne bli benyttet som spisslast, forutsatt at fjernvarmesentralen er i drift. 
Hvis ikke, vil elektrokjele benyttes som spisslast. 
 
 
5.11 Naturressurser 
Eksisterende forhold: 
Ikke relevant. Området er regulert til bebyggelse og anlegg, samt samferdsel og teknisk 
infrastruktur. 
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Ikke relevant.  
 
 
5.12 Risiko- og sårbarhet 
Det er gjennomført både geotekniske og miljøtekniske undersøkelser ifm. reguleringen. 
Dette er det nærmere redegjort for i vedlegg 7.4 ROS-analyse. Det er ikke avdekket utford-
ringer som gjør det problematisk å realisere tiltaket. Anbefalinger gitt i utredningene er fulgt 
opp med bestemmelser, se Bestemmelser og retningslinjer kap. 3.2.3. Støy vurderes nær-
mere ifm. søknad om tillatelse, da bygget ikke er ferdig prosjektert enda.  
 
 
5.13 Samiske interesser  
Eksisterende: 
Det er ikke kjent at det er særskilte samiske interesser i området som må ivaretas i detaljre-
guleringen.  
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Vurderes ikke relevant.  
 
 
5.14 Sosial infrastruktur 
Jf. redegjørelse under pkt. 5.5. 
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5.15 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 
Flere VA-ledninger krysser planområdet, men disse er ikke lenger i bruk. På P3 er det imid-
lertid flere sluker. Inntil planområdet (på begge sider av Hesteskoen) ligger VA-ledninger 
og kummer som er i bruk. Disse er innmålt som ledd i planarbeidet.  
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
VAO-rammeplan for tiltaket følger i vedlegg. Kulverter kan bli aktuelt å etablere for å få til-
strekkelig sikkerhet for eksisterende anlegg, blant annet i forbindelse med undergang mel-
lom kjeller i nybygget og Komsa Parkering AS sin underetasje. Det holdes imidlertid lø-
pende kontakt med Alta kommune v/Kommunalteknikk i denne saken. 
 
 

 
Figur 26 Eksisterende ledningsnett for vann- og avløp. Kilde: www.alta.kommune.no 

 
Avfallshåndtering for nybygget blir klarlagt nærmere i byggesaken. Det meste av kildesorte-
ringen for nybygget håndteres i dette (herunder papp og plast). For andre fraksjoner ønskes 
det å benytte kildesorteringsstasjonen i eksisterende bygg. Dette vurderes totalt sett å bidra 
til en mer effektiv drift/arealbruk i byggene, samt mindre trafikk/kryssing av Hesteskoen for 
renovasjonsbiler mm.   
 
 
5.16 Trafikkforhold 
Eksisterende: 
Pr. i dag er det innkjøring til kvartalsområde A via Hesteskoens østre løp, og utkjøring via 
vestre løp. Unntaket er varelevering til eksisterende kjøpesenter, som har både inn- og utkjø-
ring via Hesteskoens vestre løp. Byhagen har varelevering i gata mellom seg og kunnskaps-
parken, med innkjøring via Hesteskoens østre løp. 
 
Dagens parkeringsplass P3/P4, inkl. midlertidig parkering på A9 omfatter i underkant av 
200 parkeringsplasser, inkl. parkering for MC, bobiler, HC og elbil.  
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Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
A. Kjøremønster for personbiltrafikk og varetransport 
Planforslaget legger ikke opp til endring av dagens kjøremønster i Hesteskoen, og kjøreret-
ningen vil fortsatt være inn i Hesteskoens østre løp, og ut gjennom Hesteskoens vestre løp. 
Varelevering til Byhagen vil kunne fortsette som før, inn Hesteskoen og ut til Markveien. 
Bygg og anlegg er utformet slik at svingradius til dimensjonerende kjøretøy for varelevering 
til Byhagen ivaretas/bedres i forhold til dagens situasjon. Varelevering til Byhagen er ikke 
hensyntatt i tilstrekkelig grad i gjeldende plan, da dimensjonerende kjøretøy må kjøre over 
regulert fortau langs Byhagens nordre side for å komme inn i gata mellom Byhagen og 
Kunnskapsparken. Planforslaget tilrettelegger for bedre svingforhold i Hesteskoen slik at 
dette unngås i ny situasjon. Varelevering til nybygget vil skje fra Hesteskoens vestre løp, 
vis-a-vis varelevering til eksisterende kjøpesenter. Se også begrunnelse for valgte løsninger 
i kapittel 6.4. 
 
Det vil bli mye mindre biltrafikk i denne delen av kvartalsområde A når dagens parkering på 
A9 og P3 flyttes under bakken. Biltrafikk inn i området vil da kun omfatte varelevering til 
dagens kjøpesenter og Byhagen på begrensede tidspunkt, taxi-trafikk til/fra legesenter og 
trafikk til de 24 korttids parkeringsplassene det planlegges for på sambruksarealet på SGT1. 
For å hindre unødig trafikk inn i området for de som leter etter p-plass, kan det etableres 
info-tavle med opplysning om det til enhver tid ledige antall p-plasser på sambruksarealet. 
For trafikk som ev. ikke er mulig/aktuell å sluse ut via Hesteskoens vestre løp (eksempelvis 
ved arrangementer), bør gateløp mellom Byhagen og Kunnskapsparken kunne benyttes. 
 
B. Inn- og utkjøring av p-kjeller under nybygget 
Det vises også til illustrasjoner i kapittel 3 Planforslaget, samt redegjørelser i kapittel 
6.2.Innkjøring til p-kjelleren under P3/P4 skjer via rampe i Hesteskoens østre løp, vis-a-vis 
By-hagen. Her tar en sikte på en helning på rampene på maks. 10 %.  
 

 
Figur 27 Oppkjøring via Komsa Parkering AS sitt p-hus via kulvert under Hesteskoen. Illustrasjon: AMB arkitek-
ter as. 
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C. Bilparkering 
P-kjelleren antas ut fra grove beregninger å kunne gi ca. 180 plasser. Dette må imidlertid be-
regnes nærmere gjennom detaljprosjekteringen. I tillegg til dette kommer parkering på sam-
bruksarealet. Behov for parkering til legesenter (herunder HC-parkering) mm. kan løses på 
bakkeplan eller i p-kjelleren med forbindelse til bakkeplan via heisen mot Byhagen. I det 
nordvestre hjørnet av sambruksarealet er det satt av et areal til etablering av trapp opp fra 
kjelleren. Parkeringsplasser under bakken vil med dette ikke ligge lenger unna eksisterende 
virksomheter i sentrum enn det de gjør pr. i dag. Det forutsettes at noen leiligheter har fast 
parkering i p-kjeller, mens det for andre forutsettes frikjøp. Parkeringsdekning for tilvis-
ningsleiligheter drøftes nærmere med kommune ifb. utbyggingsavtale.  
 
D. Sykkelparkering 
Kjøpesenter: Krav til sykkelparkering er i områderegulering for Alta sentrum det samme 
som for bil; 2,5 p-plass pr.100 m2. Med utgangspunkt i tilbyggets bruttoareal på ca. 9500 
m2, tilsier kravet i sentrumsplanen at det skal etableres ca. 240 parkeringsplasser for sykkel - 
kun for nybygget, hvorav 50 % av behovet for ansatte/beboere skal være under tak. Det vur-
deres at sentrumsplanens krav til sykkelparkering blir urimelig høyt for dette tiltaket. De 
som sykler til sentrum vil i noen grad sykle fra butikk til butikk, men for mange er det mest 
praktisk å parkere sykkelen sentralt, og deretter spasere mellom målpunktene. Det vil da 
ikke være behov for det antall sykkelplasser ved hvert bygg som sentrumsplanen legger opp 
til, i alle fall ikke i dette området, hvor inngangspartier til flere bygninger ligger innenfor 
kort avstand. På denne bakgrunn foreslås det at krav til sykkelparkering endres til 1,25 p-
plass pr.100 m2 utleieareal, noe som utgjør ca. 120 p-plasser. I tillegg til et antall sykkelpas-
ser ved inngangspartiene, ville nok et sentralt plassert offentlig/privat tilbud for parkering av 
sykkel, eksempelvis i/langs gågata, vært attraktivt. 
 
Leiligheter: For leiligheter er kravet 2 sykkelplasser pr. boenhet. Dette vurderes noe høyt for 
de minste leilighetene (< 50 m2), og det foreslås derfor differensierte krav til sykkelparke-
ring på hhv 2 plasser for leiligheter > 50 m2, og 1 p-plass for leiligheter < 50 m2. 
 
5.17 Universell utforming 
Eksisterende forhold: 
Ikke relevant. 
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Det legges til grunn at kravene i gjeldende regelverk (TEK) etterkommes.  
 
5.18 Verneverdier 
Eksisterende: 
Området er ubebygd og asfaltert. Verneverdier er vurdert ifm. områderegulerings for Alta 
sentrum. Verneverdier er ikke kjent i dette området.  
 
Endringer/virkninger som følge av planforslaget: 
Ikke relevant. 
 
5.19 Økonomi/gjennomføring 
5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Rekkefølgekrav i bestemmelsenes kapittel 3.2 sikrer at kjeller og de to første etasjene byg-
ges ut samtidig. Av utbyggingstekniske årsaker er det imidlertid sannsynlig at hele bygget 
realiseres i ett utbyggingstrinn. 
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Det er krevd støyfaglig utredning ved søknad om rammetillatelse på støyfølsom bebyggelse 
(boliger). Det samme gjelder solstudier ved utbygging av boliger. 
 
Utbyggingen kan skape utfordringer i anleggsfasen både for Thons kjøpesenter selv og om-
kringliggende bebyggelse langs Hesteskoen. Det blir viktig å lage en detaljert plan for spesi-
elt utgraving og bygging av kjeller for å kunne håndtere disse på en forsvarlig måte. Det er 
for tidlig å ta dette med som rekkefølgekrav i detaljreguleringen. Utbygger foreslår at dette 
løses ifm. søknad om rammetillatelse.  
 
5.19.2 Tidsplan for gjennomføring 
Thon Kjøpesenter Nord As har interessenter til samtlige handelsflater i det nye bygget, og 
vil kunne starte utbygging så snart nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven fore-
ligger. Det er ønskelig med åpning til fjerde kvartal 2020. 
 
5.19.3 Parallell plan- og byggesak 
Det legges ikke opp til parallell behandling av plan- og byggesak, men snarlig innsendelse 
av rammesøknad etter planvedtak. Samtidig behandling av byggesak og utbyggingsavtale 
ønskes. 
 
5.19.4 Utbyggingsavtale 
Det er igangsatt forhandlinger med sikte på å inngå utbyggingsavtale mellom Alta kom-
mune og Thon Kjøpesenter Nord AS.   
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6. Begrunnelse for valgte løsninger 
6.1 Utbyggingsvolum 
 
6.1.1 Bebygd areal og gangbru 
Planforslaget forutsetter at P3 tas i bruk til utbyggingsformål, herunder utgraving av kjeller.  
Det har i prosessen vært drøftet hvor avgrensningen av nybygget skulle gå mot nord. Da 
kommunestyret behandlet planspørsmålet 19.09.2016 i sak PS 85/16 sa man at bygget skulle 
flukte med Byhagen, men at det alternativt kunne illustreres en skråfasade. Thon Kjøpesen-
ter Nord AS har i foreliggende planforslag lagt nybyggets NØ hjørne (første etasje) i flukt 
med Byhagens NV hjørne. Se prinsippskisse under. Videre er det illustrert en skråfasade 
mot eksisterende kjøpesenter, da dette bidrar til kortere gangbru og god understøtting av 
denne. På grunn av høydeforskjeller i eksisterende og nytt bygg må, som redegjort for i ved-
legg 7.2, gangbrua ligge i dette området.  
 

 
Figur 28 Perspektivskisse. Siktretning sørvest. Illustrasjon: AMB arkitekter as.  

 
6.1.2 Boligetasjer 
I gjeldende områderegulering for Alta sentrum er det forutsatt at A9 skal bygges ut i 3-4 eta-
sjer; tre etasjer mot øst/Byhagen og fire etasjer mot vest/eksisterende kjøpesenter. Etter 
ulike møter med Alta kommune, som ønsker tilrettelagt boliger med kommunal tilvisnings-
rett, fremmes et forslag med etablering av inntil tre etasjer med boliger over de kjøpesente-
ret.  
 
Bolig er en viktig bidragsyter til prosjektet. Boligandelen i prosjektet brukes positivt til å be-
rike bygningsvolumet og skape variasjon og spill i utformingen bl.a. med bruk av uthengte 
balkonger. Boligbebyggelsen følger kvartalsbebyggelsen med to fløyer og sentral takhage 
imellom, som åpnes mot syd og nordover mot sentrum. Boligfløyen på vestsiden mot da-
gens senter er hovedsakelig i 3 etasjer over kjøpesenteret, men mot syd og Bjørn Wirkolas 
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vei tillates det boliger ned til kjøpesenterets andre etasje. På østsiden mot Byhagen/Postgår-
den er det 2 fulle boligetasjer som trappes ned til 1 etasje mot Bjørn Wirkolas vei, samt en 
inntrukket 5. etasje på ca. 500 m2. I tillegg til å danne fine leiligheter, skaper fløyene et ve-
sentlig formelement i bebyggelsen. 
 
6.2 Biltrafikk 
6.2.1 Ned- og oppkjøring fra kjeller under nybygget 
Det vises til notat vedr. adkomstløsninger til en eventuell p-kjeller under nybygget, jf. ved-
legg 7.7, samt trafikkvurdering av oppkjøring gjennom Komsa Parkerings AS sitt p-hus i 
vedlegg 7.9. Del av vurderingsgrunnlaget har også vært innspill på møte som Alta kommune 
arrangerte for gårdeiere i sentrum, hvor det ble uttrykt skepsis til inn-/utkjøring via Komsa 
Parkering AS sitt p-hus. Spørsmålet om inn- og utkjøring er drøftet med Alta kommune, og 
det er kommunens administrasjon sin anbefaling at utkjøring fra p-kjeller skjer via eksiste-
rende p-hus til Komsa Parkering. Fordelen med denne løsningen er at den skaper ryddigere 
forhold i vestre løp av Hesteskoen, spesielt når varemottaket nå er lokalisert her. Forslags-
stiller støtter denne vurderingen, og har derfor utarbeidet revidert forslag med utgangspunkt 
i utkjøring gjennom eksisterende p-hus.  
 
Planforslaget medfører en innsnevring av kjørebanen i Hesteskoens østre løp, i underkant av 
0,5 meter på gatas venstre side, som følge av nedkjøringsrampens plassering. Dersom gate-
løpet mot Byhagen etableres iht. gjeldende reguleringsplan, vil smaleste punkt ved rampen 
være ca. 4 meter, mot dagens smaleste punkt på ca. 4.3 meter. Området nord for rampen, 
mot eksisterende parkering, vil som følge av planforslaget imidlertid ikke framstå som sma-
lere enn i dag, da rabattene vil være overkjørbare (dette settes som krav i bestemmelsene). 
 

 
Figur 29 Varelevering til Byhagen – sporingskurver vist i gult.  

Fortauskant  
(eksisterende, og planlagt) 

Overkjørbar rabatt 
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6.2.2 Varelevering til, og kantparkering langs Byhagens vestfasade 
I høringsuttalelsene er det hevdet at planforslaget, med nedkjøringsrampe til p-kjeller i Hes-
teskoens østre løp, vil gjøre det vanskelig å få levert varer til Byhagen. Varelevering til By-
hagen skal iht. gjeldende reguleringsplan skje med semitrailer. Det er ikke satt av tilstrekke-
lig areal til slikt kjøretøy i gjeldende reguleringsplan for Byhagen, og vareleveringen kan 
ikke foregå uten at fortauet tas i bruk. Vareleveringen er observert i felt, og hjulspor er vist 
med rød markering i foto under. I planforslaget er det søkt å bedre forholdet for Byhagen 
ved å legge til rette for bedre svingradius for vareleverings-kjøretøyene. Dette er gjort ved å 
kreve nedsenkede kantsteiner/overkjørbare rabatter langs venstre side av Hesteskoen inn 
mot krysset, jf. redegjørelse i avsnittet over. For øvrig er det foran Byhagen, ved Biltema og 
Kiwi, satt av plass til av- og påstigning for bil.  
 

 
Figur 30 Rød linje illustrerer vogntogets forhjul på fortau mot Postgården. Registrering/foto: Rambøll 

 

 
Figur 31 Rød linje illustrerer vogntogets bakhjul på fortauet mot Byhagen legesenter. Registrering/foto: Rambøll 
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6.3 Fortau og fotgjengere 
I dag kommer det biltrafikk fra parkeringsplassene P3 og P4 ut i Hesteskoen på fem ulike 
punkt. Denne trafikken vil nå bli samlet i ett punkt i oppkjøringsrampen. Forslagsstiller vur-
derer at denne løsningen gir en stor forbedring ift. dagens trafikksituasjon, hvor det er 
mange krysningspunkter mellom biler og fotgjengere, og mye trafikk i gata.  
 
Inntil nybygget (på begge sider) er det planlagt fortau, og disse får få krysningspunkter mel-
lom fotgjengere og biler. Langs fortauet på nybyggets vestfasade er det også satt av areal til 
beplantning (merket AVG/Annen veggrunn grøntareal). Det bør benyttes vintergrønne veks-
ter her, så langt dette er mulig/hensiktsmessig. Disse har få allergener, og vil være til glede 
og trivsel også vinterstid. Dette vil konkretiseres nærmere i utomhusplanen som skal utar-
beides ifb. byggesaksbehandlingen. Langs østfasaden på eksisterende kjøpesenter er fortauet 
fra områdereguleringen søkt videreført.  
 
 
6.4 Varemottak 
Det er i planprosessen vurdert ulike alternativer til varemottak; mot Bjørn Wirkolas vei og 
vis-a-vis eksisterende varemottak. Se nærmere redegjørelser i vedlegg 7.7. Etter drøftinger 
med Alta kommune, og innspill under høring og offentlig ettersyn, er det enighet om at va-
relevering til nybygget legges langs nybyggets vestfasade, vis-a-vis varelevering til eksiste-
rende kjøpesenter. Fordelen med denne løsningen er at fasaden mot sør og Bjørn Wirkolas 
vei blir roligere med en mer bypreget utforming.  
 
 
6.5 Sambruksareal på torget 
Begrunnelse for etablering av sambruksareal på tidligere P4, nå o_SGT1 er nærmere rede-
gjort for i kapittel 5.2, og kommenteres derfor ikke ytterligere her.  
 
 
6.6 Sammendrag 
Thon Kjøpesenter Nord AS fremmer med dette forslag om detaljregulering for A9. 
 
Forslagsstiller er fornøyd med å fremme et planforslag som bidrar til å utnytte ledig fortet-
tingspotensial i Alta sentrum, og bidra til at det blir mer liv og aktivitet inn mot gågate og 
torg både dag og kveld, - i første omgang med forretninger og andre sentrumsfunksjoner, 
men på sikt også med flere sentrale boliger.  
 
Planforslaget vurderes å være i tråd med krav i gjeldende regelverk, overordnede målset-
tinger i kommuneplanens samfunnsdel om by- og sentrumsutvikling, og med strategier i for-
slag til kommunedelplan for boligpolitikk. 
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7. VEDLEGG 
7.1 Referat fra oppstartsmøte 
 
7.2 Anbefaling om igangsetting av regulering 
 
7.3 Varslings- og høringsinnspill  
 
7.4 Forenklet ROS-analyse 
 
7.5 Geoteknisk rapport 
 
7.6 Miljøteknisk rapport 
 
7.7 Adkomstløsninger til P-kjeller 
 
7.8 Solstudier 
 
7.9 Trafikkteknisk rapport 
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7.11 Plan, snitt, fasader – foreløpige skisser 
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Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 19.09.2016 
Sak: PS 85/16  

 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
Arkiv: PLNID 20070026 
Arkivsak: 15/5502-5 
Tittel: SP - PLANFORESPØRSEL - UTVIDELSE AV KJØPESENTER, EIENDOM 28/118, 

28/100, 28/288, ALTA SENTRUM  
 
 

Kommunestyrets behandling: 
Behandling: 

Tommy Berg SV ba om habilitetsvurdering. Han ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte 

møtet. 

Vara: Leif Birger Mækinen 

Setteordfører: Ole Steinar Østlyngen 

 

Forslag fra H og V: 

Ny del 2: 

«Eiendommene 28/100 og 28/228 er avsatt til parkering, kjøreveg, fortau og gatetun (P3, 

TC15, TA22) i områdeplanen. Komsa Eiendom gis IKKE opsjon på område P3 til planlegging 

av nytt forretningsbygg, og før slike opsjoner vurderes igjen må ny sentrumsplan være på plass.  

 

 Tiltaket er ikke i samsvar med områdeplanen for Alta sentrum. En utbygging/nedbygging av et 

så sentralt byrom og viktig område for god byutvikling må vurderes i forbindelse med rullering 

av sentrumsplanen, slik at prosessen og bruken av arealet får en  bred utredning og god  

høringsprosess» 

 

Forslaget satt opp mot innstillingens del 2 

Forslaget falt med 11 mot 24 stemmer. 

Innstillingens del 2 vedtatt. 

 

Felles forslag fra AP, SV, Krf, MDG og Uavhengig representant: 

Endring i hovedpunkt del 1 

1. Det skal bygges full kjeller med parkeringsarealer under det nye bygget. 

6.   Dagens kjøremønster i Hesteskoen beholdes inntil videre. 

 

Nytt hovedpunkt 3. 

Alta kommune skal sette i gang forprosjektering  (og planarbeid) av nytt parkeringshus på Alta 

Sentrum. 

 

 

 

Nytt hovedpunkt 4. 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455000 

9506 ALTA ALTA Telefaks: 78455011 

Kommunestyret ønsker å delta aktivt i utviklingen av det nye kjøpesenteret. I det ønskes det at 

det utredes mulighetene for at kommunen skal få inntekter av framtidig parkering på P3. Det 

skal også ses på et nytt kjøremønster ved evt opparbeidelse av nytt torg/parkområde. 

Kommunestyret skal behandle utbyggingsavtalen før den inngås med utbygger. 

 

Forslaget satt opp mot innstillingens punkter. 

Punktvis avstemming. 

Del 1. 

Endring i punkt 1.1 vedtatt med 24 mot 11 stemmer. 

Innstillingens punkt 1.1 falt. 

Innstillingens punkt 1.2 -1.5 vedtatt enstemmig. 

Endring i punkt 1.6 vedtatt med 24 mot 11 stemmer. 

Innstillingens punkt 1.6 falt. 

Innstillingens punkt 1.7 – 1.9 vedtatt enstemmig. 

Nytt hovedpunkt 3 vedtatt med 24 mot 11 stemmer. 

Innstillingens hovedpunkt 3 falt 

Nytt hovedpunkt 4 vedtatt med 31 mot 4 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 anbefaler Alta kommune igangsettelse av 
privat reguleringsplanarbeid som foreslått av Komsa Eiendom AS med følgende 
vilkår/føringer: 
 
 
 1. 
 

1. Det skal bygges full kjeller med parkeringsarealer under det nye bygget. 
2. Alle fasadene skal være av god kvalitet med store åpne partier i form av vinduer og 

dører.  
3. Utearealer så som fortau, uteserveringer og parkering skal bidra til bykvaliteten i Alta 

sentrum.  
4. Det skal plasseres en inngang med heis til parkeringskjeller i nytt bygg med nærhet til 

Kiwi og Biltema. 
5. Varelevering skal ikke være til hinder for ferdsel på fortau.  
6. Dagens kjøremønster i Hesteskoen beholdes inntil videre. 
7. Mot nord skal 1.etasje trekkes inn slik at den flukter med 1.etasje på Byhagen. 

Alternativt kan ett forslag med skråfasade illustreres. 

8. Gangbrua skal være gjennomsiktig. Utforming, materialbruk og belysning skal bidra til 

gode uterom og tiltalende nær- og fjernvirkning. Valg av løsning skal 

illustreres/dokumenteres ved bruk av blant annet 3D-modell i planbeskrivelsen. 

9. Alta kommune skal vurdere mulighetene for rettighetene i 3-4 etasje på det nye bygget. 

 

 
 
Komsa Eiendom AS gis opsjon på område P3 til planlegging av nytt forretningsbygg i samsvar 
med områdeplanen for Alta sentrum (inkl. bestemmelser gjeldende område A9). 
 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455000 

9506 ALTA ALTA Telefaks: 78455011 

 
 
2. 

1. Opsjonen gis for 2 år med mulighet for 1 års forlengelse.  
2. Dersom bygging ikke har startet innen opsjonsfristen frafalles tilsagnet 

automatisk.  
3. Planlegging og prosjektering må være i samsvar med overordnet planverk. 
4. Tomt kan selges fra Alta kommune til opsjonshaver når byggetillatelse i samsvar 

med tildelingsvilkår er gitt og finansieringsbekreftelse fra finansinstitusjon om 
finansiering av totalprosjektet foreligger. 

5. Tomteprisen fastsettes ved avtale. 
6. Ved salg av tomt skal det tinglyses gjenkjøpsklausul som sikrer kommunen 

tilbakekjøpsrett for utbygd tomt. 
7. Det er ikke tillatt å ta i bruk eller gjennomføre noen form for tiltak på tomten før 

skjøtet er tinglyst. 
8. Alta kommune forbeholder seg retten til å fremme krav/ønsker som også 

grunneier i prosjektet.  
 
 

3. 

Alta kommune skal sette i gang forprosjektering  (og planarbeid) av nytt parkeringshus på Alta 

Sentrum. 

 

4. 

Kommunestyret ønsker å delta aktivt i utviklingen av det nye kjøpesenteret. I det ønskes det at 

det utredes mulighetene for at kommunen skal få inntekter av framtidig parkering på P3. Det 

skal også ses på et nytt kjøremønster ved evt opparbeidelse av nytt torg/parkområde. 

Kommunestyret skal behandle utbyggingsavtalen før den inngås med utbygger. 
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Vedlegg 3 : Innspill

3 . 1 Referat av innspill ved varsling
Myndigheter og offentlige instanser

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen
Oppsummering av uttalelse i brev datert 18.10.16:

a) FM viser til en del generelle og formelle forhold knyttet reguleringsplanveileder,
kommunens ansvar for estetikk, grad av utnytting, tilbud om kvalitetssikring av
arealplankart, kjeller under bakken og oppheving av eldre reguleringsplaner.

b) Det forventes videre at barn - og unges interesser blir ivaretatt i planarbeidet, at
retningslinjer for behandling av støy legges til grunn og at samfunnssikkerhet og risiko
– og sårbarhetsanalyse vurderes.

Forslagsstillers kommentar:
Innspill og gode råd er innarbeidet i planforslaget.

Finnmark fylkeskommune
Oppsummering av uttalelse i brev datert 31.10.16:

Fylkeskommunen støtter vurderingen om at tiltaket ikke utløser krav om
konsekvensutredninger. Fylkeskommunen ber spesielt om at planforslaget ivaretar
hensynet til barn og unge, universell ut forming, grad av utnytting og estetikk. FFK kjenner
ikke til at det er automatisk freda kulturminner i området, men gjør oppmerksom på
aktsomhetsplikten.
Forslagsstillers kommentar:
Innspill og gode råd vurderes innarbeidet i planforslaget.

Statens vegvesen
Oppsummering av uttalelse i brev datert 28.10.16:

Utbyggingen av kjøpesenteret Amfi er et av flere omfattende utbygginger som planlegges i
sentrumsområdet, og som samlet sett vil genere økt biltrafikk og påvirke trafikkbildet i
sentrum. Det vil e tter Vegvesenets vurdering være riktig å se utbyggingen av Amfi i
sammenheng med øvrige etableringer i sentrumsområdet. SVV har følgende innspill:
1. Trafikken i sentrumsområdet vil øke som følge av utbyggingen, og det er viktig å

ivareta hensynet til gående og syklende. Med bakgrunn i forventet vekst i biltrafikken i
området, sammen med utvidelsen av kjøpesenterets uteområder, bør sikring av gående
og syklende være prioritert. Dette gjelder særlig områdene der biler og myke
trafikanter bruker samme areal. Av trafikksikkerhetsmessige grunner ønsker derfor
Statens vegvesen at felles arealer for biler og myke trafikanter begrenses mest mulig.

2. Å sikre gode og trafikksikre arealer for myke trafikanter må være sentralt. Tiltak som
bør vurderes er å skille biler fra områdene med fotgjengere, med etablering av gode
fortau - og gjennomgangsløsninger.

3. Varelevering til Amfi: Den foreslåtte innkjøringen fra Bjørn Wirkolas veg er utformet
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slik at sikten for/fra tunge kjøretøy blir sterkt redusert. Fra store kjøretøy vil det være
vanskelig å se gående og syklende på fortauet, fordi det er stor blindsone bakover.

4. I det videre planarbeidet bør det fokuseres på frisikt og siktlinjer, jf. Vegnormalens
bestemmelser. Det gjelder først og fremst ut fra parkeringsplassen P4 og utkjøring i
rundkjøringen, men også i krysningspunkter mot fotgjengere.

5. Utkjøringen fra parkeringshuset får betydelig økt trafikk, og det bør gjøres en nærmere
vurdering av utformingen og sikt på grunn av den økte inn - /utkjøringen, samtidig som
det kan for ventes flere gående i området.

Forslagsstillers kommentar:
1. Det legges opp til færrest mulig krysningspunkter mellom gående og biltrafikk, og

færre enn i dag.
2. Se pkt. 1.
3. Denne problemstillingen er viktig, og vil bli særskilt vurdert i byggesaken.
4. Dette er vurdert, men viktige premisser (bygging helt ut i formålsgrensene) er et

overordnet krav i områdereguleringen.
5. Det er utarbeidet en egen trafikkteknisk rapport vedr. utkjøring via eksisterende p - hus.

Denne konkluderer med at rundkjøringen har tilfredss tillende kapasitet. Se vedlegg
7.10.

Alta kommune, Kulturvirksomheten
Oppsummering av uttalelse i brev datert 04.11.16:

Kulturvirksomhetene mener at Amfi ideelt sett bør utvide ned mot FFR - tomta, og at
parkeringsarealet på Scaniatomta, P3 og P4 forblir parkering. Disse bør stenges når det
skal foregå aktiviteter som lager liv, røre og skaffer folk til sentrum. Ev. bør areal et bli
torg/åpen plass på permanent basis. Dersom plassen bygges ned er det viktig at de som har
ansvar for kulturarrangementer blir med i prosessen med ideer og kan stille krav til
utbygger.

Forslagsstillers kommentar:
Alta kommune har gjennom vedtatt områderegulering bestemt at A9 skal benyttes til
forretning og ikke parkering. På grunn av eksisterende p - hus er det ikke hensiktsmessig å
tenke seg Amfi utvidet over Bjørn Wirkolas veg til FFR - tomta.
Reguleringsplanforsla get vurderes å bidra positivt til kvartalsområde A ifb. arrangementer
mm., da det meste av biltrafikken flyttes under bakken. P4 foreslås enten til torg eller til
offentlig parkeringsplass. Ved å tillate utvidelse av eksisterende Amfi, er det
forslagsstill ers vurdering at man er med på å trekke flere folk til sentrum, skape grunnlag
for liv og røre gjennom hele året – og derved også bidra til gode besøkstall for kommunens
og andre organisasjoners kulturarrangementer i sentrum. Sentrum har i dag store åpne
p lasser som det vel aldri er folketrengsel på, selv ikke på 17. mai eller ifb. Finnmarksløpet.
Det vurderes derfor ikke som problematisk mht. behov for offentlige samlingsplasser å
bygge ned den åpne, trekkfulle parkeringsplassen P3.

Alta kommune, Drift og utbygging, Kommunalteknikk
Oppsummering av uttalelse i brev datert 03.11.16:

1. Generelt: Kommunalteknikk støtter en utvikling som gir et trivelig sentrum der folk
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liker å oppholde seg og bo. Uteområdene bør være attraktive og sikre å ferdes i. Planen
bør avklare avgrensning og ansvar for drift og vedlikehold av uteområder, og sikre
dette i be stemmelsene.

2. Gangbro og VA - ledninger: Utbyggingens nærhet til VA - ledninger må avklares.
Gangbroens høyde har betydning for rehabilitering og reparasjoner på eksisterende
VA - nett. Det er dessuten flere sluker på P3 som må vurderes i en VA - plan. VA -
ledninge ne kan legges i kulvert etter nærmere vurderinger. Gangbroen må være såpass
høy at det er mulig for store kjøretøyer å passere under.

3. Fortau og brøyting: Det ønskes såpass brede fortau at de kan brøytes med tradisjonelt
brøyteutstyr. Kommunen kan ikke ha ansvar for smale fortau inntil vegg.

4. P3: Driftsform og driftsansvar for P3 må avklares i reguleringsprosessen. Det bør
bygges et nytt p - hus i sentrum.

5. Adkomst p - kjeller: Kommunalteknikk foreslår nedkjøring til p - kjeller ved Biltema og
oppkjøring ved Amfi. Inn - og utkjøring via eksisterende p - hus frarådes. Dersom denne
løsningen ikke er mulig, bør adkomst skje fra området sør for Bjørn Wirkolas vei.

6. Varemottak: Varemottak mot Bjørn Wirkolas veg synes for trangt. Viktig å fokusere på
trafikksikkerhet. Det er bra mottaket planlegges med fasade som kan lukkes. Vogntog
kan ikke benytte g/s - vegen som venteareal.

7. Fotgjengere: D et må sikres trygge kryssinger av gate for fotgjengere, herunder mellom
Byhagen og p - kjeller, eksempelvis med opphøyde gangfelt, god belysn ing mm. Heis til
p - kjeller må være stor nok.

Forslagsstillers kommentar:
1. Generelt: Ansvar for drift og vedlikehold kan ikke styres gjennom reguleringsplan.

Dette behandles gjennom utbyggingsavtale, som det skal forhandles om.
2. Gangbro: Forholdet til VA - anleggene forutsettes avklart gjennom VAO - rammeplan,

som utarbeides og godkjennes ifm. rammesøknad. Det er satt krav til fri høyde under
brua i bestemmelsenes pkt. 4.3.3.

3. Fortau: Fortauene forutsettes ikke smalere enn det som ligger i omr åderegulering for
Alta sentrum. Avklares med planavdelingen.

4. Nytt P - hus: Bygging av nytt p - hus må initieres av Alta kommune. Jf. for øvrig
kommentar til pkt. 1 om ansvar for drift og vedlikehold.

5. Adkomst p - kjeller: Planmyndigheten har krevd at utkjøring sk al skje via eksisterende
p - hus. I motsatt fall vil de stille saken i bero, og kjøremønster fremmes for politisk
behandling som egen sak. Oppkjøring i Hesteskoen er ikke ønsket fra planadm. sin
side, og planforslaget fremmes i tråd med deres krav.

6. Varemottak: Varemottaket forutsettes detaljprosjektert ifb. byggesak, men
trafikkteknisk rapport konkluderer med at det er plass til å ha et varemottak her – da
med foretrukket innkjøring fra øst og utkjøring mot vest.

7. Fotgjengere: Planforslaget legger op p til løsninger for ramper og varemottak som
bidrar til å sikre trygge ganglinjer for fotgjengere i og langs kvartalsområde A.
Løsningene tegnes ut ifb. detaljprosjektering/byggesak.

Private parter og organisasjoner

Boligsameiet Byhagen
Oppsummering av uttalelse i brev av november 2016:

Alta kommune ønsker vekselvirkning mellom beboelse og forretninger i sentrum. Derfor
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må det ved planlegging av utvidelse av Amfi tas hensyn til naboene i Sameiet Byhagen
sine synspunkter for sikre godt bomiljø og fremti dig godt naboskap. Sameiet Byhagen med
sine 24 leiligheter og deres beboere vil komme med følgende innspill:

1. Av hensyn til sol - og lysinnfall for de ni boligene som har fasade mot Amfi, bør
ikke nybygget ha flere enn to etasjer mot Byhagen.

2. Byggets høyde bør ikke overstige 17 - 20 meter. Det vises til plan - og
bygningsloven.

3. Avstand mellom eiendomsgrense og byggegrense må være minimum 6 m.
4. Sameiet ønsker ikke nedkjøring til p - kjeller på siden mot Byhagen.
5. Sameiet ser gjerne at bakkeparkering på P4 forsvinne r.
6. Nattparkering av trailere i Hesteskoen representerer et støyproblem pr. i dag. Det

bør ikke legges opp til løsninger som gjør dette mulig i framtiden.
7. Varelevering bør foregå på fasaden mot eksisterende Amfi.
8. Det bør ikke være mulig å parkere langs Hesteskoen på vei til/fra P4.
9. Byhagen ønsker maksimum èn publikumsinngang til nybygget langs sin fasade.
10. Fasaden på nybygget må tilpasses slik at det blir minst mulig innsyn til leilighetene

i Byhagen. Det ønskes derfor ikke vinduer i nybygget annet enn fø rste etasje på
siden som vender mot Byhagen.

11. Ventilasjonsanlegg bør være lydsvake, og plasseres lengst mulig unna Byhagen.
Det bør sikres at matlukt fra restauranter og andre serverinssteder ikke blir til
sjenanse for beboerne i Sameiet Byhagen.

12. Eventuell uteservering bør plasseres mot Amfi eller mot gågaten, men lengst mulig
vekk fra Byhagen.

13. Det må gis begrensninger i tidspunkt på døgnet det skal være byggeaktivitet.

Forslagsstillers kommentar:
Generelt gjelder at boliger i bykjernen må påregne mer a ktivitet, innsyn og trafikk enn det
man gjør i et tradisjonelt småhusområde. Planforslaget som nå fremmes tar for øvrig
utgangspunkt i de rammer og krav til utnyttelsesgrad, høyder og estetikk som er gitt i
gjeldende områderegulering for Alta sentrum. Se o gså vurderinger i kapittel 5.2.

1. Det er i gjeldende reguleringsplan åpnet for å bygge tre etasjer i kvartal A9 mot
Byhagen, og fire mot Amfi.

2. Høyde på byggene er fastsatt i gjeldende områderegulering for Alta sentrum
3. Avstand mellom bygg er også fastlagt i gjeldende områderegulering for sentrum.
4. Det er avklart med Alta kommune at nedkjøring i p - kjeller skal skje via rampe i

Hesteskoens østre løp.
5. Planforslaget fremmes med to løsninger for P4, enten offentlig parkeringsplass

eller offentlig torg. Dette gjøres etter krav fra Alta kommune.
6. Det legges ikke opp til nattparkering for trailere i området.
7. For å få til en god og trygg fotgjengerforbindelse også i Hesteskoens vestre løp, er

det valgt å foreslå varelevering mot Bjørn Wirkolas vei.
8. Dette tar planforslaget ikke stilling til.
9. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for en hensiktsmessig disponering av

innganger på bakkeplan, som bidrar til å un derbygge et aktivt gatemiljø.
10. Dette vurderes nærmere i byggesaken, men generelt krever Alta kommune mest

mulig åpne fasader.
11. Dette må vurderes nærmere i byggesaken. Ventilasjonsanlegget plasseres ikke i

reguleringsplanen.
12. Det legges opp til servering mot nordvest, på de mest solrike arealene.
13. Dette styres gjennom byggesaken og gjeldende regler.
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Byhagen legesenter
Oppsummering av uttalelse i brev 30.10.16:

For Byhagen legesenter er det svært viktig med parkeringsplasser nært senteret.
Legesenteret har mange pasienter som dels er funksjonshemmede, dels dårlig til beins.
Byhagen legesenter har flg. innspill/merknader:

1. Innkjøring.
Vi finner det svært lite tilfredsstillende med en innkjøring til parkeringshuset som har sin
inn - og utgangsport i et annet kvartal. Vi ber om at det også etableres en inn - og utkjøring i
Hesteskoen som vender mot Byhagen. En innkjøring fra det nye parkeringsområdet for
P3, er også akseptabelt fra vår side. Mange av våre pasienter er friske og vil således kunne
benytte en par keringsmulighet i et parkeringshus om forholdene er lagt til rette for dette.

2. Parkeringsplasser på bakkeplan.
En betydelig andel av våre pasienter har så store funksjonshemninger at det er viktig med
flg.:

Drosjer/ambulanse må kunne ha av - og påstigning i nærheten av legesenteret.
I det nye parkeringsområde P3 må det settes av rikelig plass med parkeringsplasser
for funksjonshemmede.

Forslagsstillers kommentar:
1. Etter krav fra Alta kommune legges det opp til nedkjøring mot Byhagen i Hesteskoen.

Kommunen krever også utkjøring via eksisterende p - hus.
2. Varetransport til Byhagen skjer via Hesteskoen, så det vil også være mulig for

ambulanse å komme til inngangspartiet til legesenteret. Parkeringsplassen under
bakken er ikke prosjektert enda, men det er naturli g å legge HC - parkering nært heis og
trappeganger slik at avstanden mellom p - plass og inngangspartier ikke blir vesentlig
endret ift. i dag.

3 . 2 Referat av innspill ved offentlig ettersyn
Statlige og fylkeskommunale myndigheter

Fylkesmannen i Finnmark
Oppsummering av uttalelse i brev datert 20.02.18:

Fylkesmannen i Finnmark har følgende innspill til planarbeidet:
- Barn - og unge : Utbygging og gjennomføring av tiltak bør skje i samsvar med RPR for

barn og unge, T - 2/08. Lokale leke - og oppholdsmuligheter for barn og unge bør
vurderes før boliger og veier plasseres. Det er viktig at disse arealer som er kvalitativt
egnet for lek og opphold. Dersom dette ikke følges opp kan det gi grunnlag for
innsigelse.

- Kjeller under bakken : Arealplan so omfatter flere helt eller delvis geografisk
sammenfallende vertikalnivåer, skal ha separate kartutsnitt for hvert nivå dette er
nødvendig for å sikre at planen er entydig og enkel å forstå. Fylkesmannen henviser til
veile der og kart - og planforskriften.
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Administrasjonens kommentar:
Reguleringsplan legger opp til uteoppholdsarealer på taket om bygningen i framtiden
videreutvikles med boliger i to etasjer. Da dette er midt i sentrum er det ikke mulig å
alltid plassere lign ede arealer på bakkeplan, og dette er i tråd med områdeplan.
Planforslaget inneholder plankart for 3 nivåer og alle har vært lagt ut til offentlig
ettersyn.
Innspillet anses som ivaretatt.

Sametinget
Oppsummering av uttalelse i brev datert 25.01.18:

Sametinget er fornøyd med at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er ivaretatt
gjennom § 3.6 i planbestemmelsene. De tar planforslaget for øvrig til etterretning.

Administrasjonens kommentar:
Innspillet er tatt til orientering.

NVE
Oppsummering av uttalelse i brev datert 12.01.18:

NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette er noe som fremgår av brev til kommunene datert
29.09.17 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleg gingen, der de ber kommunen om å
skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I
denne saken kan de ikke se at det er bedt om slik bistand og NVE gir derfor ikke konkret
uttalelse i denne saken.

Administrasjon ens kommentar:
Innspillet er tatt til orientering, men kommunen vil tillegge at Alta kommune ikke hva på
listen over de kommuner som fikk oven nevnt brev av NVE.

Statens vegvesens
Oppsummering av uttalelse i brev datert 14.02.18:

Statens vegvesen uttaler seg i denne saken først og fremst basert på deres sektoransvar
innen vegtransport. Statens vegvesen ser det som positivt at kjøpesentret på sentrum
utvides, fremfor at det etableres nye kjøpesenter utenfor sentrum. Dette støtter op p under
en samordnet bolig, - areal, og transportplanlegging, og gir gode muligheter for økt
kollektivbruk og en reduksjon i biltrafikken slik at de nasjonale klimamålene kan nås. I
deres innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanen ba de om at utbyggingen av Amfi
må ses i sammenheng med øvrige etableringer i sentrumsområdet. De kan ikke se at dette
er ivaretatt i planforslaget. Statens vegvesen henstiller derfor A lta kommune om å vurdere
behovet for å igangsette et arbeide med å se på virkningene av de storstilte etableringene
på Alta sentrum. Etter deres vurdering vil dette være viktig for å sikre en helhetlig
utforming av trafikksystemene i området, slik at det b lir lett lesbart for trafikantene, og det
unngås nødvendige systemskifter for de som går og sykler.
Hensynet til myke trafikanter synes å være ivaretatt i planen. Ombyggingen vil føre til
mindre biltrafikk i Hesteskoen, et område der mange myke trafikante r ferdes. For å oppnå
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en enda bedre separering mellom bilene og de som går og sykler vil Vegvesenet anbefale
at området foran kjøpesentret blir torg, ikke parkering. Dette vil blant annet være et egnet
område for å etablere sykkelparkering. Hensynet til sy klister er ivaretatt gjennom kravet til
sykkelparkering og det vil være svært viktig at disse parkeringsplassene etableres på
attraktive steder slikt at de blir brukt.
Statens vegvesen er kritisk til at forholdene rundt vareleveringen fra Bjørn Wirkolas v eg
ikke er endelig avklart i reguleringsplanen. Dette forutsettes avklart i
byggesaksbehandlingen . Når den endelige løsningen ikke er tatt med i
reguleringsplankartet er det vanskelig for oss å vurdere konsekvensene av løsningen. Det
vegvesenet kan se ut f ra plankartet er at det vil være to innkjøringer fra Bjørn Wirkolas veg
og den vestre adkomsten ligger helt inntil en fotgjengerovergang. Det er ikke regulert inn
siktlinjer og frisikt, så etter deres vurdering er dette ikke ivaretatt. I den vedlagte
trafi kkanalysen er det gjort beregninger som viser at kjøremønstret til vareleveringen bør
skje med innkjøring i øst, og utkjøring i vest. Vegvesenet er bekymret for blindsonen disse
bilene vil operere med når de krysser fortauet i sin inn - og utkjøring til var eleveringen.
Statens vegvesen ber forslagsstiller om at vareleveringen avklares i reguleringsplanen , og
at det reguleres inn frisikt og siktsoner i plankartet for å sikre at dette ivaretas.

Administrasjonens kommentar:
Planadministrasjonen vurderer at de fleste som sykler i sentrum har muligheten å gjøre
det på gaten og ikke på fortau. I et sentrumsområde er det vanligere å bygge urbant og
dette betyr at gang - og sykkelvei krever altfor mye areal.
Krysning over Markveien er nå med i plankart.
Frisiktsone r er lagt med i plankart, men planadministrasjonen vil påpeke at dette ikke
kommer til å bli mulig på mange steder i sentrum, da områdeplanen legger opp til
kvartalsstruktur.

Kommunale myndigheter

Alta kommune – kommunalteknikk
Oppsummering av uttalelse i notat datert 06.02.18:

Avdeling for kommunalteknikk gir følgende uttalelse som vi for noen tema velger å utdype
nærmere lenger ned i innspillet. I tillegg til sentrale lover og forskrifter innenfor våre
forvaltningsområder vei og VA har kommun en i tillegg lokale forskrifter og normer som
stiller krav til utbyggere som skal følges.
- Trafikkavvikling og valg av parkeringsløsning med kjøremønster til ny

parkeringskjeller er sentral i planen. Nedbygging av flateparkering er fremtidsrettet og
riktig. Nytt parkeringsanlegg i kjeller under P3 og P4 må være funksjonell og
attraktivt for brukerne. Anlegget er viktig og skal betjene parkering for mange
næringsaktører i sentrum. Parkeringskjelleren må fra eiers side sees på som en
potensiell god investering . Det er derfor viktig at parkeringskjelleren gis en robust inn -
og utkjøring. Utkjøringen slik den planlegges i dag er etter vår mening ikke godt nok
utredet og i lys av dette ikke tilfredsstillende.

- Varelevering fra Bjørn Wirkolas vei er ingen god trafi kksikker løsning. Den krysser g -
/s - veien i en vinkel som gir svært dårlig sikt og blindsoner. Varelevering krysser også
etablert fotgjengerfelt i Bjørn Wirkolas vei.

- Arealer avsatt til vei og fortau særlig mot Byhagen fremstår som smal med fortau som
går h elt inn il veggliv. Nedkjøringsrampe i Hesteskoen krever en avbøyning i fortauet
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mot Byhagen. Ne t to veiareal mellom nedkjøringsrampe synes å bli svært smal og
uhensiktsmessig. Stans foran Biltema og Kiwi vil bli et problem. Område for kryssing
av myke traf ikanter må klargjøres bedre i planen enn vi ser i dag. Utgang fra heis og
innganger til Kiwi og Rema er åpenbare målepunkt for kunder og må sikres god
tilrettelagt kryssing. Utnyttelsesgraden for første etasje i planlagt nytt bygg er etter
kommunalteknik ks oppfatning for stor. Veggliv bør trekkes inn på øst, vest og
nordsiden. Vei/fortau ets. under inntrekte fasader må i planen gis privat drift - og
vedlikeholdsansvar . Fortau o_SF2 og o_SF3 og fortau mot Byhagen har et preg som
gjør at disse uansett må gis e t privat formål.

- VAO - plan: Når det gjelder vann, avløp og overvann er det store utfordringer med
vedlikehold av eksisterende nett dersom utbygging blir slik den planlagt. Se eget
avsnitt lenger ned i uttalelsen.

Bestemmelser og retningslinjer:
- 4.1.1 c). F or varelevering må det tilføyes at særlige tidsbegrensning skal gjøres

tilpasset myke trafikanters ferdsel. Særlige tilpassinger som forsterket veilys,
avvikende gatebelegning etc. skal markere varemottaket ut mot GS - veien.

- 4.1.5 c). Tilføyes: HC - biloppsti lling følger nasjonale krav til slike plasser.
- 4.1.5 e) og f). Tilføyes: Sykkelparkering og anlegg tilknyttet dette eies og driftes av

utbygger.
- 4.3.3 a). Tilføyes: Høydebegrensning på 4,2 meter skal skiltes særlig jf. offentlige

skiltnormaler.
- 5.7.1 b). Tillegg eller nytt punkt. Vifteanlegg (miljøtiltak) i ny parkeringskjeller og i

tilknytning til utkjøring gjennom eksisterende kjeller i parkeringshuset skal gis særlig
oppmerksomhet i planleggingen.

- 5.7.2. Tillegg: Trapp mellom p - kjeller og gate skal være overbygd og ha varmekabler.
Parkering eller torg : Område P4 legges ut i to alternativer; parkering eller torg.
Kommunalteknikk anbefaler at område reguleres til torg, alt. 2. Torget bør bygges opp av
robuste materialer uten faste installasjoner. Torget og ST bør inngå i en helhetlig planlegging
av torgsområder på sentrum. Plassen må kunne brukes til arrangementer. Torg gir også
betydelig bedre trafikale forhold på kjøreveien o_SKV2 mellom planlagt utbygging og
eksisterende bygg Amfi og blir med en slik løsning minimal. Trafikk med taxi og buss kan
etter nærmer vurdering tillates til torget. Alternativ 1 med parkering vil etter
kommunalteknikks mening gi unødig stor trafikk ti l en parkeringsplass som alltid vil være
oppfylt selv med markering av kapasitet i krysset ved innkjøring i Bjørn Wirkolas vei.
Trafikalt:

- Varelevering : Varelevering til A9/Amfi utredes i to alternativer der man konkluderer i
planforslaget med at den må l egges til Bjørn Wirkolas vei. Trafikkanalyse
oppsummerer med at planlagt varemottak har kapasitet til å ta i mot økte
kjøretøysstørrelse. Vanlige vogntog og distribusjonsbiler er det man planlegger for.
Kommunale veier er ikke dimensjonert for modulvogntog . Varemottak skal i
utgangspunktet legges til områder som ikke har gangtrafikk. I denne planen krysser
vareleveringen gs - vei langs Bjørn Wirkolas vei. Sporingskurver viser at inn - og
utkjøring ligger svært nært veikryss. Utkjøringen lengst vest kommer også i konflikt
med etablert gangfelt. Disse forholdene må avklares og gis en nærmere vurdering i
detaljplanleggingen. Det samme gjelder siktforhold både for sjåfør og gående når
vogntoget skal krysse gangveien. Særlige tiltak i dette område må vurderes og kan
være avvikende gatebelegning, varsellys, bedre belysning etc. Kommunalteknikk
støtter tanken om kun kjøring til varemottaket fra øst mot vest. Men på bakgrunn av
siktforhold synes løsningen å være lite trafikksikker.
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- Parkering med trafikkmønster og utkjør ing : Kommunalteknikk har tidligere uttalt at
ny parkeringskjeller bør ha en egen inn - og utkjøring. I planforslaget foreslås utkjøring
gjennom eksisterende parkeringshus til Amfi. Kommunalteknikk er uenig i en slik
løsning . Trafikkanalysen konkluderer med det samme. De bestrider ikke
planmyndighetens tanke om gode strukturer og siktlinjer sør - nord. Men det er viktig
for dem å påpeke forhold s om de mener ikke er utredet godt nok i en så viktig
utbygging. Særlig gjelder det forhold som trafikksikkerhet, framk ommelighet, miljø,
brukervennlighet, attraktivitet og beredskap tilknyttet selve utkjøringen. At Rambøll i
sin oppsummering sier at det nye parkeringsanlegget bør ha en egne inn - og utkjøring
bør gis en nærmere begrunnelse som bør tas inn i planadministras jonens
sluttvurdering. Tall i trafikkutredningen brukes i stor grad for å vurdere kapasiteten i
rundk jøringen i Bjørn Wirkolas vei og konklusjonen er at rundkjøringen har kapasitet.
Trafikkavviklingen inne i parkeringshuset omtales lite konkret. Kommunalte knikk er
enig i Rambøll sin oppsummering. Den påpeker konflikt med vikepliktsituasjoner,
kjørebevegelser og avviklingsproblemer ved høy trafikk inne ved rundellen i
eksisterende parkeringshus. Kommunalteknikk mener konsekvensen av ovennevnte
forhold ikke e r vurdert nøye nok i plansaken. Forholdene med vikeplikt fra Labyrinten
og vikeplikt for gående gir etter kommunalteknikks mening et større utslag enn
utredningen sier noe om. Vikeplikt for fotgjengere gjelder både inne i, og utenfor
inngangen til parkerin gshuset. Disse forholdene får avgjørende betydning for
kødannelse og trafikksikkerhet særlig i rushtiden daglig og tider med mye trafikk som
ved julehandel . Trafikksikkerhet må vurderes ut fra hendelser som sannsynlig oppstår
ved maksimal trafikk. Planlagt utkjøring gir etter kommunalteknikks sin mening også
en dårligere miljømessig løsning da eksos nede i parkeringshuset allerede er et
problem i dag. Kommunalteknikk mener man i grunnlaget for vurderinger må legge
inn et høyere antall biler i maks time. Uav hengig av kapasitet må andre forhold
vurderes.

- VAO - plan : Når det gjelder vann, avløp og overvann er det store utfordringer med
vedlikehold av eksisterende nett dersom utbyggingen blir som planlagt.
Ledninger fra kum med sid 1055 og 22244 i gågate til kum med sid 22137, 22138 og
22139 er fra 1975, 1986 og 1998. Disse ledninger og kummer må skiftes ut i
forbindelse med utbygging. Det må etableres tilgang til ledninger og kummer for drift
og vedlikehold.
En måte å gjøre dette på er å utvide kjellerplan mot e ksisterende Amfi og klamre nye
ledninger til vegg/ gulv med tilhørende kummer/ spylepunkt. Når det gjelder utkjøring
til eksisterende parkeringshus i Amfi fra ny kjeller, kommer utkjøringen i konflikt med
VA ledninger slik de ligger.
Gangbru mellom nytt o g gammelt bygg som har planlagt fri høyde 4,2 meter er ikke
egnet å drive vedlikeholdsarbeid under. Dette må det tas hensyn til i den videre
planlegging og avklares med kommunalteknikk.
Ledningsstrekk fra kum 22165, 22166 og 22167 til sid 22143, 22144 og 22157 er fra
1998. Det foreslås samme løsning som ovenfor med utvidelse av kjeller plan mot
Byhagen. Slik det planlegges nå blir nedkjøringen til parkeringskjeller svært
utfordrende både i byggeperioden og senere vedlikehold av ledninger. Tilgang fra
kjell er vil forenkle saken.
Det må utarbeides en detaljert VA plan som ivaretar nevnte ledningsstrekk også med
tanke på framtidig vedlikehold. Det er også en rekke stikkledninger på disse strekkene
som må ivaretas i en slik plan. Det gjelder også i byggeperiod en.
Når det gjelder overvann må det i forbindelse med utbygging lages ett
fordrøyningsmagasin som dimensjoneres etter punkt 3.3.1 i VAO plan fra Rambøll.
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Alta kommune har lokale bestemmelser i VA norm som bl.a. sier at planlegging av
bygg ikke kan komme nærmere byggverk enn 4 meter. Ved dypere grøfter eller indre
diameter større eller lik 250 mm må avstand til byggverk avklares med kommunens
VA - ansvarlig eller sikres på annen måte.

Administrasjonens kommentar:
- Varelevering foreslås flyttet til Hesteskoen
- Fortau i et bysentrum med kvartalsstruktur går helt inn til vegglivet. Det kan
ikke plasseres grøft mellom fasade og fortau. Veiareal mellom nytt bygg og Byhagen
kan komme å endres, da planadministrasjon er enig i at dette areal er for smalt.
Utnyttelsesgraden på området er satt av områdeplanen og det skal bygges hele veien ut
i formålet. Områdeplanen legger opp til dette på mange av de områder som har eldre
bygg på seg i dag .
- Planadministrasjon er enig med kommunalteknikk om at alternativet med torg er
det beste. Torget kommer bli et eget kommunalt prosjekt der det skal ses på løsninger
for utforming og materialer.
- Nytt parkeringsanlegg: Planadministrasjonen er ikke enig med kommunalteknikk
om utkjøring fra nytt parkeringsanlegg gjennom eksisterende p - hus. Trafikkanalyse n
anbefaler utkjøring i Hesteskoen, men den sier ikke klart nei til utkjøring gjennom p -
huset. Konsekvensene av å plassere en utkjøring i Hesteskoen innebærer at det på en
liten plass i sentrum nesten blir umulig å ta seg gjennom som myk trafikant. På denn e
lille veistrekning skal da plasseres et stort overbygget areal, to vareleveringer og
oppkjøring fra en parkeringskjeller. Det kommer til å bli mørkt, usikkert, vanskelig å gå
og med fasader som ikke er gjennomsiktige. Dette er en altfor stor konsekvens f or en av
Altas mest sentrale gater midt i sentrum. Når det gjelder forholdene inne i
parkeringshus og kjeller er dette noe som ikke kan detaljstyres i en detaljregulering.
Løsninger med avbøtende tiltak inne i huset må ses på i prosjekteringen.
Planadminis trasjon vurderer at planlegging av trafikkareal i sentrum ved maksimal
trafikk som ved julehandel ikke kan styre hele sentrum. Alta er et handelssentrum, men
man kan ikke planlegge hele sentrum med tanke på biltrafikk.
- Når det gjelder VAO - plan o g den detaljeringsgrad som innspillet legger opp til er
dette noe som må tas opp med tiltakshaver og planadministrasjon kan ikke kommentere
dette. Planadministrasjon oppfo r drer tiltakshaver å ta kontakt med kommunalteknikk
for endelig løsning på dette.

Alta kommune - Helse og sosial
Oppsummering av uttalelse i brev datert 20.02.18:

Uttalelse fra kommuneoverlegen er som følger:
- Folkehelsearbeidet i en kommune skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode

sosiale og miljømessige forhold og bidra ril å forebygge psykisk og somatisk syk dom,
skade eller lidelse.

- Alta sentrum er et område som det er ønskelig med mer aktivitet, samtidig er det viktig
at området planlegges på en slik måte at man unngår konflikter mellom næringsliv, de
som benytter seg av sentrumsområdet samt de som har bolig i sentrum. Det anses som
svært viktig at det stilles krav båe til varemottak, støy, rigg - og anleggsplan .

- Det må stilles krav til støy i bygg - og anleggsfase. Kommuneoverlegen henvise til
veileder om støy.
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- Det planlagte området består per i dag av parkeri ngsplasser, men blir samtidig brukt til
torg, markedsplass, boder, Finnmarksløpet mv. ved behov. Med ytterligere utbygging
anses det som svært viktig at parkeringsplasser legges under bakken slik at det blir
mest mulig åpne flater/uteområder som er tilgjen gelig for allmenheten.

- Det må stilles krav til utforming a v uteområdet. Planleggingen av e tt uteområde i
forbindelse med utbyggingsarbeidet må sees i sammenheng med dagens gågate/torg,
slik at uteområdet fremstår som attraktivt byrom for byens befolkning o g tilreisende.

- Universell utforming av offentlige uterom bør ha spesielt fokus. Det vises spesielt til et
idehefte: «Inkluderende uterom, som stimulerer til fysisk aktivitet». Ideheftet viser på
kjennetegn på gode uterom og kommuneoverlegen oppsummerer fle re av disse
kriterier.

Administrasjonens kommentar:
- I bestemmelsene er det satt krav til støy og rigg - og anleggsplan. Varemottak er

planlagt mot Bjørn Wirkolas vei, men dette kan komme å endres.
- Støy i anleggsfas e h åndteres i byggesak/ rigg - og anleggsplan
- Planadministrasjon vurderer løsningen med torg på eksisterende parkering

sommest fordelaktig for Alta sentrum.
- Uteområder som blir en torg kommer i eget prosjekt hos kommunen. Uteområder

med direkte tilknytning til nytt kjøpesenter skal utformes av tiltakshaver.
Universell utforming blir tatt hand om i henhold til TEK.

Alta kommune – Barn og unges representant
Oppsummering av uttalelse i brev datert 20.02.18:

For barn og unges representant er det best mest flest mulig biler under jorden. Det vil se at
alternativ 2 der den nordligste delen av planområdet settes av til torg, og parkering skjer
under jorden, er den beste løsningen. Videre sier representanten at se ntrum bør være en
hyggelig og trygt sted for barn og unge å oppholde seg. Ved å sette av området til torg
istedenfor til parkering vil området kunne sees i sammenheng med «Skiferparken» og
gågate. Hele området vil kunne «stables» på nytt med den hensikt å lage et trivelig Alta
sentrum. Det er også viktig med sykkelparkering ved alle innganger, der det er mulig å låse
fast sykkelen i et sykkelstativ.

Administrasjonens kommentar:
Planadministrasjon vurderer torg som en beste løsningen og anser innspillet som tatt til
etteretning. Antall sykkelparkeringer er med i bestemmelsene.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Oppsummering av vedtak datert 05.02.18:
.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har fattet følgende vedtak:
Innspill til bestemmelser:
- 4.1.5 Parkering pkt. c : Parkering for motorisert rullestol må plasseres i kjeller og ha

tilgang til ladestasjon.
- 4.2.3 Uteoppholdsareal pkt. a : Balkong/terrasse for leiligheter som er universelt

utformet må være tilpasset bruk av rullestol nå r det gjelder areal og adkomst.
- 4.3.2 Utforming, materialbruk og belysning : Gangbru etableres som hel bru.’
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Rådet for likestilling av funksjonshemmede anbefaler størst mulig bruk av trinnløse
overganger mellom etasjer og bygg.

Administrasjonens kommentar:
Det finns ikke hjemmel å kreve parkering for motorisert rullestasjon med ladestasjon i
reguleringsplan. Leiligheter som er universelt utformet blir i henhold til TEK. Gangbru
er allerede en «hel» bru.

Eldrerådet
Oppsummering av vedtak datert 05.02.18:

Eldrerådet har fattet følgende vedtak:
Innspill til bestemmelser:
- 3.5 Universell utforming : Belysning, merking og skilting må ha universell utforming.
- 4.1.5 Parkering pkt. c : HC - parkering må etableres i kjeller og med tilgang til

ladestasjon.
- 4.3.2 Utforming, materialbruk og belysning : Gangbru etableres som hel bru.
Eldrerådet forutsetter at brannsikkerhet er ivaretatt også i parkeringsanlegget.

Administrasjonens kommentar:
Universell utforming er tatt med i bestemmelsene og seneste TEK skal følges ved
utbygging. Det finns ikke hjemmel å kreve parkering for HC - parkering med ladestasjon
i reguleringsplan. Gangbru er allerede en «hel» bru.

Alta kommune - Kulturvirksomheten
Oppsummering av uttalelse i brev datert 20.02.18:

Kulturvirksomheten skriv er at når så stor del av fellesarealet skal nedbygges er det desto
mer viktig at utearealet som står igjen lages for mennesker og skaper et dynamisk, godt og
trygt byrom. Og at utbygger i stir grad også er med å sette resurser til dette. Gjennom
nedbygging en av parkeringsplassen/festivalplassen blir det marginale områder igjen til å
skape er levende byrom og dette vil være irreversibelt. Allerede i dag er det for trangt
f.eks. Finnmarksløpet og Borealis og det vurderes å flytte deler av disse aktivitetene u t av
sentrum. Det er alvorlig for fremtidig sentrumsliv.

Kulturvirksomheten mener derfor:
- Plassen foran Amfi mot gågate må være permanent torg og ikke kombinert torg og

parkering, bilene må under bakken. Og bakkenivå må være forbeholdt mennesker –
alltid.

- Det må gjøres et grundig nytenking for utforming av hele området fra og med området
foran Amfi til og med området som innbefatter «rådhustomta».

- Kulturvirksomheten har ikke noen sterk mening om hvorvidt lyset slippes inn mellom
gangbru og bygg eller om dette bygges som et gjennomgående tal. Et gjennomgående
tal vil gi mulighet få å stå i ly og le, men vi har litt problemer å se at dette område
kommer til å være særl ig aktuelt for festivaler og arrangement. Men å spå hvordan
ulike områder blir tatt i bruk av kunst og kultur ER vanskelig.

- Hovedpoengene må være at uterommene finnes og er dynamisk og fleksible og
forbeholdt mennesker og ikke biler.
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Administrasjonens kommentar:
- Planadministrasjonen vurderer torg som den beste løsningen for området.
- Torget skal omhandles i kommunalt prosjekt i sin helhet.

Resterende merknader er tatt til orientering.

Organisasjoner
Ingen organisasjoner har kommet med innspill ved offe ntlig ettersyn.

Private parter (grunneiere, rettighetshavere, naboer, gjenboere med mer)

Sameiet Hotellgården
Oppsummering av uttalelse i brev datert 08.02.18:

Sameiet Hotellgården, Gnr/Bnr 28/205 består av 3 seksjoner som eies av Park Alta AS,
T.B. Handel AS og Barila Eiendom AS. Da deres bygg sto ferdig i 1987 var det ikke
planlagt gågate, torg, park eller kjøpesenter i Alta sentrum og mangel på parkering var p å
den tiden et ukjent problem. I de 30 årene de har drevet næringsvirksomhet i bygget har det
været en enorm utvikling i omgivelsene rundt dem, både på godt og vondt. De står nå i fare
for å bli innebygd og er bekymret for at adkomsten og vareleveringen ti l bygget nå blir
vanskeliggjøres ytterligere. Sameiet har ikke eierinteresser i Parksenteret og er ikke
tilknyttet senterets varemottak. De er avhengig av god adkomst og varelevering til deres 3
adresser, Markedsgata 6 (Park Alta AS), Markedsgata 8 (Barila Eiendom AS) og
Sentrumsparken 2 (T.B. Handel AS). Sameiet synes det er flott at Alta blir en grønnere by
og at biltrafikken i sentrum reduseres, men god adkomst og tilgang til parkering er en
forutsetning for å lykkes i den tøffe konkurransen som er i Alt a i dag.
Sameier har følgende innspill til reguleringsplanen:
- Adkomst : Det må sikres god adkomst til bygget vårt. Det har vært hotell i bygget i 25

år og det må også i framtiden være mulig å bruke bygget til slikt formål. Gjester/drosjer
må kunne kjøre til døren for av og påstigning og for frakt av bagasje. Dagens
innkjøring fra Hesteskoen og utkjøring i gågata mot Markveie n må fortsette.

- Sikkerhet : Utrykningskjøretøy som brannbiler, redningsbiler og ambulanse må ha
kontinuerlig tilgang til bygget.

- Vareleve ring: Større kjøretøy må kunne kjøre til bygget for varelevering.
- Parkering P4 : Det er viktig at bakkeparkeringen på den nordlige delen av P4 består,

gjerne som en korttidsparkering. På kveldstid er denne parkeringen mye brukt av
kafe/restaurant - og kinogj ester. Plassen er også mye brukt av foresatte for å slippe av
og plukke opp barn og unge, da dette området fremstår som trygt med mye folk og
alltid er godt opplyst. Når det er arrangementer i sentrum kan plassen gjerne være
avstengt for biltrafikk og bruk es til andre formål (Sharepoint - areal).

- Nytt parkeringshus : Nyt parkeringshus under P4 må ha inn - og utkjøring fra
Hesteskoen. Det er svært uheldig for øvrig næringsliv i sentrum om inn - og utkjøring
blir fra eksisterende parkeringshus ved Amfi, da dette blir sterkt konkurransevridende.
Sameiet synes løsningen med innkjøring mot øst (ved Kiwi/Biltema) og utkjøring mot
vest (ved varemottak) er den beste. Fra parkeringskjellerens nordøstlige hjørne er det
foreslått kun trappe opp til torget. Her må det også være heis slik at barnevogner , eldre
og handicappede kan bruke oppgangen.

- Trafo på torget : Av plandokumentene fremgår det at kommunen ønsker et mer levende
sentrum og «åpne» fasader mot gågate/torg. Trafoen ved Hotellgården hindrer oss i å
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følge kommunens ønsker på dette punktet. Trafoen tar mye plass og «lukker» deres
bygg mot torget. Trafoen er skjemmende i bybildet og det samler seg mye rot og søppel
der. Sameiet hører mange negative kommentarer om trafoen og turister tror at bygget er
et offentlig toale tt. I forbindelse med denne reguleringsendringen ber sameiet om at
kommunen ser på flytting av trafoen. Den tar stor plass og hindrer en god utnyttelse av
torg og park.

Administrasjonens kommentar:
- Dagens kjøremønster når det gjelder varelevering kommer fortsatt å gjelde. Når

det gjelder bruk av bygget som hotell og innkjøring for andre typer av kjøretøy
er dette noe som får diskuteres med planavdelingen/kommunen om sameiet
bestemmer seg for å endre bruken i framtiden.

- Det kommer ikke å bli problemer for utrykningskjøretøy å tas seg fram til
bygget.

- Planadministrasjonen kan forstå uroen ved å fjerne parkering så sentralt. Men
rundt om torget og de bedrifter som er etablert der finns det hundratals
parkeringsplasser som kan brukes i stedet. Ved å gjøre om b akkeparkeringen til
torg bidra man til at flere vil bruke området enn de som kommer med bil.

- Da det gjelder ned - og oppkjøring til nytt parkeringsanlegg er det ingen andre
alternativer på bordet. Planadministrasjon vurderer løsning som har vært til
høring som den beste.

- Trafoen på torget ligger utenfor planområdet i dette planforslag og den er ikke
opp til behandling. Det er ikke kommunen som eier trafo, det er Alta kraftlag og
en framtida flytting av denne får bli et samarbeid mellom de samme.

Boligsameiet Byhagen
Oppsummering av uttalelse i brev datert 20.02.18:

Boligsameier Byhagen registrerer med skuffelse at lite eller ingenting av innspillene deres
er tatt hensyn til i forslaget til detaljregulering. Hvis dette forslaget blir stående synes vi
kommunens ønsker om å skape bolyst i Alta sentrum blir mest fine ord og lite praktiskt
handling. Det er spesielt 3 punkter i denne planen som etter deres mening vil påvirke
bomiljøet i Byhagen negativt:
- De ønsker ikke vindusflater i nybyggets 2 etasje på den fasaden som vender mot

Byhagen.
- Nedkjøring til parkeringskjeller på siden mot Byhagen vil skape unødvendig mye støy

og støv for beboere i Byhagen. Det må være mulig og en bedre løsning og ha både
ned - og oppkjøring fra eksisterende parkeringskjelle r under Amfi.

- Varelevering ønsker vi lengst unna Byhagen og da helst mellom dagens Amfi og
nybygget.

Hvis mulig ønsker sameiet en mer inngående forklaring på hvorfor disse innspillene ikke
er mulig å imøtekomme?

Administrasjonens kommentar:
I en planprose ss er det positivt når naboer kommer med innspill, men et innspill er i kke
noe som tiltakshaver eller kommunen må ta til følge. Mange av merknader fra
varslingen fra sameiet omhandler faktorer som allerede er avgjort i områdeplanen for
Alta sentrum og det er disse forhold som tiltakshaver har følget opp. Dette gjelder f.eks.
etasjetall, vinduer og innganger til nytt bygg. Boligene i Byhagen har vært et av få
boligblokker på sentrum og hatt mye luft mellom seg og andre bygg. Nå fylles noen av
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lukene igjen av nye bygg, alt i henhold til overordnet plan.
- Kommunen ønsker ikke stengte fasader på Alta sentrum, det skal være liv

mellom og i bygg.
- Det er ikke sikker t at det kommer å bli mer trafikk med en nedkjøring til

parkeringskjeller på siden mot Byhagen om parkering P4 samtidig blir torg. En
stor parkeringsplass som den nåværende utenfor Byhagen bidrar til mer biler,
støy og støv en én enkel nedkjøring til kjelle r.

- Planadministrasjonen vurderer hverken løsning med varelevering mot Bjørn
Wirkolas vei eller mot eksisterende varelevering i Hesteskoen som for nært
sameiet Byhagen. Et sentrum skal ha liv og rørelse og varelevering hanteres på
dagtid.

Habil utvikling AS/Kunnskapsparken Alta AS (Tore Wæraas), Ragde Eiendom AS
(Harald Thoresen) og Nordlysbyen Eiendom AS (Jonas Haugen)
Oppsummering av uttalelse i brev datert 19.02.18 :

Kunnskapsparken Alta AS eier bygget på eiendom 28/180, Kunnskapsparken, Habil
eiendom eier deler av bygget som omtales som Byhagen, 28/146 med Tore Wæraas som
daglig leder i begge selskap. Markveien AS eier «NRK - bygget» på eiendom 28/165, Park
Eiendom AS eier bygget som omtales som Parksentret på eiendom 28/227 med Jonas
Haugen som styreled er i begge selskap. Følgende merknader er registrert i brev:
- Generelt : Det understrekes at utbyggerne generelt er positive til utvikling av område

A9, men anser det som viktig at det tas hensyn til eksisterende næringsvirksomhet ved
utarbeidelse av planen. Generelle prinsipper for reguleringsplanarbeidet som for
eksempel opprettholdelse av siktelinje, og helhetlig sentrumsutvikling, bør
opprettholdes. Planavdelingen ved Alta kommune har over lengre tid signalisert
utvidelse av sentrumsområdet, slik at det e r sentralt at det tas hensyn til
omkringliggende næringsvirksomhet. Videre er det viktig at det tas hensyn til
universell utforming. For Kunnskapsparken og Byhagen er det av essensiell betydning
at reguleringsplanen ivaretar varelevering til byggene, samt hensyntar av - og
påstigning for beboere i Byhagen og brukere/kunder til Byhagen og Kunnskapsparken.
Varelevering til Byhagen foretas i det vesentligste med semitrailere som kjører inn ved
Bjørn Wirkolas vei og ut Markveien.

- Va lg av alternativ : Utbyggerne s tøtter alternativ 1, da det vil være hensiktsmessig med
utendørsparkering for å ivareta brukere som ønsker en korttidsparkering, samt for av -
og påstigning for brukere av omkringliggende næringsvirksomhet, og da særlig for
Tavernan og Barila pub. Dette alt ernativet vil således særlig ivareta brukere med
nedsatt funksjonsevne samt hensynta foreldre som skal på kontroll med sine barn til
Alta helsestasjon.

- Kjøremønster : Reguleringsplanen åpner opp for at kjøremønster skal avklares i
byggesak (s. 41 i planbeskrivelsen). Utbyggerne mener at det er viktig at
kjøremønsteret blir avklart allerede ved reguleringsplanarbeidet herunder i
rekkefølgebestemmelsene, og i alle fall ve d utarbeidelsen av utbyggingsavtalen. For
det første er dagens kjøremønster forvirrende og uoversiktlig og det oppstår ofte
farlige situasjoner som følge av dårlig skilting per dags dato. For det andre må
kjøreretningen avklares allerede i reguleringsplane n fordi dette er av sentral betydning
for innkjøring til nybygget og atkomst til eksisterende bygg som for eksempel
Byhagen og Kunnskapsparken. Det anmodes om at vareleveranse til Byhagen blir
sikret i byggefasen.
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- Planlagt varemottak til Amfi : Forslag til reguleringsplan innebærer at varemottaket til
det nye bygget vil etableres mot SKV1, mot Bjørn Wirkolas vei. Det er lagt opp til at
fasaden mot SKV1 (ca. 40 meter) omgjøres til varemottak, noe som er estetisk
sjenerende. Foreslått plassering vil være svær t negativ for naboeiendommen («NRK -
bygget») da dette innebærer at et varemottak her vil medføre at det etableres en
«bakgård» mot fasaden til eiendom 28/165. Haugen er av den oppfatning at
tiltakshaver bør etablere varemottak på en slik måte at øvrige eien dommer ikke blir
belastet med dette. Eiendom 28/165 er regulert til bolig/forretning, og eier er pålagt å
ha en butikkfasade siden det dreier seg om en eiendom til publikumsrettet virksomhet
og den naturlige retningen for dette vil være mot Bjørn Wirkolas vei. Om varemottak
på denne fasaden blir vedtatt, vil dette forhindre en pen fasade på eiendommen. Videre
vil en plassering av et varemottak mot Bjørn Wirkolas vei øke risikoen for
trafikkulykker da denne veien allerede i dag er svært uoversiktlig og siden
varelevering til blant annet Byhagen foretas med semitrailere via Bjørn Wirkolas vei.
Plassering vil også være uheldig for brukere av gang - og sykkelveien og øke risikoen
for trafikkulykker. Tredje avsnitt på side 41 i planbeskrivelsen er uriktig, da
plan forslaget vil medfør endring av vareleveringen til Byhagen som der ikke tar
hensyn ti l varelevering med semitrailer. Nytt varemottak bør være mot eksisterende
Amfi, altså mot o_SKV2. En slik plassering vil være det beste for trafikksikkerheten
langs Bjørn Wirkolas vei samt for eiendom 28/165.

- Nedkjøring SKV4 : SKV4 oppfattes å være nedkjøring for brukere av parkeringskjeller
til det nye bygget. Foreslått parkering for nedkjøring til parkeringskjeller er svært
problematisk for atkomst til Byhagen og Kunnskaps parken, særlig varelevering til
Byhagen. Det vil rett og slett bli for trangt for semitrailere til å passere mellom 28/146
og SKV4. Dette vil også medføre at det vil bli kaotisk for brukere av Byhagen.
Utenfor inngangen til Biltema/Kiwi som er i Byhagen, e r det tilrettelagt for av - og
påstigning, da reguleringsmyndigheten stilte krav om ekstra innsving av fortau ved
etableringen av Byhagen. Det nye forslaget vil forhindre at biler mm. kan stanse
utenfor denne inngangen til Byhagen. Som kontrast vises det ti l at brukere av Amfi har
fått tilrettelagt for av - og påstigning ved rundkjøringen utenfor Altaposten og Amfi.
Wæraas anmoder om likbehandling av næringsaktørene. Utbygger viser til
plasseringen av nedkjøringen er lagt utenfor eiendommen til tiltakshaver, og innspillet
er at AKV4 trekkes inn på tiltakshavers egen eiendom. For øvrig bemerkes det at
foreslått plassering er i strid med hensynet til siktelinje. Wæraas opplyser videre at det
i dag er ca. 11 meter fra Byhagens veggliv til midtrabatt/blomsterbed. Slik
planforslaget tolkes, ser det ut til at det er avsatt kun noen få meter mellom SVG og
o_SVT2, noe som vil forhindre vareleveransen til Byhagen. Bredden på vei må være
den samme som den er i dag for å sikre varelevering til Byhagen for passering av
sem itrailere. For øvrig vises det til at planforslaget legger opp til at kunder på
nabotomtenes bedrifter som skal parkere (på kommunal parkering) må innom et bygg
som er eid av privat konkurrerende virksomhet. Her anmodes det om at kommunen er
varsom med å t ilrettelegge for en næring på bekostning av øvrige virksomheter og
opp - og nedkjøring bør være i samme felt.

- Annet : I det tilfellet at det legges opp til kommunal parkering på o_ST, samt i det
tilfelle det er kommunen som skal drifte parkeringskjelleren, e r det sentralt at
atkomsten til den kommunale parkeringen ivaretas tilstrekkelig.

Oppsummering :
1. Planen bør avklare framtidig kjøremønster.
2. Planlagt varemottak bør flyttes mot o_SKV2.
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3. Nedkjøring til parkeringskjeller SKV4 bør trekkes lengre inn på tiltakshavers egen
eiendom.

4. Veibredde mellom Byhagen og nytt bygg (Amfi) må hensynta varelevering med
semitrailere samt brukere av Byhagen.

Administrasjonens kommentar:
1. Det er ingen endring i kjøremønster inn i Hesteskoen. Blir det torg som
planadministrasjonen vurderer som den beste løsningen, kommer man fortsatt at kunne
kjøre inn ved Byhagen og siden ut mot Markveien åt øst for varelevering og kunder til
leges enter, butikker m.v. Avklaringen av kjøremønster i planen gjelder kun
vareleveringen mot Bjørn Wirkolas vei (og vareleveringen kan komme å flytte seg i nytt
bygg).
2. Planadministrasjon har nøye vurdert plassering av varelevering til nytt bygg og
ser fortsatt at løsningen mot Bjørn Wirkolas vei kan fungere. Men med tanke på
Hesteskoens bredde (se punkt 3) så kan det vise seg umulig å tilrettelegge for en slik
løsning om bygget må bli litt smalere. Vareleveringen til nytt bygg kan komme å flyttes.
3. Planadministrasjonen har sett på bredden av Hesteskoen ved nedkjøring til nytt
parkeringsanlegg og ser at det kan bli for smalt for varelevering til Byhagen og for
andre kjøretøy å stanse midlertidig utenfor butikkene i samme bygg. Nedkjøring til
parker ingsanlegg bør trekkes inn mot bygget og blir en anbefalning fra
planadministrasjon i det videre planarbeidet (se saksfremlegg om sluttbehandling). Når
det gjelder avstand mellom Byhagen og plantebedd lenger opp i Hesteskoen har
planforslaget lagt til rett e for samme bredde som det er idag. Om semitrailere kan
svinge der i dag, skal det ikke være noen problemer å gjøre dette i framtiden heller.
Innspillet anses som ivaretatt og resterende merknader som ikke er kommentert er tatt
til orientering.



Vedlegg 7.5 Forenklet ROS-analyse 
 

7.5.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad1 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 

Sterk vind  x Ikke spesielt vindutsatt. 

Store nedbørsmengder  x Små nedbørsmengder i Alta 

Store snømengder  x         -« - 

Annet?   Ikke kjent 

Flomfare www.alta.kommune.no, www.nve.no 

Flom i elver/bekker  x Ikke nærliggende elver 

Springflo  x Ligger over 50 moh. 

Historisk flomnivå2  x Ikke kjent 

Annet?   Ikke kjent 

Strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 

Radon  x Sikret iht. bestemmelser i TEK 

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 

Jord- og leirskred  x  

Kvikkleireskred x  Ok. Jf. vurd. under og i vedlegg 7.6. 

Løsmasseskred  x  

Snø- og isskred  x  

Steinras, steinsprang  x  

Historisk rasfare?3   Ikke kjent 

Annet?   Ikke kjent 

Dårlig byggegrunn 

Setninger x  Ok. Jf. vurd. under og i vedlegg 7.6. 

Utglidninger x  -«- 

Annet?   Ikke kjent 

Skadedyr 

-  x Ikke kjent 

Annet? 

   Ikke kjent 

 

  

                                                 
1
 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til aktuell planbestemmelse 

2
 Kjenner man til at det har vært flom i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

3
 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

http://www.met.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.alta.kommune.no/


Skred og grunnforhold  

Gunnundersøkelse 

Iht. krav i områderegulering for Alta sentrum, og referat fra planoppstartsmøte, ble det 

gjennomført grunnundersøkelser på tomta. Disse ble utført av Rambøll, jf. rapport datert 

03.02.2017  i planbeskrivelsens vedlegg 7.5. 

 

I undersøkelsen er det påvist at grunnen består av et topplag på ca. 1 meter med fyllmasser av 

sand/grus, over ca. 2 meter med tørrskorpeleire. Videre består massene i hovedsak av bløt til 

fast siltig leire/leirig silt med lommer/lag av silt/finsand og enkelte gruskorn. Dybden til berg 

er i borepunktene målt til 11,8 – 32,5 meter under dagens terreng. Det går en nedlagt 

kommunal trase med vann- og avløpsledninger på skrå over området. 

 

Geoteknisk vurdering 

Det er også utarbeidet en geoteknisk vurdering av Rambøll, G-rap-001 1350009959, datert 

10.03.2017 (jf. planbeskrivelsens vedlegg 7.5). Denne forutsetter at nybygget vil bestå av 4 

etasjer og kjeller, hvorav 2 etasjer for næringsformål og 2 etasjer for boligformål. 

Boligetasjene er planlagt over den sørlige delen av bygget. Kjeller vil bestå av parkering og 

ev. næringsformål. 

 

Vurderingen indikerer at grunnvannstanden ligger på ca. 3,7 til 10,5 meter under terrengnivå, 

og at det ligger et drenerende lag mellom 5,9 og 13,9 meter under terreng, samt at det 

eksisterer to grunnvannsspeil på tomta. Prosjektet er vurdert å ligge i geoteknisk kategori 2, 

pålitelighetsklasse 2 og tiltaksklasse 2 for de geotekniske arbeider. Ved videre prosjektering 

må det vurderes om deler av kjelleretasjen må bygges vanntett eller om det er uproblematisk å 

senke grunnvannstanden. Geotekniker anbefaler bruk av spunt ved utgraving. Omfanget vil 

avhenge av valgt kjellerløsning, hvorvidt Hesteskoen skal holdes åpen og valgt løsning for inn 

– og utkjøring av parkeringskjelleren. 

 

I bestemmelsene er det derfor tatt inn krav til at gravearbeider og fundamentering skal 

prosjekteres av geotekniker. 

 



7.5.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x Ikke kjent 

Eksplosjonsfare  x Ikke kjent 

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x Berører ikke drikkevannskilde. 

Badevann, fiskevann, elver 

oa. 

 x  

Nedbørsfelt  x  

Grunnvannsnivået  x  

Annet?   Ikke kjent 

Forurensning – grunn4 

Kjemikalieutslipp x  Se vurdering under. 

Annet?   Ikke kjent 

Forurensning – luft  

Støy5 x  Se vurdering under 

Støv/partikler/røyk  x  

Lukt  x  

Annet?   Ikke kjent 

Lagringsplass farlige stoffer6 

-  x  

Skytefelt (militært/sivilt) 

Støy  x Ligger ikke i nærheten av skytefelt 

Annen fare  x Ikke kjent 

Smittefare 

-  x Ikke aktuelt 

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

Høyspentlinje  x Ikke aktuelt 

Trafo  x Trafo integreres i bygget iht. 

gjeldende regelverk. 

Andre installasjoner?   Ikke kjent 

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Ikke aktuelt 

Militære anlegg7  x Ikke aktuelt 

Tidligere avfallsdeponi  x Ikke aktuelt 

Annet?   Ikke kjent 

 

 

 
  

                                                 
4
 Nåværende/tidligere virksomhet på og ved området som kan ha forurenset grunnen. Vibrasjoner i grunnen? 

5
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741 

6
 Eksempelvis avfallsdeponi, industrianlegg, havner, bensinstasjoner, lagring av radioaktivt materiale 

7
 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 

http://www.stralevernet.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741


Forurenset grunn 

I forbindelse med riving av det gamle Scaniabygget på gnr. 28 bnr. 118 ble det i 

igangsettingstillatelsen for riving av 15.09.2010 stilt krav om grunnundersøkelse straks 

konstruksjonen over terrengnivå var revet. 

 

I følge av avtale mellom Alta kommune og Amfi Eiendom ASA vedrørende kjøp av gnr.28 

bnr. 118, er det Alta kommune som har ansvaret for gjennomføring av miljøgeologisk 

undersøkelse og fjerning av forurensninger i grunnen, jf. avtale av 04.12.08. Undersøkelsen 

ble foretatt av Multiconsult, jf. deres rapport «Scaniatomten – rapport 710775 – 1, datert 

15.sept. 2011. I etterkant av rapporten ble det sendt inn tiltaksplan for fjerning av deler av 

tidligere verkstedsbygg, deriblant smøregrav og oljeutskiller, samt en nedgravd 

fyringsoljetank. Tiltakshaver var Alta kommune og planen ble godkjent 28.02.2012. 

 

Som en konsekvens av Amfi Alta’s ønske om å iverksette planlegging av videre utnyttelse av 

tomten, ble det i tillegg til at tidligere godkjenninger var utgått på dato, vurdert som 

nødvendig å gjennomføre supplerende miljøteknisk undersøkelse av grunn under gjenværende 

betongplate og rundt eksisterende oljetank og fettavskiller. I den forbindelse ble det inngått 

avtale mellom Alta kommune og Komsa Eiendom AS hvor Alta kommune dekker kostnadene 

ved den miljøtekniske undersøkelsen, jf. avtale av nov. – 2016. Denne tillater også at Komsa 

Eiendom AS i egen regi gjennomfører grunnundersøkelser på kommunens eiendom hvor P3 

ligger. Den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble gjennomført av Rambøll, jf. rapport datert 

13.01.2017. Se vedlegg 7.6.  

 

Iht. brev av 19.01.17 konkluderer Alta kommune med at : «Det er gjennomført nødvendige 

undersøkelser for å få kartlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensing i grunnen. 

Det fremkommer av miljøundersøkelsene at tiltaksklasse på tomten er 1 (meget god) og 2 

(god). Dermed utløses ikke kravet til tiltaksplan for terrenginngrep.» Vedtaket stiller en del 

forutsetninger ved utgraving av tomten som må følges opp. Dette er sikret i bestemmelse 3.2.3 

b).  

 

 

 

 



7.5.3 Sårbarhet pga. infrastruktur 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy x  Trafikkstøy. Se vurdering under 

Støv/partikler  x Vurderes tilfredsstillende. Se 

vurdering under. 

Lukt  x Vurderes tilfredsstillende. Se 

vurdering under 

Annet?   Ikke kjent 

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei  x Ivaretas ved at krav i håndbøker 

følges. Ved behov kan varslingsutstyr 

(lys, signaler) benyttes.  

Annet?   Ikke kjent 

Ulykker på nærliggende transportåre8 

Vann/sjø  x Ikke relevant 

Luft  x Ikke relevant 

Vei  x Ikke relevant 

Damanlegg  x Ikke relevant 

Bru  x Ikke relevant 

Strategisk sårbare enheter9 

Sykehus/helseinstitusjon  x Vurderes ikke aktuelt 

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x Vurderes ikke aktuelt 

Skole/barnehage  x Vurderes ikke aktuelt 

Flyplass  x Vurderes ikke aktuelt 

Viktig vei  x Vurderes ikke aktuelt 

Bussterminal  x Ligger nært bussterminal, men faren 

for terrorangrep vurderes ikke 

spesielt stor. Dette er også vurdert 

ifm. områdereg. for Alta sentrum.  

Havn  x Ligger ikke ved havn 

Vannverk/kraftverk  x Vurderes ikke aktuelt 

Undervannsledninger/kabler  x Ligger ikke ved sjø 

Bru/Demning  x Ligger ikke ved bru/demning 

Annet?  x Ikke kjent 

 

1.1.1 Annet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  x Flere boliger/øyne som følger med 

vurderes å redusere fare/frykt for 

kriminalitet. 

Frykt for kriminalitet  x -«- 

                                                 
8
 Vil utilsiktet/ukontrollert ulykke på nærliggende transportåre/infrastruktur utgjøre risiko for området? Eksempelvis i fht transport av farlig gods? Ulykker i innflygingstrase, 

brudd på vannledning? ol 

9
 Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv - og derfor bør ha en grundig vurdering 



 
Støy 

 

Underlag for vurderingen 

Følgende støykart for veitrafikk ble utarbeidet ifm. områderegulering for Alta sentrum: 

 
Figur 1: Utsnitt fra støykart utarbeidet ifm. områderegulering for Alta sentrum. Kilde: Alta kommune. Planområdets 

omtrentlige avgrensning vist med sort stiplet linje. 

Det har ikke vært mulig å framskaffe støyfaglig utredning utarbeidet ifm. utbygging av 

Byhagen. 

 

Støyforhold for tiltaket selv 

Planområdet (markert med sort, stiplet linje i figuren over) berøres av rød og gul støysone mot 

Bjørn Wirkolas vei. Mot Bjørn Wirkolas veg er det planlagt kjøpesenter i første og andre 

etasje, og boliger i tredje og fjerde etasje. I bestemmelsene til områderegulering for Alta 

sentrum (se figur 2 under) kreves det utarbeidet støyfaglig utredning ved detaljregulering av 

støyømfintlig bebyggelse i rød eller gul støysone. For etablering av næringsbebyggelse er det 

ikke krav om støydokumentasjon. 

 

 
Figur 2: Utsnitt fra bestemmelsene til områderegulering for Alta sentrum 



 

I første byggetrinn er det kun planlagt å bygge ut kjøpesenteret (ikke støyømfintlig 

bebyggelse). Siden boligene i tredje og fjerde etasje ikke er detaljprosjektert enda, er det ikke 

på nåværende tidspunkt relevant/mulig å dokumentere at støyforholdene på 

uteoppholdsarealer, oppholdsrom og soverom er innenfor kravene. Det foreslås derfor at 

utarbeidelse av støyfaglig utredning utsettes til realisering av boligene, og at denne legges 

fram ifm. søknad om rammetillatelse til disse. Jf. planforslagets bestemmelse 3.2.2 c).  

 

I bestemmelsene til planforslaget er det for øvrig også påpekt at støygrenser nedfelt i 

områderegulering for Alta sentrum skal gjelde for tiltaket. Jf. bestemmelse 4.2.4. Det vurderes 

derfor at planforslagets bestemmelser sikrer at støyforholdene boligene blir ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte i den framtidige byggesaken. 

 

 

Støyforhold for omgivelsene 

Veistøy fra Bjørn Wirkolas vei vil tas opp i fasaden på nybygget, og bidra til å skjerme P4 og 

dagens torgområder mot støy fra Bjørn Wirkolas vei.   

 

Det er ikke tilgjengelige data for dagens trafikkstøy langs Hesteskoen og på P3 og P4, men i 

innspillet fra Sameiet Byhagen påpekes det at denne oppleves sjenerende for leilighetene i 

bygget. Når dagens overflateparkering på P3 (og ev. P4) flyttes under bakken, vil denne 

situasjonen endres totalt. Trafikken i Hesteskoen vil da i all hovedsak omfatte varelevering til 

bestemte tidspunkt på dagen (ev. trafikk til parkeringsplassen P4, om planforslagets alternativ 

1 velges). Nedkjøring til p-kjeller vil plasseres så nært Bjørn Wirkolas vei som mulig, og vil 

derved ikke bidra til trafikkstøy innover i Hesteskoen. Trafikkstøy knyttet til nedkjøringen 

vurderes ikke på noen måte å kunne sammenlignes med støyen som følge av biltrafikken 

til/fra de 180 parkeringsplassene som pr i dag finnes på P3 og P4. Tilsvarende gjelder for 

området mellom eksisterende Amfi og nybygget i Hesteskoens vestre løp, hvor 

oppkjøringsrampen fra p-kjelleren er plassert (ved varemottaket).  

 

 På denne bakgrunn vurderes tiltaket å bedre støyforholdene for omgivelsene i forhold til 

dagens planstatus.  
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AMFI Alta – Geoteknisk vurdering

Orientering
Komsa Eiendom AS planlegger utvidelse av kjøpesenteret AMFI Alta i form av ett nytt bygg på dagens
parkeringsareal innenfor vegen «Hesteskoen». Utvidelsen består av 4 etasjer og kjeller, hvorav 2
etasjer for næringsformål og 2 etasjer for boligformål, og vil kobles sammen med eksisterende bygg på
kjøpesenteret med et overbygg over «Hesteskoen» ved det nordvestre hjørnet på nybygget. Vurdering
om etasjene for boligformål er ikke avklart, men boligetasjene er planlagt over den sørlige delen av
bygget. Kjelleren vil enten bestå av parkeringsplasser eller både parkeringsplasser og næringsareal. Det
er ikke avklart hvilken løsning det blir for kjelleren og heller ikke hvilken løsning som skal benyttes for
inn- og utkjøring fra parkeringen i kjelleren.

Grunnforhold
Det er tidligere utført grunnundersøkeler på og ved tomta. Tidligere grunnundersøkelser er utført av
Rambøll. For denne vurderingen er følgende rapport benyttet:

· Rambøll, rapport 1350009959 G-rap-001 AMFI Alta (2017)

Utførte grunnundersøkelser viser at grunnforholdene på tomta er varierende. Prøvetakingen i borpunkt
1 og 6 viser antatte oppfylte masser av sand/grus ned til ca. 1,5 meter terreng. Videre er det et lag av
siltig tørrskorpeleire til ca. 3 meter under terreng. Under tørrskorpelaget er det skiftende mellom siltig
leire og leirig silt med lag av silt/finsand og enkelte sand- og gruskorn.

Sonderingene tyder på løse, finkornige materialer, antageligvis leire, med tynne lag av grovere/fastere
materialer ned til ca. 8-10 meter under terreng. Videre øker fastheten generelt med dybden til det blir
meget fast i dybden 10-21 meter under terreng.

Dersom grunnvannet er hydrostatisk på tomta, tyder målingene av grunnvannstanden i rapporten på at
grunnvannstanden ligger i dybden ca. 3,7 og 10,5 meter under terrengnivå. Det betyr at det ligger
drenerende lag mellom 5,9 og 13,9 meter under terreng og at det eksisterer minst to grunnvannsspeil
på tomta.

Grunnlag for geoteknisk prosjektering – vurdering av myndighetskrav

Geoteknisk kategori
Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra
punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet vurderes derfor å ligge i geoteknisk kategori 2.

NOTAT
Oppdrag 1350009959
Kunde Komsa Eiendom AS
Notat nr. G-not-001
Til Rambøll v/ Knut Krane

Fra Bård Arvid Gjengstø
Kopi Rambøll v/ Ulla Sennesvik



2/3

Arkiv ref.: \\nor-s05\Oppdrag\Oppdrag 2015\1350009959 AMFI Alta - utvidelse - Detaljregulering\7-PROD\G-Geoteknikk\DOK\G-not-001\G-

not-001 1350009959 AMFI Alta-hkul170310.doc

Pålitelighetsklasse (CC/RC)
Tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg til Eurokode 0 gir eksempler på byggverk, konstruksjoner og
konstruksjonsdeler i Pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. Det planlagte bygget ligger under
kategorien «Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjoner, boligbygg osv». og faller inn under
pålitelighetsklasse 2.

Tiltaksklasse PBL
Tiltaket vurderes å være av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, der mangler eller feil kan føre
til små- til middels store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

For geoteknikk gjelder:
· Fundamentering av byggverk med 3-5 etasjer.
· Fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold. Metode for fastleggelse av grunnforhold

er godt utviklet.
· Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht NS-EN 1990 +NA plasseres i

pålitelighetsklasse 2.
I henhold til plan- og bygningsloven plasseres derfor de geotekniske arbeidene for tiltaket  i
tiltaksklasse 2.

Kontrollklasse og utførelseskontroll
Eurokode 0 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll, avhengig av
pålitelighetsklasse.

I henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurokode 0 settes prosjekteringskontroll og utførelses-
kontroll for de geotekniske arbeidene til kontrollklasser PKK2 og UKK2.

I henhold til Euroode 0 skal det da utføres grunnleggende kontroll, egenkontroll, samt kollegakontroll av
prosjektering. I henhold til Plan- og bygningsloven, Byggesaksforskriftens § 14-2 pkt. c) skal det for
tiltak i tiltaksklasse 2 gjennomføres uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering.

For utførelse medfører kontrollklasse UKK2 at det i henhold til Eurokode 0 skal utføres basis kontroll og
intern systematisk kontroll av utførelsen. I henhold til Plan- og bygningsloven, Byggesaksforskriftens
§ 14-2 pkt. c) skal det i tillegg gjennomføres uavhengig kontroll av utførelse for geoteknikk ved tiltak i
tiltaksklasse 2.

Seismisk klasse
Eurokode 8 legger føringer for prosjektering ut fra seismiske påvirkninger og grunnforhold. Bygget er i
seismisk klasse II (ref Eurokode 8 Tabell NA.4(902)) og referansespissverdien for berggrunnens
akselerasjon er på dette stedet ag = 0,8*0,25 m/s2 = 0,20 m/s2 (ref Eurokode 8 Figur NA.3(901)).
Seismisk faktor γI er satt til 1,0 på bakgrunn av seismisk klasse (ref. Eurokode 8 Tabell NA.4(901)).

Ut fra løsmassetyper og mektigheter dokumentert i grunnundersøkelsene plasseres bygget i Grunntype
D Avleiringer av løs til middels fast kohesjonsløs jord (med eller uten enkelte myke kohesjonslag) eller
av hovedsaklig myk til fast kohesjonsjord.

I henhold til Tabell NA.3.3 i Eurokode 8 benyttes forsterkningsfaktor S = 1,55 for grunntype D.

Det gir: agS = 1,0 * 0,20 * 1,55 = 0,31 < 0,49 => Bygget trenger ikke å dimensjoneres for seismiske
laster.

Geoteknisk vurdering

Fundamentering
Det er lite varierende fundamenteringsforhold på tomta. Ved direktefundamentering av nybygget vil
fundamentene komme ned i bløt til middels fast leire.



Dimensjonerende bæreevne er anslått til å være rundt 120 kPa i bruddgrensetilstand for ren
vertikallast.

Setninger er anslagsvis stipulert til i størrelsesorden 1-3 cm under et søylefundament på ca. 2x2 meter.
For mer nøyaktig beregninger må fundamentplan med laster foreligge. Dersom hel plate velges som
fundamenteringsmetode vil setningene reduseres.

Øverste grunnvannstand er måttt¡l ca.3,7 meters dybde underterreng, og liggerda overtraubunn, I
detaljprosjekteringen må det vurderes om de dypeste delene av kjelleretasjen må bygges vanntett eller
om det er uproblematisk å senke grunnvannet rundt bygget. Senking av grunnvannsnivå kan føre til
setninger på omkringliggende bygg og installasjoner I grunnen.

Bvggegrop

Gulv i kjeller er planlagt på tote +48,5 hvis det blir både butikker og parkering, eller kote +49,5 dersom
det kun blir parkering i kjelleren. Med antatt fundamentnivå ca, 1 meter under OK gulv vil det bli en
total utgravingsdybde på ca. 4,5 eller ca. 5,5 meter under dagens terreng.

Løsning for utgraving av byggegrop avhenger av valgt kjellerløsning og muligheter for å stenge vegen
<<Hesteskoen>>. For å sikre kabler, ledninger og kummer i grunnen mot sig og setninger samt for å holde
<<Hesteskoenn åpen, tilrår vi bruk av spunt rundt byggegropen. Omfang av spunt vil også avhenge av
valgt kjellerløsning, hvorvidt <<Hesteskoen>> skal holdes åpen og valgt løsn¡ng for inn- og utkjøring av
parkeringskjelleren.

Det er sannsynligvis tilstrekkelig med spunt med ett forankringsnivå. Det vil sannsynligvis bli nødvendig
med 12-15 meter lang spunt med motstandsmoment W* mellom 1600 - 22OO cm3/m.

Spunt må detal¡prosjekteres når endelig gravenivåer er bestemt og trafikkavvikling og laster på terreng
er avklart,

Anlegqstekniske forhold
Det vil bli graving ned i leire, silt og finsand under grunnvannstand. I anleggsperioden bør det derfor
etableres grøfte-r og pumper som senker grunnvannet og sikrer en dreneft byggegrop. Traubunn kan
stedvis være bløt, så t¡ltat< for å sikre anleggs- og maskintrafikk på trauet må vurderes. Dette kan for
eksempel innebære ekstra bærelag av pukk, geonett i fyllmassene, støping av en magerbetongplate
eller lignende. Mellom de stedlige massene og pukk skal det brukes geonett. Generelt bør anleggstrafikk
på ferdig utgravd planum unngås.

Med vennlig hilsen
Rambøll Norge A

þtfua4
Bård Arvid Gjengstø
Sivilingeniør geoteknikk

K

aa n Kulberg
Sivilingeniør geoteknikk
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I forbindelse med utvidelse av AMFI Alta er det utført grunnundersøkelser i form av 6
totalsonderinger, 1 trykksondering, 2 prøveserier og 2 piezometere for kartlegging av
grunnforholdene.

Grunnen består av et topplag på ca. 1 meter med fyllmasser av sand/grus over ca. 2 meter med
tørrskorpeleire. Videre består massene i hovedsak av bløt til fast siltig leire/leirig silt med
lommer/lag av silt/finsand og enkelte gruskorn.

Dydben til berg er i borepunktene mått t¡l 11,8 - 32,5 meter under dagens terreng
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1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt
AMFI Alta planlegger utvidelse av kjøpesenteret med nytt bygg på den gamle
Scaniatomta og på deler av eksisterende parkeringsplass. Bygget skal oppføres med
kjeller og 2 til 4 etasjer. Eksisterende senter skal forbindes til nybygget med en
gangbru over veien mellom byggene.

Som grunnlag for en geoteknisk vurdering av planene er det utført en
grunnundersøkelse.

1.2 Oppdrag

Rambøll Norge AS, divisjon Geo, er engasjert for å utføre grunnundersøkelser og
geoteknisk vurdering for prosjektet.

1.3 Innhold
Rapporten inneholder resultater fra felt- og laboratorieundersøkelsene, samt en
geoteknisk grunnforholdsbeskrivelse. Rapporten inneholder ingen geoteknisk
vurdering.

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltundersøkelser
Feltundersøkelsene ble utført 21-23.11.2016 og har bestått av følgende
undersøkelser:

· 6 totalsonderinger til dybder varierende mellom ca. 15 og 33 meter under terreng.
· 1 trykksondering til ca. 19 meter under terreng.
· 2 prøveserier bestående av til sammen 3 stk poseprøver og 15 stk. uforstyrrede

Ø54 mm sylinderprøver.

Borpunktenes plassering fremkommer av situasjonsplan på tegning 102. Boringene er
vist med symboler for type boring, samt angivelse av terrenghøyde og boredybde

2.2 Oppmåling
Borpunktene er satt ut og målt inn av Rambøll Norge AS. Koordinater og høyder er gitt
i tabell 1. Målingene er utført i Euref 89 sone 35. Høyder i NN2000.

Tabell 1: Koordinater og høyder for borpunkt

Borpunkt Nord Øst Høyde

1 7766407,8 357614,6 +53,0

2 7766375,9 357636,9 +52,6

3 7766347,4 357644,4 +52,6

4 7766424,4 357643,7 +52,9

5 7766402,2 357665,1 +52,4

6 7766367,8 357688,1 +52,7
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2.3 Laboratorieundersøkelser

Opptatte prøver er åpnet og rutinemessig undersøkt i vårt geotekniske laboratorium.

Det er utført treaksialforsøk på to utvalgte prøver og ødometerforsøk på to utvalgte
prøver.

2.4 Resultater
Resultater fra totalsonderinger og trykksondering er presentert som enkeltboringer på
tegning 103 – 106.

Resultater fra laboratorieundersøkelsene er presentert i borprofiler på tegning 107 –
108, mens ødometer- og treaksialforsøkene er grafisk fremstilt på tegning 109 – 112.

Tillegg I, II og III gir forklaring og metodebeskrivelse på utførte felt- og laboratorie-
undersøkelser.

3 GRUNNFORHOLD

3.1 Løsmasser

Sonderingsmotstanden varierer mye i samtlige punkter. Sonderingene viser lagdelte
masser bestående av både noe grovekornede masser og finere/bløtere masser. I
toppen viser sonderingene  et lag med antatte fyllmasser til ca. 1 meter under
terreng.

Prøvetakingen i punkt 1 viser sand/grus over tørrskorpeleire til ca. 3 meter under
terreng. Videre består massene av leire som går over til siltig leire/leirig silt, med
enkelte gruskorn og lommer og lag med silt/finsand. Leirlaget mellom ca. 3 og 9
meter under terreng er bløt til middels fast og lite til middels sensitiv. Leiren dypere
enn ca. 9 meter har økende fasthet og er fast til meget fast.

Prøvetakingen i punkt 6 viser sand/grus over tørrskorpeleire til ca. 3 meter under
terreng. Videre består massene av leire til ca. 12 meter under terreng over silt med
finsand, delvis leirig og enkelte gruskorn. Leirlaget mellom  ca. 3 og 10 meter under
terreng er middels fast til fast og lite til middels sensitiv.

3.2 Grunnvann
Det er installert 2 poretrykksmålere i punkt 1 med filterdybde på henholdsvis 5,9 og
13,9 meter under terreng. Registrert poretrykk er vist i Tabell 2.

3.3 Berg

Samtlige boringer er avsluttet mot antatt eller i berg hvor berg er påtruffet mellom ca.
11,8 og 32,5 meter under terreng. For punktene 1 – 2 er boringene avsluttet i antatt
berg. For punktene 3 – 6 er boringene avsluttet med boring mellom 2,5 – 4,3 meter
ned i berg.
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Tabell 2: Poretrykksmålinger

Punkt 1, terrengkote +60,0
Dybde filter: 5,9 meter under terreng
Dato Målt poretrykk [kPa] Kommentar

23.11.2016 Innstallert
20.12.2016 27,4
13.01.2017 22,3

Dybde filter: 13,9 meter under terreng
Dato Målt poretrykk [kPa] Kommentar

23.11.2016 Innstallert
20.12.2016 37,9
13.01.2017 34,4
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Konsolideringsspenninger
PRØVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV (%) de/e0 p0' (kPa) pa' (kPa) pr' (kPa) KOMMENTAR

1 Δ 1 5 5,40m CAUc 35,4 1,8 0,036 88 88 53 Leire med siltlag
2 ◊ 1 5 5,50m CAUc 36,1 3,2 0,063 88 111 66 Leire med siltlag

Versjon: 2017-01-10B

AMFI Alta Oppdrag
1350009959

Komsa Eiendom AS Tegn./kontr. Bilag
BAGJ/MBP -
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Konsolideringsspenninger
PRØVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV (%) de/e0 p0' (kPa) pa' (kPa) pr' (kPa) KOMMENTAR

1 Δ 6 15 5,50m CAUc 36,6 1,1 0,022 89 89 54 Tørrskorpeleire med siltlag
2 ◊ 6 15 5,60m CAUc 42,7 1,0 0,018 89 112 66 Tørrskorpeleire med siltlag
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Sonde nr.: 4365 Oppløsning: 18-bit

Arealforhold, a: 0,848 Arealforhold, b: 0

Kalibreringsdato: 29.09.2016 Utførende: Geotech AB

EGENSKAP (fra kaliberingsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimum spenning [MPa] 50 0,5 2

Måleområde [MPa]: 50 0,5 2

Oppløsning 12-bit [kPa]: - - -

Oppløsning 18-bit [kPa]: 0,6422 0,0103 0,0191

Max. temp.effekt, ubelastet [kPa]: 39,793 0,742 0,19

Temperaturområde [oC]: 0-40 0-40 0-40

Borpunkt nr.: 1 Dato: 23.11.2016

Borleder: Rundmo, Odd-Einar Assistent: Ingen

Filtertype: Ferdigmettet porøsfilter Mettningsmedium: Frostvæske

Forankring: Ja Sondetemperatur start [oC]: 3

Forboring [m]: 2,7 Sondetemperatur slutt [oC]: 8,3

Sum boring [m]: 10,65 Kontroll skriver [m]: 10,58

Avstand mellom målinger [mm]: 20 Max. helning [o]: 2,66

Ja

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimal temperatureffekt [kPa]: 5,2726 0,0983 0,0252

FAKTOR NA (q) NB (f) NC (u)

Før sondering:

Etter sondering:

Avvik [MPa/kPa/kPa]: -0,009 -0,1 -0,2

MÅLESTØRRELSE SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Samlet nøyaktiget, DTOT [kPa]: 14,9148 0,2086 0,2443

Tillatt nøyaktiget A1, Dk [kPa]: 35 5 10

Tillatt nøyaktiget A2, Dk [kPa]: 100 15 25

Tillatt nøyaktiget A3, Dk [kPa]: 200 25 50

ANVENDELSESKLASSE: 1 1 1

Vurdering profil:

Oppdrag:

Amfi Alta

Borpunkt nr: 1 Sonde: 4365
Dato: Tegnet: Kontrollert:

23.11.2016 Rundmo, Odd-Einar BAGJ
Oppdragsnr.: Bilag nr.:

1350009959-003 1A

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

SONDEDATA

UTFØRELSE

MÅLEVARIABLE

NULLPUNKTKONTROLL

Er det kontrollert at riktige/siste kalibreringsdata for sonden er lagt inn i programvaren?

NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Merknad:

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Oppdragsgiver:

Amfi Alta

Merknad nullpunktskontroll:



Sonde nr.: 4365 Oppløsning: 18-bit

Arealforhold, a: 0,848 Arealforhold, b: 0

Kalibreringsdato: 29.09.2016 Utførende: Geotech AB

EGENSKAP (fra kaliberingsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimum spenning [MPa] 50 0,5 2

Måleområde [MPa]: 50 0,5 2

Oppløsning 12-bit [kPa]: - - -

Oppløsning 18-bit [kPa]: 0,6422 0,0103 0,0191

Max. temp.effekt, ubelastet [kPa]: 39,793 0,742 0,19

Temperaturområde [oC]: 0-40 0-40 0-40

Borpunkt nr.: 1b Dato: 23.11.2016

Borleder: Rundmo, Odd-Einar Assistent: Ingen

Filtertype: Ferdigmettet porøsfilter Mettningsmedium: Frostvæske

Forankring: Ja Sondetemperatur start [oC]: 5,8

Forboring [m]: 11,7 Sondetemperatur slutt [oC]: 5,6

Sum boring [m]: 18,55 Kontroll skriver [m]: 18,58

Avstand mellom målinger [mm]: 20 Max. helning [o]: 3,26

Ja

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimal temperatureffekt [kPa]: 0,1990 0,0037 0,0010

FAKTOR NA (q) NB (f) NC (u)

Før sondering:

Etter sondering:

Avvik [MPa/kPa/kPa]: 0,0116 0,3 -0,2

MÅLESTØRRELSE SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Samlet nøyaktiget, DTOT [kPa]: 12,4412 0,3140 0,2201

Tillatt nøyaktiget A1, Dk [kPa]: 35 5 10

Tillatt nøyaktiget A2, Dk [kPa]: 100 15 25

Tillatt nøyaktiget A3, Dk [kPa]: 200 25 50

ANVENDELSESKLASSE: 1 1 1

Vurdering profil:

Oppdrag:

Amfi Alta
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1. INNLEDNING 

Kapittel 2 i forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i 
området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført 
nødvendige undersøkelser for å få kartlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen 
(Klima- og miljødepartementet, 2004). Plan og bygningslovens § 28-1 stiller også krav til at 
miljøforholdene på en eiendom skal være kjent før bygging kan igangsettes.  
 
Dersom det påvises forurensning som overskrider normverdiene i massene må det utarbeides en 
tiltaksplan som beskriver gravearbeidene og disponeringen av massene. Tiltaksplanen skal være 
godkjent av forurensningsmyndigheten før igangsettingstillatelse kan gis (Miljødirektoratet, 2009). 
 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med planlagt utbygging Alta Amfi på gnr/bnr 28/118, Alta kommune) har Rambøll utført en 
supplerende miljøteknisk grunnundersøkelse for å avdekke mulig forurensning i grunnen. Det undersøkte 
utbyggingsområdet er lokalisert under en betongplate som ikke var revet på tomta, se figur 1 og 
Tegning M-101. 

 

 
 

Figur 1. Kartskisse og flyfoto fra 2015 over planlagt utbyggingaområde på Alta Amfi (Data fra norgeskart.no) 

1.2 Tidligere undersøkelser 

Det er tidligere gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse på tomta (Multiconsult 2011), men 
denne dekket ikke området under en større betongplate (Figur 2). Resultatene fra denne undersøkelsen i 
2011 viste masser i tilstandsklasse 1, meget god tilstand, over hele det kartlagte området (PG1-PG8).  
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Figur 2. Kartskisse som viser borpunkter farget etter forurensingsnivå (Multiconsult 2011). 

Ut fra tiltaksplanen beskrevet i Multiconsult sin rapport skal det foretas ytterligere prøvetaking av masser 
ved tanker og installasjoner som tas opp fra grunnen. Massene under gulvene til bygget skal undersøkes 
visuelt etter riving av gulvet, og det skal utføres prøvetaking etter behov. Dette gjelder spesielt i 
området under tidligere smøregrav. I forhold til rapportering skal det etter ferdigstilling av gravearbeider 
utarbeides en sluttrapport med dokumentasjon av gjennomføringen. Rapporten skal inneholde en 
oversikt over alle forurenset masse som er håndtert i prosjektet. 

Det er ikke kjent om tiltaksplanen er godkjent av forurensningsmyndigheten. 

1.3 Myndighetskrav 

Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord (Klima- og 
miljødepartementet, 2004). Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha 
uten at det foreligger risiko for verken helse eller miljø. Miljødirektoratet har definert 5 tilstandsklasser 
for forurenset grunn basert på forurensningsgraden, Tabell 1 (Miljødirektoratet, 2009). 
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Tabell 1: Helsebaserte tilstandsklasser iht Miljødirektoratetes veileder TA-2553/2009 

 

 

Tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra Meget god til Svært dårlig. Den øvre grensen for 
tilstandsklasse 1 og 5 styres av henholdsvis normverdiene og grenseverdien for når massene regnes som 
farlig avfall. Overskridelse av tilstandsklasse 1 defineres som forurensning.  

Tilstandsklassene benyttes for å sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i 
toppjord (0-1m) og dypereliggende jord (>1m) ved ulik arealbruk. Det er definert tre kategorier for 
arealbruk: 

1.  Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 
2. Sentrumsområder, kontor og forretninger  
3. Industri og trafikkarealer 

Planlagt arealbruk på aktuell eiendom er «Sentrumsområder, kontor og forretninger», noe som medfører 
at det kan aksepteres inntil tilstandsklasse 3 i øverste meter (<1m). I dypere jordlag (>1m) aksepteres 
tilstandsklasse 3. For noen stoffer aksepteres tilstandsklasse 4 og 5 dersom det ved risikovurdering for 
spredning vises akseptabel risiko, se tabell 2.  

Tabell 2. Tilstandsklasser for aktuell arealbruk som beskrevet i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009.  

Planlagt arealbruk Tilstandsklasse i toppjord (<1m)  Tilstandsklasse i dypereliggende jord (>1m)  

Sentrumsområder, kontor 

og forretninger 
Tilstandsklasse 3 eller lavere.  

Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 

kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av 

spredning kan dokumenteres at risikoen er 

akseptabel.  Tilstandsklasse 5 kan aksepteres hvis 

det ved risikorvurdering av både helse og 

spredning kan dokumenteres at risikoen er 

akseptabel. 

   

Området under betongplata er i underkant av 500 m2. I henhold til Miljødirektoratets veileder TA 
2553/2009 skal et område av denne størrelsen «Sentrumsområder, kontor og forretninger»med 
prøvetas med minst 4 prøvepunkter. Som en innledende kartlegging har Rambøll gjennomført 
prøvetaking i 4 punkter og analysert prøver for topp- og dypereliggende jord. I tillegg ble det utført en 
sjaktgraving ved oljeavskiller. Her ble det også analysert en prøve av toppjord, og en av bunnjord. Totalt 
er det analysert 10 prøver i forbindelse med undersøkelsen. 

1.4 Ansvar 

Rambøll har utført miljøteknisk grunnundersøkelse og tilstandsklassevurdering i henhold til gjeldende 
regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på 
tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlig forurensning og 
klassifisering av denne. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid 
avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten. 
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2. MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE 

Denne foreliggende rapporten har kartlagt forurensning i området ved oljeutskiller og under 
betongplaten inkludert smøregrav. 
 

2.1 Historisk kartlegging 

Det er gjennomført en historisk kartlegging for å vurdere potensielle kilder til forurensning av ulike 
miljøgifter på lokaliteten. Offentlig tilgjengelig informasjon i Miljødirektoratet sin 
grunnforurensningsdatabase og NGU sine databaser om grunnforhold og grunnbrønner. Eiendommen er 
ikke registrert i Miljødirektorates grunnforurensningsdatabase, og i henhold til NGUs databaser består 
området av torv og myr.  
 
Flyfoto fra 2001 viser at det på eiendommen var lokalisert et verksted for tunge kjøretøyer, se figur 3, 
men at bygget var revet i 2011. Det foreligger ingen flyfoto før 2001.  
 

 
 

Figur 3.  Flyfoto fra 2001, Finn.no Flyfoto fra 2011, Finn.no 

 

2.2 Kjemiske analyser 

 
Totalt 10 jordprøver ble analysert for følgende kjemiske parametere:  

• Arsen (As), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink (Zn), bly (Pb) og kvikksølv 
(Hg). 

• Polyaromatiske hydrokarboner (PAH). 
• Polyklorerte bifenyler (PCB). 
• Bensen, toluen, etylbensen og xylener (BTEX). 
• Alifatiske hydrokarboner (>C8-C10, >C10-C12, >C12-C35). 

 
Kjemiske analyser er utført av Eurofins, som er akkreditert for alle utførte analyser. Fullstendig 
analyserapport med metoder og usikkerhet er gitt i Vedlegg 1.  
 

2.3 Prøvepunkter og lokalisering  

Feltarbeid ble utført for prøvepunkt M1 ved oljutskiller den 11/11-2016 av ingeniør Torgrim Hansen, 
Rambøll. Prøvene fra dette punktet ble utført ved sjaktgraving og det ble tatt ut en blandprøve fra 0-1 
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m, og en blandprøve fra 1-2 m. Prøvene ble frosset ned i påvente av prøvetakning fra de andre 
prøvepunktene.  
Prøvepunktene M2 – M5 ble utført ved skovelboring den 21/11-2016 av Rambøll. Det var på forhånd 
kjerneboret fire punkter i betongplata, derav en nede i smøregrava. Været den 11/11-2016 var klarvær 
og -7°C. Den 21/11-2016 var det snø, stille og -8°C. 
 
Alle prøvepunkter er merket av på tegning M102, og UTM-koordinater for prøvepunktene er gitt i Tabell 
1. 
 
Jordprøvene ble pakket i tette rilsanposer, lukket med strips, og oppbevart mørkt og kjølig frem til 
forsendelse over natt til analyselaboratorium. 
 

Tabell 1. UTM-koordinater for prøvepunktene på Alta Amfi. Koordinater gitt i WGS 84, UTM-sone 35. 

 

2.4 Feltobservasjoner 

 
Massene består av et topplag på ca 1,5 m med usortert masse bestående av sand, grus og stein. Under 
dette laget var det et siltlag til ca 2 m dyp. 

 
Det ble analysert totalt 10 prøver fra en prøvesjakt og fire borpunkt. Resultatene fra kjemiske analyser 
er klassifisert og vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn, TA-2553/2009 (Miljødirektoratet, 2009).  
 
Resultatene viser tilstandsklasse 1 (Meget god) i prøvepunktet M1. I toppjord i prøvepunktene M2 og M4 
ble det funnet innhold av krom (Cr) tilsvarende tilstandsklass 2 (god), og i dypereliggende jord i M3 og 
M5 ble det også funnet krom tilsvarende tilstandsklasse 2 (god). Det ble også funnet innhold av alifater i 
dypjord i punkt M5 tilsvarende tilstandsklasse 2 (God). Resultatene er vist i Tabell 2. Analyserapport fra 
laboratoriet er gitt i Vedlegg 1. 
 
 
  

ID Øst Nord

M1 357659,5 7766362,3

M2 357658,6 7766376,9

M3 357670,1 7766383,6

M4 357676,9 7766373

M5 357668,8 7766367,5
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Tabell 2. Analyseresultater fra prøvepunktene. Resultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 (Miljødirektoratet 2009).  

 

 
 

 
 
 

Prøvereferanse M1 A 0-1 M1 B 1- 2 M2 0-1 M2 1-2 M3 0-1 M3 1-2 M4 0-1 M4 1-2 M5 0-1 M5 1-2

Parameter Enhet

Tørrstoff % 97,3 94,7 96,4 84,6 95,9 84,3 84,0 83,4 95,9 80,3

Arsen (As) mg/kg TS 1,6 2,0 1,4 2,2 2,1 2,7 3,1 2,5 1,5 2,9

Bly (Pb) mg/kg TS 4,1 5,1 3,4 5,1 4,6 7,8 7,1 4,0 4,9 8,1

Kadmium (Cd) mg/kg TS < 0,010 0,017 < 0,010 0,010 < 0,010 0,017 0,025 0,025 0,018 0,029

Kobber (Cu) mg/kg TS 15 24 13 40 25 54 53 31 16 55

Krom (Cr) mg/kg TS 9,7 24 9,0 66 23 72 64 37 16 72

Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,001 0,003 < 0,001 0,004 0,002 0,004 0,003 0,002 0,001 0,005

Nikkel (Ni) mg/kg TS 7,9 16 7,1 33 13 43 40 23 10 45

Sink (Zn) mg/kg TS 11 17 11 25 16 38 37 22 15 44

Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 14 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C35 mg/kg TS nd 26 nd nd nd nd nd nd nd 100

Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Sum 7 PCB                     mg/kg TS nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Sum PAH(16) EPA mg/kg TS nd 0,079 nd nd nd nd nd nd nd 0,043
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2.5 Vurderinger 

Det er påvist god tilstand (tilstandsklasse 2) med hensyn til innhold av krom og alifater >C12-C35 
i prøvepunktene M2-M5. Øvrige analyserte prøver viser meget god tilstand (tilstandsklasse 1).  
 
I og med at det kan aksepteres forurensning opptil tilstandsklasse 3 for «Sentrumsområder, 
kontor og forretninger» er det ikke behov for tiltak med hensyn til opprydding i forurenset grunn 
i området med planlagt arealbruk. 
 

Vi gjør oppmerksom på at funn av forurensning i grunnen utløser krav om tiltaksplan dersom det 
skal graves på eiendommen. Tiltaksplanen skal være godkjent av forurensningsmyndigheten før 
igangsettingstillatelse kan gis. Det er tiltakshavers ansvar å registrere forurenset grunn i 
Grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at forurensningsforskriftens §2-9 sier at dersom arbeid ikke er satt i gang 
senest 3 år etter at tiltaksplanen er godkjent av kommunen, må ny tiltaksplan utarbeides og 
sendes kommunen. Det samme gjelder hvis arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 

3. REFERANSER 

Klima- og miljødepartementet. (2004). Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften). Kap 2. Oslo: Klima- og miljødepartementet. 
Miljødirektoratet. (2009). Veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-

2553/2009. Oslo: Miljødirektoratet. 
Multiconsult (2011). Scaniatomta - Miljøteknisk grunnundersøkelse. Datarapport og tiltaksplan. 
Rapportnr 710775-1 
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Tegning M-101 Oversiktskart 
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M-102 Situasjonsplan 
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Sjakt M1 

Sand, stein og grus fra overflate til ca 80-90 cm dyp. Under dette lag med leire og silt. 
 

 
 
Borepunkt – M5 1-2 m dyp. Lag med silt. Dette var like profiler på alle borepunktene. Fra 0-1 m 
ble det registrert sand, stein og grus. Bildene på de andre borepunktene var ikke av tilstrekkelig 
kvalitet til å presenteres. 
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INNLEDNING 

Bakgrunn 
Komsa Eiendom AS har igangsatt detaljregulering med sikte på å utvide kjøpesenteret Amfi Alta 

over til «Scaniatomta» og deler av den offentlige parkeringsplassen P3. Rambøll Norge AS er 

engasjert som planfaglig rådgiver. Alta kommune har anbefalt oppstart av regulering, men har 
signalisert at man er interessert i å erstatte tapt bakkeparkering på P3 med etablering av offent-

lig p-kjeller under bygget. En ev. p-kjeller tenkes også lagt under P4. Dagens bakkeparkering på 

P4 videreføres .  
 

I forbindelse med sitt pågående reguleringsplanarbeid er Komsa Eiendom AS bedt om å vurdere 

alternative løsninger for inn- og utkjøring til en slik p-kjeller av Alta kommune.  
 

 

Om dette notatet 
Hensikten med dette notatet er å beskrive ulike løsninger for adkomst til en eventuell parke-
ringskjeller, og gjøre en enkel drøfting av fordeler og ulemper ved disse mht. kommunalteknikk 

og bymiljø. I tillegg er det sett på ulike løsninger for varelevering, og det er utført en grov vurde-

ring av framtidig parkeringspotensial for bakkeparkering på P4. 
 

Felles forutsetninger: 

- Dagens bakkeparkering på P4 opprettholdes. Jf. også vurdering av alternativ 5 vedr. om-

gjøring av P4 til torg.  
- Det etableres kjelleretasje under hele arealet fra Bjørn Wirkolas veg til torget (dvs. at det 

også under P4 skal være parkering). 

- Det er tatt utgangspunkt i en høyde på kjelleretasjen som også muliggjør etablering av 
forretninger – nå eller i framtiden.  

- For alle alternativene forutsettes det etablert heis fra p-kjeller til bakkeplan på begge si-

der av nybygget, samt rullebånd til første etasje i nybygget.  
 

 

Forhold som er vurdert 
Vurdering av virkninger relaterer seg primært til området mellom Byhagen, torget/gågata, eksis-

terende Amfi og Bjørn Wirkolas vei, inkl. B12. Det legges videre til grunn at områdene sør for 

Bjørn Wirkolas vei (kvartal B og C) på sikt vil utbygges med flere boliger og publikumsrettet virk-
somhet, og at disse områdene vil ha behov for gode og trafikksikre ganglinjer inn mot 

torg/gågate. 

 

1. Veganlegg:  
Det er vurdert hvor stort behov det er for omlegging av eksisterende veganlegg og/ev. om 

det er behov for etablering av nye. Det sees også på hvordan adkomstforholdene til eksiste-

rende virksomheter i kvartal A (som har adkomst fra Hesteskoen) påvirkes. 
 

2. Arealbruk i nybygget:  

Det er sett på hvordan de ulike adkomstløsningene legger til rette for effektiv arealbruk i p-
kjeller og første etasje i nybygget. Blant annet er det vurdert om ramper og annet trafikk-

areal beslaglegger areal som ellers kunne vært benyttet til parkering og forretninger.  

 
3. VA-anlegg:  

Det er vurdert i hvor stor grad det er behov for omlegging av eksisterende VA-nett i området.  

 

4. Gate- og bymiljø:  
Det er vurdert hvordan løsningen vil kunne påvirke gatemiljøet i området mellom Byhagen, 

torget og Amfi mht. trafikkmengde i gata (støy, støv ol for tilstøtende boliger), forholdet for 

myke trafikanter, herunder hvorvidt det er mulig å etablere trygge ferdeselslinjer mellom 
Bjørn Wirkolas vei og torg/gågate. 

 

 
 

 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

1. ALTERNATIV 1: NEDKJØRING Ø, OPPKJØRING NV  

1.1 Beskrivelse av konseptet 
Dette alternativet legger opp til nedkjøring i Hesteskoens østre del, langs fasaden på Byhagen, 

foran Biltema, Kiwi og Hårdesign. Oppkjøring skjer langs Amfis østfasade og vareleveringsområ-

de. 
 

 

Figur 1: Konseptskisse alternativ 1. Arealbruk på bakkeplan. Illustrasjon: AMB Arkitekter 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 2: Alternativ 1 - Innkjøring mot øst, utkjøring mot vest. 3D-illustrasjoner av hhv. opp- og nedkjø-
ring til p-kjeller. 

  

Bilde 1.1: Oppkjøring mot Amfi i NV Bilde 1.2: Nedkjøring langs Byhagen i Ø 

Amfi, Alta 

Byhagen 

Postgården 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

1.2 Vurderinger  
 

Veganlegg 

Dette alternativet legger opp til stort sett samme kjøremønster i området som i dag, dvs. innkjø-
ring til p-kjeller via rampe i Hesteskoens østre trase, og utkjøring via rampe Hesteskoens vestre 

trase. Se røde piler i figur 2. Det er behov for omlegginger i gata på begge sider av bygget for 

etablering av to nye ramper på hver side av nybygget, og utforming av veg for å skille trafikken 
som skal til/fra p-kjeller og trafikk til P4 samt varemottak for Byhagen og Amfi.  

 

VA-anlegg 
Både opp- og nedkjøringsrampene kommer i konflikt med eksisterende VA-ledninger. Nedkjø-

ringsrampen kan muligens flyttes litt lenger sør, dvs. man starter nedkjøringen nærmere Bjørn 

Wirkolas vei for å komme unna kumgruppen som skaper konflikten. Oppkjøringsrampen må imid-
lertid krysse spillvannsledningen som ligger med bunn innvendig rør på ca. 49.7 meter, dvs. topp 

rør ca. 1.5 meter over kjellergulv. Ved omlegging av eksisterende VA-trasè, kombinert med å 

flytte deler av rampen inn i kjelleren, vil alternativet muligens kunne realiseres.  

 
Arealbruk i nybygget 

Siden rampene legges utenfor bygget, vil arealutnyttelsen inne i bygget være god, sammenlignet 

med en del av de øvrige alternativene. Det vil kunne etableres et sammenhengende parkerings-
areal under P3 og P4, og forretning i kjelleren under A9 (Skaniatomta). 

 

Gate- og bymiljø 
Alternativet medfører at mer trafikk kanaliseres inn og ut i Hesteskoen, da det i tillegg til dagens 

parkeringsplasser også etableres parkering under P4. Beboere i Byhagen har i prosessen pekt på 

ulemper med trafikk og støy i området pr i dag. I dette alternativet kan det bli noe trafikkstøy 
rundt nedkjøringen til p-kjeller ved Byhagen, men innover i området vil det bli roligere, da P3 nå 

legges under bakken. Nybygget bidrar også til å skjerme Byhagen for støy mht. oppkjøringsram-

pe.   
 

Løsningen muliggjør stenging av P4 i forbindelse med arrangementer uten at dette stenger ad-

komst til p-kjelleren. Dette er viktig.  

 
Innkjøringens plassering nært Byhagen vil kunne oppleves positivt for kunder til Byhagen, selv 

om man kan parkere like nært Byhagen med en annen nedkjøringsløsning. Eksisterende Amfi’s 

inngang mot P3 blir i dette alternativet liggende bak oppkjøringsrampe og rekkverk til p-kjeller. 
Dette er ikke helt optimalt sett ut fra et byplanperspektiv, da det er viktig å sikre mest mulig til-

gjengelige og synlige inngangspartier.  

 
Ramper og rekkverk er generelt utfordrende elementer i bybildet, både funksjonelt og estetisk. 

De kan skape barrierer, eksempelvis i dette tilfellet ved at det ikke er mulig for fotgjengere å 

passere langs nybyggets østfasade.  
 

Det bør i et byplanmessig perspektiv sikres trygge ferdselslinjer for gående fra Bjørn Wirkolas vei 

inn mot gågate og torg. Dette er spesielt viktig når kvartalene sør for Bjørn Wirkolas veg bygges 

ut med service og boliger. Disse ferdselsårene bør i minst mulig grad brytes av kryssende biltra-
fikk. I denne løsningen gjør nedkjøringsrampen det vanskelig/umulig å gå langs østfasaden på 

nybygget. Langs vestfasaden av nybygget vil fortauet kun få èn kryssing med biltrafikk (fra P4), 

med mindre varelevering til nybygget også etableres her. Med oppkjøringsrampe, trafikk fra P4 
og ett til to vareleveringspunkter, må det legges ekstra innsats i å gjøre dette til et hyggelig ute-

rom.   

 
 

 

 
 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

2. ALTERNATIV 2: NED- OG OPPKJØRING VIA B12 

2.1 Beskrivelse av konseptet 
Alternativ 2 legger opp til adkomst via kvartal B12 (kvartalet hvor NRK og Alta kraftlag er lokali-

sert). Pr i dag går det en veg på tvers av dette kvartalet, og fra denne er det mulig å etablere en 

ned- og oppkjøringsrampe under Bjørn Wirkolas vei til ny p-kjeller.   
 

 

Figur 3: Konseptskisse alternativ 3. Arealbruk på bakkeplan. Illustrasjon: AMB Arkitekter 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  
NRK 

Figur 4: Prinsippskisse for ned- og oppkjøring til p-kjeller fra B12.  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

2.2 Vurderinger 
 

Veganlegg  

Dette alternativet legger opp til et annet kjøremønster enn i dag ved at adkomst til parkerings-
kjelleren går via B12. Adkomsten må ev. løses over den kommunale tomta gnr.28 bnr.100. 

Kommunen har inngått opsjonsavtale med en privat aktør om kjøp av denne parsellen. Det er 

usikkert om denne opsjonen vil stå i veien for alternativet. Det vil uansett være påkrevd å regu-
lere B12 for å få avklarte løsninger mht. veg og nye utbyggingsfelt. Denne prosessen vil trolig 

forsinke utvidelsesplanene til Amfi med minimum 1-2 år, og løsningen er derfor ikke foretrukket 

fra Komsa Eiendom sin side.  
 

Arealbruk i nybygget 

Da opp- og nedkjøringsrampene til p-kjelleren ligger på yttersiden av bygget, ligger det til rette 
for en effektiv utnyttelse av både kjeller og første etasje på nybygget – enten kjelleren benyttes 

kun til offentlig parkering eller en kombinasjon av parkering og forretninger. Det kan imidlertid 

bli krevende å plassere et forretningsareal i kjelleren, da kommunen ønsker at arealene under P4 

skal benyttes til parkering. Planløsning i kjeller må derfor vurderes nærmere av arkitekt og til-
takshaver. 

 

VA-anlegg 
Slik modellen er bygget opp ligger topp dekke ca. 75 cm over eksisterende spillvannsledning lo-

kalisert i fortau langs Bjørn Wirkolas vei. Overvannsledning antas å ligge lavere enn spillvanns-

ledning. Høyden fra topp dekke og opp til topp dekke fortau vil være ca. 3 meter. Dersom man 
velger en gulvhøyde på 49.5 meter, vil man ha samme stigningsforhold og omtrentlig samme 

overdekning i forhold til fortau men kortere strekning med 10 % nedstigning. Overdekning til 

topp dekke veg (ligger noe lavere enn fortau) vil være om lag 2.8 meter.  
 

Gate- og bymiljø 

Ved alternativ 2 vil det bli vesentlig mindre biltrafikk i hele Hesteskoen, kun trafikk i forbindelse 
med varelevering til Byhagen og den personbiltrafikken som skal til bakkeparkeringen på P4. 

Dette vil gjøre det lettere å skape trygge, triveligere og mindre støyutsatte ferdselsårer for fot-

gjengere inn mot gågate/torg, på begge sider av Hesteskoen. 

 
Men at adkomsten til p-kjelleren ligger i et annet kvartal enn der parkeringen skal foregå, kan fø-

re til at avstanden føles lenger enn den faktisk er. Hvis logistikken er (eller oppleves) komplisert, 

kan handelsaktører på sikt ønske å flytte ut av sentrum, i alle fall hvis det åpnes for slike mulig-
heter. Hensynet til fotgjengere/beboere vs hensynet til biltrafikk og varelevering må derfor ba-

lanseres.  

 
Som for alternativ 1, kan P4 stenges for trafikk/parkering ved arrangementer ol., uten at ad-

komsten til p-kjelleren blir berørt. Heis fra kjeller vil lede opp til bakkeplan på flere sider, slik at 

ulike forretninger utenfor senteret enkelt kan nås. 
 

 

 

 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

3. ALTERNATIV 3: NEDKJØRING NØ, OPPKJØRING NV 

3.1 Beskrivelse av konseptet 
Dette alternativet er en variant av alternativ 1, og er vurdert siden det er fremmet som mulighet 

på informasjonsmøte med Alta kommune og berørte gårdeiere i sentrum. Løsningen tar utgangs-

punkt i nedkjøring til p-kjelleren via eksisterende veg mellom Byhagen og Kunnskapspar-
ken/Postgården. Oppkjøring skjer mot Amfi, samme løsning som i alternativ 1.  

 

 

Figur 5: Prinsippskisse alternativ 3. Arealbruk på bakkeplan. Illustrasjon: AMB Arkitekter. 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Figur 6: Prinsippskisser for alternativ 3. 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

3.2 Vurderinger 
 

Veganlegg 

Dette alternativet vil være umulig/vanskelig å kombinere med vareleveranse til Byhagen, da gata 
ikke er bred nok til både nedkjøringsrampe og varelevering med semitrailer. Inngang til rampen 

må i tilfelle flyttes lenger øst for å gjøre plass for lastebilens svingbevegelse. Flyttes rampen øst-

over, må den flyttes helt ut til Markveien for ikke å komme i konflikt med avkjøring til Postgår-
dens parkeringsplass. Alternativet ansees derfor ikke som realiserbart, og er derfor ikke vurdert 

nærmere. 

 
Arealbruk i nybygget 

Jf. vurderinger under veganlegg. 

 
VA-anlegg 

Jf vurderinger under veganlegg. 

(Pga. manglende nedmål i kumgruppen utenfor Postgården, har vi antatt en høyde tilsvarende et 

fall på 10 promille. Som man ser av illustrasjonen over, oppstår det også konflikt mellom spill-
vannsledning og nedkjøringsrampe. Bunn innvendig ledning vil ligge ca. 70 cm over dekke på 

rampen.)  

 
Gate- og bymiljø  

Jf vurderinger under veganlegg. 

 
 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

4. ALTERNATIV 4: NED- OG OPPKJØRING MOT V 

4.1 Beskrivelse av konseptet 
Dette alternativet legger til grunn at både inn- og utkjøring skjer i Hesteskoens vestre trase.  

 

 

Figur 7: Prinsippskisse alternativ 4. Arealbruk på bakkeplan. Illustrasjon: AMB Arkitekter. 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
Figur 8: Prinsippskisse for alternativ 4. Grå flate viser kjellerplan.  

 

4.2 Vurderinger 
 
Veganlegg 

Se kjøremønster i figur 7 (røde piler). Løsningen innebærer at all trafikk til p-kjelleren må trek-

kes helt inn til P4. Herfra kan man enten kjøre ned til p-kjeller eller ut til Bjørn Wirkolas vei. Al-
ternativet legger altså opp til at både opp- og nedkjøringsrampe etableres i Hesteskoens vestre 

løp. Trafikkbildet blir komplisert, spesielt siden det også er varelevering i dette området.  

 
Arealbruk i nybygget 

Da alle ramper ligger utenfor bygget, blir det mulig å få til en effektiv bruk av arealene i kjeller 

og første etasje. Forretninger kan ev. etableres under A9 (Skaniatomta), men dette må vurderes 

nærmere av arkitekt. 
 

VA-anlegg 

Det mangler ledningshøyder for VA-trasè ved varemottak for eksisterende Amfi. Høyden er derfor 
stipulert (basert på høyde for kum før og etter). Der innfarten krysser spillvannsledningen ligger 

bunn innvendig ledning på ca. 48 meter, mens topp dekke for rampe ligger på 48.5 meter. Dette 

vil gi ca. 25 cm overdekning. Utfart er tilnærmet lik som for alternativ 1 og 3, der innvendig bunn 
ledning ligger på kotehøyde ca. 49.8 mot gulvhøyde på 48.5. Omlegging av spillvannsledning er 

derfor nødvendig. 

 
Gate- og bymiljø  

Med dette alternativet vil det bli mer biltrafikk i Hesteskoens østre del, da alle biler som skal til p-

kjelleren må kjøre gjennom hele gata. I dag «faller den av» innover i veien ettersom det svinges 
av til P3. Dette er ikke helt heldig for boligene i Byhagen, da situasjonen vurderes å medføre bå-

de mer støy, støv og trafikk på bakkeplan i kvartal A enn noen av de øvrige alternativene. På 

Amfi-siden av Hesteskoen etableres et ganske komplisert trafikkbilde med både opp- og nedkjø-

ringsramper i gata, samt varelevering. Dette er ikke et godt utgangspunkt for trivelige gatemiljø.  
 

Alternativet anses også som uheldig da all trafikk inn i p-kjelleren må gå via bakkeparkeringen 

på P4, noe som medfører at p-kjelleren også må stenge når/hvis P4 skal stenges/benyttes til ar-
rangementer ol.  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Den beste gangpassasjen vil være langs fortau ved Byhagen. Fortauene langs nybygget har et 

par sterkt trafikkerte krysningspunkt (inn til p-kjeller) som ikke er bra for myke trafikanter. 
 

Oppsummering 

Alternativet vurderes utfordrende både mht. veg, VA og gatemiljø, og anbefales ikke realisert.  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

5. ALTERNATIV 5: NED- OG OPPKJØRING FRA BW-VEG 

5.1 Beskrivelse av konseptet 
Fra Alta kommune er det bedt om en nærmere redegjørelse av dette alternativet. Her legges det 

opp til adkomst til p-kjeller fra Bjørn Wirkolas vei. Alternativet forutsetter at varelevering til ny-
bygget må flyttes til området vis-a-vis varelevering til eksisterende Amfi. Skissen under viser 

parkering på bakkeplan på P4 og videreføring av dagens kjøremønster i Hesteskoen, men det er 

mulig å etablere torg på P4, slik at det kun er varelevering og gangtrafikk som for framtiden skal 
løses i Hesteskoen. 

 

 
Figur 9: Prinsippskisse alternativ 5 – Planløsning bakkeplan  
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Figur 10: Snitt som viser opp-/nedkjøringsrampe. 

 

 

Figur 11: Prinsippskisse alternativ 5 – Planløsning i kjeller. 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

5.2 Vurderinger 
 

Veganlegg 

Vegvesenets normaler anbefaler 40 meter som minste avstand mellom kryss for å unngå tilbake-
blokkering. Hesteskoen er tilknyttet Bjørn Wirkolas vei med to T-kryss med kryssavstand på i un-

derkant av 70 meter. Adkomst til p-kjeller mellom disse kryssene vil derfor være mindre enn an-

befalingene.  
 

Det må i tillegg tas høyde for krav om sikt mellom rampe og Bjørn Wirkolas veg og GS-veg langs 

denne. I dette tilfellet vil sikt til kryssende GS-veg være den største trafikkmessige ulempen med 
denne løsningen.  

 

Som snittet viser, er det lagt opp til et platå der bilen kan stå i veghøyde før den krysser fortau 
eller gang- og sykkelveg. Bilen står da ca. på kote 52,7, ca. 30 cm under gulvhøyden som er be-

nyttet i eksemplet. Rampen blir med dette 50 meter lang (fra fasade/fortauskant) til man er nede 

på 48.5 meter. I og med at rampen er sentrert på fasaden vil man da stå igjen med 20.8 meter 

(inklusiv rampevegg) på hver side som kan benyttes til parkering.  
 

 

 
Arealbruk i nybygget 

Rampen vil legge beslag på om lag 220 m2 i 1. etg. og ca. 302 m2 i kjeller, til sammen ca. 525 

m2. Dette er arealer som i de øvrige alternativene kan benyttes til enten forretninger og/eller 
parkering. Siden rampene må/bør ligge midt på bygget, vil det bli krevende å utnytte arealet 

mellom ramper og yttervegger, da disse arealene blir smale og inneklemte – både i kjeller og på 

bakkeplan. Bygget må trekkes inn i første etasje mot Bjørn Wirkolas veg for å sikre tilstrekkelig 
sikt. 

 

Alternativet forutsetter at varelevering til nybygget må flyttes til området vis-a-vis dagens vare-
mottak for Amfi. Dette bidrar også til ineffektiv arealbruk med inneklemte arealer som er adskilt 

fra resten av 1 etg. 

 

 
VA-anlegg 

Løsningen vurderes å ikke kreve omlegging av eksisterende VA-nett.  

 
 

Gate- og bymiljø  

Alternativet bidrar til å gjøre det vestre løpet av Hesteskoen mindre attraktivt for fotgjengere ved 
at all varelevering skal skje her – i en tosidig løsning. Også langs Bjørn Wirkolas veg blir det flere 

krevende krysningspunkter mellom myke trafikanter og biltrafikk, i og med at både opp- og ned-

kjøring til p-kjelleren skal skje her.   
 

 

Oppsummering 

Dette alternativet vurderes å ha så mange ulemper for arealbruken i bygget at det er lite attrak-
tivt for Amfi å bygge ut. Det vurderes heller ikke å være optimalt for antall offentlige parkerings-

plasser i kjeller, da mye areal må brukes til ramper, og restarealer blir vanskelig å utnytte på en 

effektiv måte. 
 

Både opp- og nedkjøring mot sør vurderes også å kunne være utfordrende (både estetisk og 

mht. støy og andre ulemper) for framtidige boliger i B12.   



 

 
 
 

 

 
 
 

 

6. ALTERNATIV 6: ADKOMST VIA KOMSA PARKERING  

6.1 Beskrivelse av konseptet 
Alternativet er foreslått av Komsa Eiendom AS, og legger opp til adkomst via eksisterende p-hus 

til Komsa parkering.  

 

 

Figur 12: Adkomst via parkeringskjelleren til Komsa parkering. Illustrasjon: AMB Arkitekter. 

 

6.2 Vurderinger 
 

Veganlegg 

Adkomst til p-kjeller kan gå via allerede etablert infrastruktur som rundkjøring på Bjørn Wirkolas 
veg og eksisterende p-kjeller. Kulvert må etableres under Hesteskoen til ny p-kjeller. 

 

Arealbruk i nybygget 

Da adkomst skjer fra eksisterende anlegg, og det ikke er behov for etablering av nye ramper i 
nybygget, vil man kunne få til en effektiv arealbruk i nybygget, i alle fall til parkering. Plassering 

av forretningsareal må vurderes nærmere av arkitekt. 

 
VA-anlegg 

Løsningen krever veldig begrenset omlegging av VA-nettet. 

 
Gate- og bymiljø  

Dette alternativets største fordel anses å være at det blir mindre biltrafikk i området, og at det 

ikke er behov for å bruke arealer og økonomiske ressurser på å etablere nye nedkjørings- og 
oppkjøringsramper. Langs Hesteskoen kan det etableres trygge og trivelige gangpassasjer inn 

mot gågate og torg langs alle fasader.  

 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

En ulempe med dettet alternativet er selvfølgelig at den nye p-kjelleren kan oppleves å ha en tet-

tere tilknytning til Amfi enn resten av sentrum.  Heis fra p-kjeller til gateplan sikrer imidlertid god 

tilgjengelighet til forretninger og service på alle kanter av Hesteskoen.  
 

 

Oppsummering 
Amfi foretrekker dette alternativet siden det vurderes å ha få ulemper og mange fordeler både 

for nybygget og gatemiljøet i sentrum.   



 

 
 
 

 

 
 
 

 

7. VARELEVERING 

7.1 Vareleveranse - Amfi 
 

Vareleveranse mot Bjørn Wirkolas vei 

I figurene under er det vist prinsippskisser og sporingskurver for varelevering til Amfis nybygg 
mot Bjørn Wirkolas vei. Dimensjonerende kjøretøy er semitrailer.  

 

Løsningen i figuren under gir ikke mulighet for at flere enn 1 vogntog er i varemottaket samtidig. 
Vogntoget krysser i tillegg fortauet på tur inn og ut av mottaket. Dersom det er fotgjengere eller 

andre hindringer på fortauet slik at vogntoget ikke kan kjøre rett inn, vil det sperre for krysset 

inn til Hesteskoen.  
 

 

Figur 13: Varemottak mot Bjørn Wirkolas vei (for nybygget) 

 

 

 
 

Figur 15: Alternativt varemottak – Vis-avis eksisterende varemottak 

 

 
 

 

Figur 16: Sporingsanalyse for semitrailer til eksisterende varemottak 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Figur 14: Dimensjonerende mål for vogntog. 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

Vareleveranse for nybygget mot øst/Hesteskoen 

Det er i tillegg vurdert et alternativt varemottak vis à vis varemottak til eksisterende Amfi. Stør-

relsen tilsvarer eksisterende på 300 m2 og gir plass for 2 vogntog. Sporingskurver for semitrailer 
framkommer i figuren.  

 

 

Figur 17: Alternativt varemottak for nybygget vis-a-vis eksisterende varemottak til Amfi. 

 
Vareleveranse for eksisterende Amfi 

 

Figur 18: Sporingskurver for semitrailer til varemottak for eksisterende Amfi.  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

7.2 Vareleveranse – Byhagen 
I følge gjeldende reguleringsplan for Byhagen skal varelevering skje via Hesteskoen, og rygging 

bak til vareleveringsrampene mot nord. Sporingsverktøyet (dimensjonerende kjøretøy: semitrai-

ler) viser at det ikke skal være mulig å komme til varemottaket via Hesteskoen.  
 

 
Figur 19: Vareleveranse til Byhagen via Hesteskoen. I følge  
sporingsanalyser kan det se ut til at denne er for trang for vogntog. 

 

Krysset Bjørn Wirkolas vei – Hesteskoen, vil være mulig å kjøre med Semitrailer, men kun ved 
kjøremåte C, dvs kjøretøyet benytter begge kjørefelt. 

 

Figur 20: Kjøremåte C - benyttet i kryss Bjørn Wirkolas vei - Hesteskoen 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

Etter all sannsynlighet foregår vareleveranser til Byhagen med lastebil (singelbil) via Hesteskoen, 

mens eventuelle vogntog rygges inn fra Markveien. 

 

 

Figur 21 Sporing utført med Lastebil 

  

Figur 22 Sporing med Lastebil (L) viser at det er mulig å kjøre inn i Hesteskoen med kjøremåte A 

Som man ser av bildet, er lysåpning mellom kantsteinene i Hesteskoen ved legesenteret litt i 

overkant av 8 meter. På tegningene fra ARK er det tegnet inn en ca. 2 meter bred rabatt mellom 

gangareal og vei. Dette gjør at bredden reduseres med om lag 2 meter. Det bør derfor etableres 
en "svinglomme" i rabatten, slik at lastebilen sikres full bredde der den skal kjøre av mot Byha-

gen. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Figur 23 "Svinglomme" for å sikre lastebil Adkomst til varelevering Byhagen 

  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

8. BAKKEPARKERING PÅ P4 

Bakkeparkering på P4 kan opprettholdes uansett hvilken inn- og utkjøring som velges til p-

kjeller. Velges alternativ 4 kan imidlertid ikke P4 stenges ved arrangementer som eksempelvis 

Finnmarksløpet, da adkomst til p-kjeller går via denne plassen.  
 

Ved å benytte 90 grader oppstilling vil man oppnå 57 ordinære p-plasser. Skråstilt parkering vil 

være vanskelig å gjennomføre vinterstid når snø dekker oppmerking. I tillegg fører dette parke-
ringsmønsteret til at dersom du ikke finner ledig parkering på første rekke, må man ut via Bjørn 

Wirkolas vei for å lete etter ledig plass på andre rekke.  

 
Det er ikke sett på parkering for forflytningshemmede. Hb 100 anbefaler at det settes av mini-

mum 10 % av totalt antall plasser til bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha mål 4.5 x 6 

meter. 

 
 

 

 

 
  



 

 
 
 

 

 
 
 

 

9. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER 

9.1 Adkomst p-kjeller 
Følgende alternativer er vurdert: 

Alternativ 1: Nedkjøring fra sørøst, oppkjøring mot vest 

Alternativ 2: Ned- og oppkjøring i kvartal B12 (mellom NRK-bygget og HTHs forretning) 
Alternativ 3: Nedkjøring fra nordøst, utkjøring mot vest 

Alternativ 4: Både ned- og oppkjøring mot vest 

Alternativ 5: Både ned- og oppkjøring fra Bjørn Wirkolas vei 
Alternativ 6: Adkomst via p-kjeller til Komsa parkering 

 
Alternativ Veganlegg 

ute 
Behov for 

omlegging 

eller nye an-
legg 

Veganlegg 

inne   
Ramper ol. som 

spiser av par-

kerings- eller 
forretningsareal 

VA-anlegg 

Behov for 
omlegging 

Gatemiljø 

Ulemper knyttet til 
trafikkstøy/-støv 

Konflikt g/s 

Oppsummert 

1.      Anbefalt 

2.       Ikke anbefalt 

3.  Ikke mulig å realisere - 

4.      Ikke anbefalt 

5.      Ikke anbefalt 

6.      Anbefalt 

 

 

Anbefaling 
På bakgrunn av vurderingene over, anbefales det ikke å gå videre med alternativ 2, 4 og 5. Al-

ternativ 3 vurderes ikke relevant å vurdere nærmere, da det stenger regulert varelevering til By-

hagen. 

 
Alternativ 6 baserer seg på allerede etablerte samferdselsanlegg (rundkjøring og nedkjørings-

rampet) og kunne bidra til mindre biltrafikk og mer effektiv arealbruk både i kjeller og på bakke-

plan. Alternativet er Komsa Eiendom AS sitt foretrukne alternativ, men har imidlertid møtt mot-
stand i lokal handelsstand på grunn av sin sterke tilknytning til eksisterende Amfi.  

 

Alternativ 1 og 2 har både fordeler og ulemper, men Komsa Eiendom AS mener alternativ 1 er 
det beste, både ut fra egne interesser men også ut fra antatte interesser til andre handelsaktører 

i området.  Komsa Eiendom AS mener det er viktig å legge til rette for at etablering i sentrum er 

mest mulig attraktivt. På den måten vil aktørene trekke kunder til hverandre, og derved skape et 
bredere og mer komplett tilbud til befolkning og besøkende – og samtidig sikre liv og røre i bybil-

det. 

 
 

9.2 Varelevering 
Varelevering mot Bjørn Wirkolas veg vurderes å være den beste løsningen da den ikke fordrer 

varetransport inn i Hesteskoen. Alternativet legger derved grunnlaget for gode gangpassasjer 
langs begge sider av Hesteskoen, inn mot gågate og torg. Sikkerheten for gående og syklende 

langs Bjørn Wirkolas vegs nordside kan ivaretas ved tekniske systemer ved varelevering. Særs-

kilte krav til god utforming av sørfasaden vil kunne bidra til at varemottaket framstår med god 

arkitektur (ikke får «bakgårdspreg»). 
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Detaljregulering for A9, Alta Sentrum  -  Planid 2012-20160010  
 

Notat vedrørende sol-/skyggeforhold, foreslått utbygging i fht bolig i nabo Byhagen. 
 

 
Visualisering nybygg fra Sør Bjørn Wirkolas vei  AMB arkitekter  
 
I fbm diagrammer og vurderinger vedr. detaljregulering har vi benyttet Archicad - versjon 21 
Prosject location = 69.0096667©™° nord/ 23.28333333° øst som Amfi-Alta 
 
Lyset og solen i nord er spesiell. De positive konsekvensene er som kjent midnattsol og 
nordlyset - aurora borealis. Det negative i fht byutvikling er at solen ligger ofte lavt på himmelen 
og skyggene er lange. 
 
Et 10 meter høyt bygg i Oslo kaster en 12.2 meter lang skygge, kl.11.00 på vår-/høstjevndøgn. 
I Alta er skyggen 19 meter på samme tidspunkt (mht tidssone). 
Illustrasjon av solstudie: Skygge av 10 meter høy vegg, 21. september kl. 11  

Oslo                                                           Alta 
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VEDR.: DETALJREGULERING FOR A9, ALTA SENTRUM - PLANID 2012-20160010 - NOTAT SOL-/SKYGGEFORHOLD 

 
 
Byhagen har inntil nå ligget med fritt syn over P4/P3-parkering med ca 80 meter over til dagens 
østfasade på Amfi. 
 
Vi har vurdert solforhold på dagens Byhagen bolig balkonger/loggia med 3 ulike scenarier ift 
sentrumsplan. “Balkonger og private utearealer i forbindelse med bolig skal sikres minimum 3 
soltimer ved høstejevndøgn.” 
 
1. Uten utbygging, dvs. eksisterende  
 
I og med at balkonger (loggia) er delvis eller helt inntrukket vil balkonger blir delvis skyggelagt 
av eksisterende egen bebyggelse. 

Bilde 1.1: Illustrasjon eksisterende situasjon                            Bilde 1.2: Illustrasjon inntrukket balkong 
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VEDR.: DETALJREGULERING FOR A9, ALTA SENTRUM - PLANID 2012-20160010 - NOTAT SOL-/SKYGGEFORHOLD 

 
 

Bilde 1.3: Solforhold vår-/høstjevndøgn- eksisterende situasjon 
 
2. Med utbygging av 2 etasjer forretning og 1 etasje bolig  
 
Dvs iht vedtatt sentrumsplan og foreslått av administrasjon. Her er selvfølgelig åpenhet og utsikt 
forandret og det vil ha konsekvenser for sol på eksisterende balkonger  

Bilde 2.1: Illustrasjon av mulig bebyggelse 
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VEDR.: DETALJREGULERING FOR A9, ALTA SENTRUM - PLANID 2012-20160010 - NOTAT SOL-/SKYGGEFORHOLD 

 
 

 
Bilde 2.2: Solforhold vår-/høstjevndøgn - balkong med A9 som sentrumsplan. 
 
3. Med utbygging som foreslått 
 
DVS iht Planid 2012-20160010 - forslag som innsendt. 
Her er selvfølgelig hus høyere, men sol-/skygge i fht utvikling iht sentrumsplan (2 over), er så 
godt som uforandret. P.g.a. nedtrapping mot syd er forhold forbedret for noen leiligheter . 
 

 
Bilde 3.1: Illustrasjon av forslag til bebyggelse - som planlagt 
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VEDR.: DETALJREGULERING FOR A9, ALTA SENTRUM - PLANID 2012-20160010 - NOTAT SOL-/SKYGGEFORHOLD 

 
 

 
Bilde 3.2: Solforhold 21. September iht forslag av juni 2019 
 
I konklusjon kan man si at  fortetting alltid vil ha konsekvenser for eksisterende bebyggelse, 
men at konsekvenser for Byhagen er ikke vesentlig forverret av foreslått bebyggelse. 
 
 
 
 
 
AMB arkitekter 14 juni 2019  
 
 
 
 

 

 
5 / 5 



 

 

 

 

 

 

RAPPORT 
TRAFIKKANALYSE  
AMFI ALTA 
 

 

Beregnet til 

Åpen 

 

Dokument type 

Rapport 

 

Dato 

Oktober 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

RAPPORT 

AMFI ALTA 

 

\\RAMALFFILE01\Oppdrag\Oppdrag 2015\1350009959 AMFI Alta - utvidelse - Detaljregulering\7-PROD\T-

Trafikk\TS-vurdering\Rapport TS-vurdering AMFI Alta 20171018.docx  

 

Rambøll 

Mellomila 79 

PB 9420 Sluppen 

N-7493 Trondheim 

T  +47 73 84 10 00 

F +47 73 84 10 60 

www.ramboll.no    

 

 

Revisjon 0 

Dato 2017/10/18 

Utført av Håvard Parr Dimmen, Tor Lunde og Roald Lysvand 

Kontrollert av Tor Lunde 

Godkjent av Tor Lunde  

Beskrivelse Rapport 

  

  

 

 

 

Ref. 1350009959-05 

 
  



 

AMFI Alta 

 

 

 

 
 

 

 Trafikkanalyse AMFI Alta 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. INNLEDNING 1 
2. GENERELLE BETRAKTNINGER 1 
2.1 Siktkrav 1 
2.2 Utforming av ramper, rampebredde 2 
2.3 Blindsoner 3 
2.4 Parkeringsareal på gateplan, shared space 3 
3. INNKJØRING – HESTESKOEN ØST  4 
4. UTKJØRING – HESTESKOEN VEST 5 
5. INN- OG UTKJØRING VIA PARKERINGSHUSET  7 
5.1 Trafikkregistrering 7 
5.1.1 Registrert trafikk i forhold til gjennomsnittsverdier for 

tilsvarende gater 8 
5.1.2 Registrert trafikk i forhold til omsetning / kundetall på Amfi 

Alta 8 
5.2 Trafikkavvikling med dagens parkeringshus 8 
5.3 Trafikkavvikling med utkjøring via parkeringshuset 9 
5.4 Trafikkavvikling med utkjøring i Hesteskoen vest 10 
5.5 Desembertrafikk, trafikkøkning og drøfting av resultater 10 
5.5.1 Økt trafikk i rundkjøringen 11 
5.5.2 Drøfting 11 
5.6 Trafikkavvikling inne i parkeringshuset 12 
6. VARELEVERING 14 
7. OPPSUMMERING 16 
 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 

Vedlegg 1 

 Kapasitetsberegning utkjøring AMFI vest 
 

 



 

AMFI Alta  

 

 

 

 
 

 

 Trafikkanalyse AMFI Alta 

1 av 16 

1. INNLEDNING 

I denne delrapporten ser vi på trafikksikkerhet og trafikkavvikling i forbindelse med planforslaget 

til utvidelse av kjøpesenteret Amfi i Alta sentrum. I første rekke er det inn- og utkjøring til 

parkeringskjeller og varelevering til det planlagte nybygget som blir vurdert. 

 

I løpet av planprosessen er det vurdert mange alternativer, men av økonomiske eller praktiske 

hensyn er noen av disse alternativene lite realistiske. Denne rapporten basert på planbeskrivelse 

datert 31.05.2017 og plankart datert 31.05.2017. I tillegg er det sett på vurderinger gjengitt i 

notat vedlagt planforslaget PB Vedlegg 7-7 Adkomstløsninger p-kjeller under P3 – Notat datert 

2017-03-07.   

 

Innledningsvis tar vi med noen generelle betraktninger vedrørende siktkrav, bredder, blindsoner 

og parkering. 

 

Stedlige forhold påvirker løsningsvalg, og det vil alltid være nødvendig med tilpasninger og 

kompromisser i forhold til ulike hensyn. I faglige vurderinger skiller en derfor på hva som er 

faglige råd og faglige krav, noe vi har prøvd å nyansere i denne rapporten.  

 

 

2. GENERELLE BETRAKTNINGER 

2.1 Siktkrav 
Veg- og gatenormaler omtaler siktkrav mellom veger, avkjørsler, og gang- og sykkelveger. 

Siktkrav i forhold til fortau er ikke spesifikke i Vegvesenets håndbok, og er heller ikke spesifikt 

omtalt i Alta kommunes veinorm (lokal forskrift).    

 

Stoppsikt (Ls) og siktkrav ved fartsgrense 50 km/t er 45 meter. Ved 30 km/t fartsgrense er 

stoppsikt 20 meter. I uregulerte X-kryss er det da dette som er siktkravet inn i hver vegarm. 

 

Gang- og sykkelarealet mellom Bjørn Wirkolas vei og parkeringshuset er ikke skiltet/regulert som 

gs-veg, men fungerer nok likevel som det. Bredden er ca 2,5 meter.  

 

 

Figur 1 Hjørne av eksisterende parkeringshus mot Bjørn Wirkolas vei 

 
Siktkravet mellom veg og gs-veg er 8 og 20 meter ved kryssing mellom veg og gs-veg, jf. figur.  
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Figur 2 Utsnitt av f ig E.30 i Svv hb N101, siktkrav der sykkel har vikeplikt  

 
Oslo kommune angir henholdsvis 3 meter og 10 meter fra utkjøring av p-anlegg til kryssende 

fortau, jf. neste figur. Her er det tatt høyde for at kjøretøy har lavt fartsnivå, og at fotgjengere 

beveger seg saktere enn syklister. 

 

 

Figur 3 Utklipp for Oslo kommunes normalbestemmelser for sikt i sentrumsområder 

 

 
2.2 Utforming av ramper, rampebredde 

 
Som et døgnåpent offentlig parkeringstilbud vil de som bruker det nye parkeringsanlegget ha 

forskjellige reisemål i Alta sentrum. Det bør derfor helst være enkel gangtilkomst fra alle sider. 

Kortest mulig gangavstand til og fra parkert bil vil være et klart ønske. Hvis gangadkomstene blir 

en omveg vil de gående bruke en rampe hvis den er kortere og enklere å bruke. En klarer ikke å 

regulere vekk eventuell gangtrafikk i en rampe. 

 

Tegninger viser rampebredde på ca 3,5 meter. Selv om skisserte ramper er for bratte til at de 

tilfredsstiller universell utforming, bør en ta høyde for at person med barnevogn (tvillingvogn?) 

kan benytte en rampe uten å være til hinder for biltrafikk. En bør derfor legge inn 1 - 1,5 meter 
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gangbane (eller helst fortau) i rampene. Et fortau bør være minst 1,5 meter. Et forslag kan være 

0,5 meter skulder  / betongkant, 2,5 meter kjørebane og 1,0 meter gangbane. 

 

 

 

2.3 Blindsoner 

 
Store kjøretøy har blindsoner som en må ta hensyn til, og det er spesielt viktig å være 

oppmerksom på dette der det store kjøretøyet har stått stille slik at myke trafikanter kan bevege 

seg inn i blindsona. Som en ser av utklippet nedenfor er det særlig kritisk på høyre side av 

kjøretøyet. 

 

 

 

Figur 4 Utklipp av informasjonsbrosjyre fra Norges Lastebileierforbund 

 

 

2.4 Parkeringsareal på gateplan, shared space 
 

I planskisser er det brukt benevnelse "shared space" for P-området P4, samt under gangbrua. I 

norsk sammenheng er det litt uryddig fordi en ikke har klare regler for blant annet vikeplikt. 

Hovedpoenget og intensjonen med "shared space" er at all bevegelse (til fots, sykkel, bil) skal 

være i tilnærmet gangfart og alle har like rettigheter. Men det er ordinær gate der vanlige 

trafikkregler gjelder når en kommer til AMFIs varelevering og skissert utkjøring fra 

parkeringskjeller. 

 

Det er all grunn til å forutsette at trafikken vil ha så lav hastighet at det i utgangspunktet ikke vil 

medføre hardt skadde eller drepte, jf. nullvisjonen. Uhell vil da først og fremst medføre materielle 

skader og ikke personskader. Men det kan likevel skje ulykker med til dels alvorl ig personskade 

når gående eller syklende faller. Spesielt i forbindelse med rygging kan slike situasjoner oppstå. 

Det vil da være viktig å vurdere utforming av parkeringsareal på gateplan for å unngå uhell. 
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3. INNKJØRING – HESTESKOEN ØST 

 

Det er tatt utgangspunkt i at det skal være innkjøring øst for nybygg. Et vesentlig argument for å 

ha innkjøring på østsida er at P-anlegget da ikke vil bli stengt / blokkert ved større 

arrangementer på torgområdet, og det gir mulighet for mer fleksibel bruk av arealet på nordsida. 

Gata er forutsatt envegsregulert, og det bør da være uproblematisk å kunne få til dette. Ulike 

planskisser viser litt forskjellig avstand fra nedkjøring til krysset med Bjørn Wirkolas vei (se 

figur). For å sikre god plassering og synlighet av nødvendig skilting og merking bør 

nedkjøringspunktet ha en viss avstand fra krysset. Det må være tydelig avsving og 

breddeutvidelse der rampen starter slik at en ikke risikerer å kjøre på muren / rekkverket mellom 

gaten og nedkjøringsrampen hvis en er uoppmerksom. I forhold til figuren nedenfor bør da gata 

være smalere nærmest Bjørn Wirkolas vei. 

 

 

Figur 5 Utklipp fra detaljtegning, nedkjøringsrampe  

 

Som kommentert i kapittel 2.2 bør rampen være så bred at gående ikke hindrer kjøretøy i 

rampen. 

 

 Nedkjøringspunkt må ha tilstrekkelig avstand til krysset  

 Bredere rampe for å få plass til gangareal/fortau 

 Nok areal til å få plassert nødvendig skilting 

 Tydelig avsving for trafikk inn til parkeringskjelleren 

 

Annen omtale av alternative innkjøringspunkt tilsier at det ikke bør vurderes nærmere, jf. 

Vedlegg 7-7 til planbestemmelsene (datert 07.03.2017) der ulike alternativ er vurdert. 
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4. UTKJØRING – HESTESKOEN VEST 

 

Ved utkjøring vil trafikkreglenes bestemmelser for vikeplikt være gjeldende: Vikeplikt ved 

utkjøring fra P-plass o.l. Kommunal veg (Hesteskoen) er gjennomgående og i praksis 

envegsregulert sørover fra torget til eksisterende vareleveringspunkt for Amfi. Det forventes at 

gatemøblering og omgivelsene ellers medfører automatisk lav hastighet fra P4 til Bjørn Wirkolas 

vei.  

 

Rampen ut er forutsatt med en stigning 1:10 og med utflating til 1:20 før gateplan. Fartsnivået 

vil også her være naturlig lavt. En kan forvente at rampen også får gangtrafikk. En bør derfor 

tilrettelegge for det, jf kapittel 2.2. Utfordringen for biltrafikken er at en kommer opp i dagen 

parallelt med gjennomgående veg, og at det da er vanskelig å se langt nok bakover til venstre.  

 

 

Figur 6 Utklipp fra detaljtegning av utkjøringsrampe 

 
Avbøying mot gjennomgående veg må gjøres tydelig slik at det ikke er tvil om hva som er 

gjennomgående veg. Figurutsnittet viser prinsippet, avbøyingspunktet er vist med blå pil. Skillet 

mellom rampen og øvrig trafikk i gata bør være en mur med avtrappende høyde (gul stiplet 

strek). Ved å etablere fortau / gangareal på østsida av rampen vil utkjørende kjøretøy bli tvunget 

til å foreta en enda bedre avbøying. 

  

Utkjøring fra torget og parkeringskjelleren vil tidvis bli hindret av kjøretøy som skal rygge inn til 

varelevering for Amfi. Det er mest varelevering i tidsrommet 10-12. Det antas at det i denne 

perioden er flest som kjører inn til parkeringsplass og at konflikten er liten. 

 

Med avtrappende høyde på muren og med tvungen avbøying av utkjørende trafikk, vil sikten 

bakover for de som kommer opp rampen være mer enn 20 m, noe som er tilstrekkelig ut fra et 

realistisk hastighetsnivå på 30 km/t. 
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Skissert løsning viser svært kort avstand fra oppkjøringsrampen fram til AMFIs varelevering. 

Denne avstanden bør økes hvis mulig, for eksempel ved at oppkjøringsrampen starter lenger 

nord. Startpunktet til rampen varierer litt i de ulike skissene / plantegningene. Rampelengden blir 

redusert med ca 10 meter hvis parkeringskjelleren blir lagt på kote 49,5 i stedet for 48,5, noe 

som er aktuelt dersom en ikke skal ha butikker i kjelleren.  

 

 Rampen (utkjøringspunktet) flyttes lenger nord hvis mulig 

 Utkjøringspunktet legges på kote 49,5 

 Bredere rampe for å få plass til gangareal/fortau 

 Tydelig avbøying for utkjørende trafikk for å unngå tvil om vikeplikt  
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5. INN- OG UTKJØRING VIA PARKERINGSHUSET 

Sikkerhet og beredskap er ikke vurdert i forbindelse med de alternative inn- og 

utkjøringsløsningene. I en nødsituasjon, f.eks. brann, er det viktig å kunne foreta rask rømming 

samtidig som det må være mulig for innsatspersonell å komme fram. Ut fra et 

sikkerhetsperspektiv bør en ikke ha en løsning der eneste adkomst er via parkeringshuset: I 

tillegg til en avstand på ca 100 meter er selve forbindelsen tenkt som en tunnel / kulvert som 

kommer sammen med parkeringshuset en etasje lenger ned enn det inn- og utkjøringen fra 

parkeringshuset er.  

 

Røykutvikling og brann får helt andre konsekvenser i et underjordisk anlegg enn i et (luftig) 

parkeringshus. Hvis en etablerer en slik forbindelse vil det trolig bli krav om brannport mellom de 

to parkeringsanleggene. 

 

 

Figur 7 Kartutsnitt med ca oppmålt avstand fra innkjøring til ny parkeringskjeller 

 

En forbindelse til parkeringshuset (Komsa parkering) bør en derfor betrakte som et supplement 

til egen inn- og utkjøring. I de etterfølgende delkapitlene har vi sett nærmere på alternativet der 
en har utkjøring fra parkeringskjelleren via parkeringshuset. 

 

 

5.1 Trafikkregistrering 

 
Det har vært knyttet en viss usikkerhet til hvordan trafikkavviklingen i rundkjøringen utenfor 

Amfi blir hvis det blir tilført trafikk fra nok et parkeringsanlegg. Det ble derfor gjennomført en 

trafikkregistrering med video fredag 2. juni og lørdag 3. juni 2017. Registreringen ble gjort i 

tidsrommet 1445-1700 på fredag og 1100-1500 på lørdag. Alle svingebevegelser er registrert, og 

er med i beregningsgrunnlaget. 

 

Hensikten med registreringen var å kunne vurdere dagens trafikkavvikling i krysset samt å kunne 

si noe mer om konsekvensene ved økt trafikkbelastning gjennom en kapasitetsvurdering. 

 

Registreringene gav følgende maksimaltimer for sum av all trafikk inn i rundkjøringen.: 

 Fredag 02.06.2017 klokka 1530 – 1630 

 Lørdag 03.06.2017 klokka 1400 – 1500 

 
Fredag var det litt større trafikk ut fra parkeringshuset og snuplassen i tidsrommet 1515 – 1615, men 

trafikken i Bjørn Wirkolas vei – øst var vesentlig større i tidsrommet 1530 – 1630. Denne trafikken er 

forkjørsberettiget i forhold til de som kommer fra parkeringshuset. 

Lørdag er perioden 1400 – 1500 den perioden det er størst trafikk både ut fra parkeringshuset / 

snuplassen og i krysset totalt. 
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5.1.1 Registrert trafikk i forhold til gjennomsnittsverdier for tilsvarende gater 

 
Registrerte trafikkvolum kan vurderes ut fra gjennomsnittsverdier som er gjengitt i Vegvesenets 

håndbok V714 "Vegleder i trafikkdata". Det er tatt utgangspunkt vegtype M1 – By / boliggate. 

 

 2. og 3. juni 2017: Uke 22. Ukedøgntrafikk (UDT) 102% av årsdøgntrafikk (ÅDT) for M1 

 Fredagstrafikk 112 % av ÅDT for M1 

 Lørdagstrafikk 76 % av ÅDT for M1 

 Timestrafikk fredag klokka 1530-1630: 7,8 % av ÅDT (gjennomsnitt av 1500 – 1700) for M1 

 Timestrafikk lørdag klokka 1400 – 1500: 6,5 % av ÅDT for M1 

 

Ved å benytte resultatene fra fredag 02.06. i en trafikkberegning med timestrafikk, vil en da ta 

utgangspunkt i en trafikkmengde som er noe større enn en gjennomsnittlig maksimaltime. 

 

 

5.1.2 Registrert trafikk i forhold til omsetning / kundetall på Amfi Alta 

 

Ut fra mottatt statistikk for omsetning / kundetall på Amfi Alta 2015 – 2016 ser vi at: 

 

 Best besøkte dag (2016): Fredager, ca 9000 besøkende pr dag. 

 Junitrafikk: 3 % (2016) og 6 % (2015) over gjennomsnittet for året. 

 Desembertrafikk: 24 % (2016) og 23 % (2015) over gjennomsnittet for året. 

 

Besøkstallene for Amfi viser også at en fredag i juni vil være gjennomsnittet. Desembertrafikken 

er derimot vesentlig høyere.  

 

 

5.2 Trafikkavvikling med dagens parkeringshus 
 

Som omtalt i kapittel 3.1.1 og 3.1.2 kan en gå ut fra at registrert trafikkmengde i juni 2017 er 

noe over gjennomsnittet. Utgangspunktet er da en trafikkbelastning på systemet som gjenspeiler 
en trafikktopp som er litt over en maksimaltime på en vanlig hverdag. 

 

Trafikkmengden i maksimaltimen er gjengitt i tabellen nedenfor: 
 
Tabell 1: Trafikkmengder i maksimaltimen 

 Vegarm Fredag 02.06.2017 Lørdag 03.06.2017 
Maksimaltime 1530 – 1630 Maksimaltime 1400 – 1500 

Fra Labyrinten (P-hus og snulomme) 221 240 

Fra Bjørn Wirkolas v vest 323 330 

Fra Bjørn Wirkolas v øst 399 315 

Fra Dalebakken 133 97 
SUM trafikk 1076 982 

 

Det var relativt lite trafikk i snulomma i registreringsperiodene, noe som innebærer at det var i 
overkant av 200 kjøretøy som kom ut av parkeringshuset i maksimaltimen både fredag og 

lørdag.  

 
Parkeringshuset har 411 parkeringsplasser for handlende og 89 plasser som er reserverte. Totalt 

500 plasser. Utkjørende trafikk fra parkeringshuset i makstimen utgjør da ca 40 % av totalt 

antall tilgjengelige plasser. 
 

Kapasitet og avviklingskvaliteten i krysset er beregnet ved hjelp av beregningsprogrammet 

SIDRA 7.0, et standard beregningsverktøy til denne typen vurderinger.  

 
I tillegg til trafikkmengder er det også lagt inn fartsgrense / fartsnivå, feltinndeling og størrelsen 

på rundkjøringen. 
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Tabell 2: Gjennomsnittlig kølengde og forsinkelse i krysset 

Vegarm Fredag 02.06.2017 Lørdag 03.06.2017 

Gj.sn. kø (m) Gj.sn.forsinkelse 
(s) 

Gj.sn. kø (m) Gj.sn.forsinkelse 
(s) 

Fra Labyrinten 
 

5 3,3 5 2,3 

Fra Bjørn Wirkolas v 
vest 

5 2,1 6 2,4 

Fra Bjørn Wirkolas v 
øst 

7 2,4 5 2,0 

Fra Dalebakken 
 

1 4,6 1 4,5 

 
Som tabell 2 viser så er det lite kø og forsinkelse i krysset i maksimaltimen. En gjennomsnittlig 

kølengde på 5 meter tilsvarer ett kjøretøy. I den nordre vegarmen, Labyrinten, er kølengden på 

fredag under 12 meter i 57 av 60 minutter (95 % av tiden). Forsinkelsen er heller ikke stor. 
SIDRA-beregningene tar ikke hensyn til fotgjengeres innvirkning på køen, så i realiteten vil 

resultatene være litt høyere enn det som tabellen viser. Ut fra videoregistreringene hadde 

kryssende gangtrafikk liten innvirkning på trafikkavviklingen. 
 

Resultatene viser at det er god restkapasitet i krysset, og at en trafikkøkning ikke bør være noe 

problem.  
 

Flere detaljer fra registrering og beregning er vist i vedlegg. 

 
 

5.3 Trafikkavvikling med utkjøring via parkeringshuset 

 

Den nye parkeringskjelleren vil gi en viss endring i trafikkmønster og parkeringsvaner. Kjøretøy 

som endrer kjøremønster og benytter den nye innkjøringen til parkeringskjelleren vil ha liten 

innvirkning på avviklingskvaliteten i rundkjøringen. Men økt utkjøring via parkeringshuset vil få 

konsekvenser for kølengder og forsinkelse i Labyrinten. En ny utkjøring fra parkeringskjeller i 

Hesteskoen vest og økt trafikk vestover mot rundkjøringen vil også påvirke avviklingskvaliteten 

for trafikken som kommer fra Labyrinten. 

 

De ulike alternativene viser litt forskjellig antall parkeringsplasser. Alternativet med mest 

parkering har 190 plasser. En kan anta at parkeringskjelleren vil ha tilnærmet samme funksjon 

som parkeringshuset, og at trafikkmønsteret derfor vil være noenlunde likt. 

 

Ut fra totalt antall nye parkeringsplasser beregnes det en ny maksimaltime. For å ha litt mer 

margin har vi forutsatt at det er utkjøring fra litt over 50 % av de nye plassene. Tilleggstrafikken 

utgjør da 100 kjøretøy. Det antas at svingeandelene (høyre, rett fram, venstre) ved utkjøring fra 

Labyrinten er uendret.  

 

Tabell 3: Trafikkavvikling i nordre vegarm med tilleggstrafikk 

Trafikk fra 

Labyrinten 

Fredag 

02.06.2017 

Svingeandeler Tilleggstrafikk 

100 kjøretøy 

Gj.sn. kø (m) Gj.sn.forsinkelse 

(s) 

Høyresving 147 67 % 215 

8 3,7 

Rett fram 4 2 % 6 

Venstresving 70 31 % 100 

SUM trafikk 221 100 % 321 

 

I forhold til dagens situasjon har gjennomsnittlig kølengde i tilsvarende time økt fra 5 til 8 meter. 

I 95 % av tiden vil køen være under 19 meter. Gjennomsnittlig forsinkelse for den nordre 

vegarmen har økt fra 3,4 til 3,7 sekunder. 
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5.4 Trafikkavvikling med utkjøring i Hesteskoen vest 

 

Hvis en ikke har utkjøring via parkeringshuset, men bare fra Hesteskoen vest, kan en gjøre noen 

forutsetninger med bakgrunn i svingebevegelsene i rundkjøringen: 

 

100 kjøretøy kjører ut i Hesteskoen vest. Av disse vil 31 kjøretøy svinge østover i Bjørn Wirkolas 

vei, jf venstresvingeandel på 31 %. 69 kjøretøy vil da være økt trafikk i Bjørn Wirkolas vei øst. I 

rundkjøringen vil 0 svinge til høyre, 2 svinge til venstre og 67 kjøre rett fram. 

 

Tabell 4: Trafikkavvikling i nordre vegarm med tilleggstrafikk i B.W. vei øst 

Svingebevegelse Trafikk 

Labyrinten 

fredag 

02.06.2017  

Trafikk Bjørn 

Wirkolas vei 

øst 

Gj.sn. kø 

Labyrinten 

(m) 

Gj.sn. 

forsinkelse 

Labyrinten (s) 

Høyresving 147 72 

5 3,9 

Rett fram 4 351 

Venstresving 70 43 

SUM trafikk 221 466 

 

Alternativet med all trafikk ut fra Hesteskoen vest vil gi en kortere gjennomsnittlig kølengde 

sammenlignet med alternativet der all trafikk kjører ut gjennom parkeringshuset. I 95 % av tiden 

vil kølengden være under 13 meter. Men en ser at gjennomsnittlig forsinkelse øker fra 3,4 til 3,7 

sekunder. Totalt sett er det lite forskjell på alternativene. 

 

Hvis en velger å ha utkjøring både gjennom parkeringshuset og via Hesteskoen vest vil 

resultatene bli noe midt i mellom. En kan videre gjøre betraktninger og antagelser om 

trafikkutvikling og framtidige endringer i kjøremønster. 

 

 

5.5 Desembertrafikk, trafikkøkning og drøfting av resultater 

 

I forbindelse med NTP 2018 – 2029 har TØI hatt oppdrag med å prognostisere trafikkutviklingen 

(TØI: Framskrivinger for persontransport 2016-2050). Ut fra tabell 6.1 tilsier prognosen ca 5 % 

trafikkøkning for korte personbilturer i Finnmark fram til 2040. Som bysentrum er det grunn til å 

anta at Alta vil ha en annen trafikkutvikling enn hele Finnmark under ett.  

 

Andre endringer enn generell trafikkøkning vil bety mer for trafikkveksten i Alta sentrum enn den 

generelle trafikkveksten. Spesielt vil da økt trafikk til / fra områder sør og øst for rundkjøringen 

få betydning for trafikkavviklingen (trafikkøkning i Dalebakken og Bjørn Wirkolas vei øst). Ut fra 

en tenkt situasjon med byvekst og aktivitetsøkning har vi antatt at 20 % trafikkvekst i 2040.  

 

Som omtalt i kapittel 3.1.2 er besøkstallene i desember 23 – 24 % over gjennomsnittet for året. 

Besøket i desember vil være preget av lengre åpningstid før jul, kortere åpningstid mellom jul og 

nyttår, og flere "røde dager" enn normalt. I og med at mange tar en del fri / feriedager i 

desember er det grunn til å tro at det vil være litt jamnere trafikkbelastning på trafikksystemet 

enn på vanlige handledager. 

 

Vi har derfor gjort en kapasitetsberegning der vi har lagt inn en generell trafikkvekst på 20% og 

50 % i alle vegarmer i tillegg til at all utkjøring fra parkeringskjelleren skjer via parkeringshuset. 

I beregningen blir det da lagt til 120 kjøretøy (fra parkeringskjeller). 
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5.5.1 Økt trafikk i rundkjøringen 

 

20 % trafikkøkning i alle vegarmer og 120 kjøretøy ekstra fra parkeringshuset: 

Beregningen vil være representativ for en maksimaltime en vanlig fredag i 2040 når all utkjøring 

skjer via parkeringshuset. Det er da forutsatt at Alta har en relativt sterk trafikkvekst i perioden.  

 

Samtidig vil denne beregningen gjenspeile "julerush" med dagens trafikkmengde hvis den nye 

parkeringskjelleren får utkjøring via parkeringshuset. Trafikkøkningen er lagt i alle vegarmer, og 

ikke bare i utkjøringen fra Amfi. 

 

50% trafikkøkning i alle vegarmer og 120 kjøretøy ekstra fra parkeringshuset: 

Alternativet vil også være representativt for julerush i 2040. Det er tatt høyde for sterk 

trafikkvekst i Alta samtidig som trafikken i trafikksystemet er høyere enn det besøkstallene for 

Amfi gjengir. En bør dermed ha bra margin i forhold til en framtidig situasjon der all trafikk i 

parkeringskjelleren kommer ut via parkeringshuset. 

 

Tabell 5: 20 % og 50 %  trafikkvekst og uendret svingemønster 

 Vegarm Fredag  
02.06.2017 

Fredag,  
20% vekst + 120 

Fredag, 
50% vekst + 120 

Maksimaltime 
1530 – 1630 

Maksimaltime  
1530 - 1630 

Maksimaltime 
1530 - 1630 

Fra Labyrinten (P-hus og snulomme) 221 385 451 

Fra Bjørn Wirkolas v vest 323 388 485 

Fra Bjørn Wirkolas v øst 399 479 599 

Fra Dalebakken 133 160 200 

SUM trafikk 1076 1411 1733 

 

 

Tilsvarende time som fredag 2. juni 2017 vil da gi en totaltrafikk på 1411 og 1733 kjøretøy i 

rundkjøringen. 20% og 50 % generell vekst med 120 kjøretøy i tillegg fra ny parkeringskjeller gir 

henholdsvis 385 og 451 kjøretøy i nordre vegarm, Labyrinten i maksimaltimen. 

 

20% generell vekst + 120 kjøretøy fra ny p-kjeller: 

 Gjennomsnittlig forsinkelse for nordre vegarm, Labyrinten, vil da være 6,5 sekunder. 

 Gjennomsnittskøen vil være 13 meter.  

 I 95 % av tiden vil køen være under 33 meter, noe som omtrent tilsvarer avstanden fra 

vikelinjen til parkeringshuset. 

 Beregningen kan vurderes som julerushtrafikk med dagens trafikk hvis all trafikk fra 

parkeringskjelleren går via parkeringshuset. 

 

50% generell vekst + 120 kjøretøy fra ny p-kjeller: 

 Gjennomsnittlig forsinkelse for nordre vegarm, Labyrinten, vil da være 15,4 sekunder.  

 Gjennomsnittskøen vil være 28 meter, dvs ganske nær utkjøringen til p-huset.  

 I 95 % av tiden vil køen være under 68 meter. 

 Beregningen kan vurderes som julerushtrafikk i 2040 hvis all trafikk fra parkeringskjelleren 

går via parkeringshuset. 

 

5.5.2 Drøfting 

SIDRA-beregningene tar lite hensyn til forsinkelse og kø på grunn av kryssende gangtrafikk.  Det 

skal imidlertid mye gangtrafikk til før det får nevneverdig innvirkning på forsinkelse og kølengde. 

Løsningen med utkjøring gjennom parkeringshuset ser derfor ut ti l å være robust med hensyn til 

økt trafikkbelastning. 

 

Ut fra normal trafikkvariasjon i tilsvarende trafikksystem og besøkstallene for Amfi Alta er det en 

klar indikasjon på at registrert trafikk i maksimaltimen fredag 2. juni og lørdag 3. juni 2017 er 
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noe høyere enn en gjennomsnittlig maksimaltime. Det ble ikke registrert, og heller ikke opplyst 

om, spesielle hendelser eller aktiviteter som skulle tilsi at det var et unormalt trafikkmønster 

under registreringene. 

 

Det kan være vanskelig å anslå trafikkveksten over tid. Det er spesielt usikkert om hvordan 

trafikken i Alta vil utvikle seg framover, men vi har vurdert det som sannsynlig at det i Alta 

sentrum vil være sterkere vekst enn for Finnmark generelt. Det finnes modeller som beregner 

trafikkvekst i gatenett ut fra hva som er planlagt fram i tid, men vi anser det som litt for 

omfattende for å kunne besvare spørsmålet om en ny parkeringskjeller og kapasitet i en 

rundkjøring. De to alternativene med 20 % og 50 % trafikkvekst og med et tillegg på 120 

kjøretøy fra den planlagte parkeringskjelleren gir da etter vår vurdering et realistisk bilde av 

både generell trafikkvekst og en situasjon med julerush. 

 

Det er lite formålstjenlig å dimensjonere trafikksystemet for julerushet, men beregningen gir i 

alle fall en indikasjon på at det ser ut til å være en god del restkapasitet i rundkjøringen. En 

løsning med kun utkjøring fra parkeringskjelleren via parkeringshuset kan aksepteres dersom en 

kun ser på trafikkavviklingen i rundkjøringen. Andre forhold blir omtalt nærmere i kapittel 4. 

 

 

5.6 Trafikkavvikling inne i parkeringshuset 

 

En eventuell tilkobling mellom de to parkeringsanleggene vil være i underetasjen i eksisterende 

parkeringshus. Sammenkoblingen vil medføre noe mer trafikk, og det blir da mer "friksjon" i 

området ved rundellen i underetasjen og i første etasje. Generelt er hastighetsnivået inne i 

parkeringsanlegg lavt, og det skjer normalt sett lite uhell på slike steder. Skissen nedenfor viser 

hvordan sammenkoblingen i underetasjen kan være (skisse mottatt i epost 20170928). 

 

 

Figur 8 Utsnitt av tegning av sammenkoblingspunkt  

 

Det vil bli en del møte- og vikesituasjoner der kjøretøy på veg ned i underetasjen møter kjøretøy 

som kommer fra den nye parkeringskjelleren. Korte siktlengder og konflikterende 

trafikkstrømmer vil medføre en del stopp og lav avviklingskapasitet. Parkeringsplassen i 

midtrekken nærmest rundellellen (plass nr 104) kan med fordel fjernes for å gi bedre plass til 
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manøvrering. Oppmerking (og evt. supplerende skilting) vil kunne regulere trafikkstrømmene og 

til en viss grad forbedre situasjonen. Dette er vist skissemessig i neste figur. 

 

 

 

Figur 9 Skisse av vegoppmerking 

 

Det er angitt en form for envegsregulering gjennom systemet, men hvis en ikke ønsker å 

opprettholde det så kan den supplere med det som er angitt med grønn pil.  

 

Det vil være omtrent tilsvarende situasjon i første etasje. De som kommer ned fra øvre plan 

møter de som kommer opp fra underetasjen. Med økt trafikk  opp fra underetasjen vil det følgelig 

også bli flere vikesituasjoner, og det kan bli kø og stopp i rundellen for kjøretøy på veg både opp 

og ned. Hvis det skal være anledning å kjøre fra underetasjen til øvre plan bør en fjerne plass 

nummer 24 i første etasje. Trafikkstrømmene kan reguleres ved å benytte samme prinsipp for 

vegoppmerking som det ble skissert for underetasjen. 

 

 Samme rampe for kjøring mellom etasjene medfører at det blir en del konflikterende 

trafikkstrømmer og treg trafikkavvikling 

 Økt trafikk ut av parkeringshuset vil lett kunne gi stopp og kø i selve rampene / 

rundellen. 

 Fjerning av en parkeringsplass og supplerende vegoppmerking kan bedre situasjonen 

noe. 
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6. VARELEVERING 

I plandokumentene er det omtalt to alternativer for plassering av vareleveringen til nybygget. 

Den ene er i Hesteskoen vest rett overfor dagens varelevering til AMFI, mens den andre er på 

sørsiden av bygget mot Bjørn Wirkolas vei. 

 

Alternativet med varelevering i Hesteskoen vest anser vi som uaktuelt fordi dette kan gi oftere 

opphopning, kø og stopp på grunn av kjøretøy som skal manøvrere seg inn til 

vareleveringspunktene. I tillegg vil det bryte av og forhindre en god gangpassasje i nord-sør 

retning på østsida av gata. Og som omtalt i kapittel 2.3 vil det også være betenkelig med tanke 

på store kjøretøyers blindsone på høyre side. Dette alternativet bør ikke vurderes nærmere uten 

at en samtidig ser litt på den totale planløsningen for forretningsareal, indre gangareal og 

nødvendige inngangsparti for nybygget. Vi har derfor ikke vurdert dette nærmere.  

 

Vareleveringen på sørsida er i planmaterialet vist med kjøreretning både mot øst og vest.  

Kjøreretning mot øst medfører at kjøretøy må krysse motgående trafikk i Bjørn Wirkolas vei når 

en skal inn og ut av vareleveringspunktet. I tillegg vil det ved utkjøring være kritisk dårlig sikt på 

høyre side av kjøretøyet. Utkjøringen skjer også i nærheten av krysset med Hesteskoen øst der 

det er envegsregulering og kun innkjøring. En forventer ikke at det skal komme kjøretøy fra 

høyre side i dette punktet. I realiteten er det da kun kjøreretning fra øst mot vest som er aktuelt.  

 

 

Figur 10 Utsnitt av sporingsanalyse, dimensjonerende kjøretøy er semitrailer  

 

Skissen viser at det er mulig å betjene et varemottak mot Bjørn Wirkolas veg med vogntog. Det 

er mulig å kjøre vogntog inn først og så en distribusjonsbil ved siden av. Kjøreretning fra øst mot 

vest. Vareleveringsområdet forutsettes flatt og at det benyttes løftelem for å ta ned varer ned og 

opp fra gulv. Varemottak flyttes mot øst, trapp i øst flyttes mot nord og heis i vest flyttes mot 

nord. 

 

Portløsninger med 9 meters port mot gate vil gi slett fasade og tørr lastesone. 
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Forslag til plassering av avfallspunkt. 

 

 

Figur 11 Forslag til plassering av avfallspunkt 

 

Vi kjenner ikke internlogistikken i bygget, men forutsetter at det skal kunne inneholde 

dagligvareforretning. Det er lite plass til kompaktor og containere i foreslått varemottak mot 

Bjørn Wirkolas vei. En mulighet er å plassere avfallspunktet vis a vis dagens varemottak og 

akseptere feilvendt rygging for mindre biler og sjeldnere hendelser enn det et varemottak vil gi.  
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7. OPPSUMMERING 

I kortform anbefaler vi følgende: 

 

 Det nye parkeringsanlegget bør ha egen inn- og utkjøring. 

 Innkjøring til p-hus fra Hesteskoen øst trekkes så langt nord som mulig for at det skal 

kunne skiltes og merkes godt 

 Utkjøring i Hesteskoen vest må utformes med god avbøyning for å sikre sikt og 

trafikksikkerhet. Det bør plasseres så langt nord som mulig for å få avstand til 

eksisterende varemottak. 

 Rundkjøring i Bjørn Wirkolas veg kan avvikle større trafikk enn i dag. + 50% i tillegg til 

de 120 bilene fra nytt p-anlegg kan avvikles med tilfredsstillende kapasitet. 

 Kjøremønster ved påkobling mellom nytt og gammelt p-hus gir nye vikesituasjoner og 

konflikter mellom kjørebevegelser som kan gi avviklingsproblemer ved høy trafikk. 

Avbøtende tiltak med å ta bort noen p-plasser kan gi bedre kapasitet, men det er fare for 

tilbakeblokkering i høytrafikkperioder.  

 Varelevering mot Bjørn Wirkolas veg er mulig og robust i forhold til framtidig økt 

kjøretøystørrelser. Mulighet for to samtidige kjøretøy. Kombinasjon med avfallsmottak 

må vurderes mer detaljert. 

 Avfallspunkt i Hesteskoen vest er mulig, men bryter gangakse langs vestsiden av nybygg. 
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VEDLEGG 1 
KAPASITETSBEREGNING UTKJØRING AMFI VEST 
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Vegarm og svingebevegelse 

Fredag 

02.06.2017  

Kjt/t makstime 
kl 1530-1630 

Lørdag 

03.06.2017 

Kjt/t makstime 
kl 1400-1500 

Fra AMFI til BW øst 69 111 

Fra AMFI til Dalebakken 4 3 

Fra AMFI til BW vest 147 126 

Fra AMFI til AMFI 1 0 

Fra Bjørn Wirkola vest til AMFI 88 98 

Fra Bjørn Wirkola vest til BW øst 197 211 

Fra Bjørn Wirkola vest til Dalebakken 35 19 

Fra Bjørn Wirkola vest til BW vest 3 2 

Fra BW øst til Dalebakken 41 31 

Fra BW øst til BW vest 284 209 

Fra BW øst til AMFI 72 70 

Fra BW øst til BW øst 2 5 

Fra Dalebakken sør til BW vest 76 38 

Fra Dalebakken sør til AMFI 10 4 

Fra Dalebakken sør til BW øst 47 55 

Fra Dalebakken sør til Dalebakken sør 0 0 
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Gjennomsnittskø makstime fredag 02.06.2017 
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Forsinkelse makstime fredag 02.06.2017 
 

 

  



 

AMFI Alta  

 

 

 

 
 

 

 Trafikkanalyse AMFI Alta 

1-5 

 

 

Gjennomsnittskø makstime lørdag 03.06.2017 
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Forsinkelse makstime lørdag 03.06.2017 
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Gjennomsnittskø med 100 biler ekstra fra 
parkeringshus i makstime fredag 02.06.2017 
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Forsinkelse med 100 biler ekstra fra parkeringshus i 
makstime fredag 03.06.2017 
 

 

  



 

AMFI Alta  

 

 

 

 
 

 

 Trafikkanalyse AMFI Alta 

1-9 

 

Gjennomsnittskø med 20% generell trafikkvekst og 120 
biler ekstra fra parkeringshus i makstime fredag 
02.06.2017 
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Forsinkelse med 20% generell trafikkvekst og 120 biler 
ekstra fra parkeringshus i makstime fredag 02.06.2017 
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Gjennomsnittskø med 50% generell trafikkvekst og 120 
biler ekstra fra parkeringshus i makstime fredag 
02.06.2017 
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Forsinkelse med 50% generell trafikkvekst og 120 biler 
ekstra fra parkeringshus i makstime fredag 02.06.2017 
 

 
 



1/12 Rambøll Norge AS
NO 915 251 293 MVA
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Kongleveien 45
N-9510 Alta

T +47 78 44 92 22
F +47 78 44 92 20
www.ramboll.no

Vår ref. 1350009959

NOTAT
Oppdrag Detaljregulering for utvidelse av Amfi
Kunde Komsa Eiendom AS
Notat nr. K-001
Dato 2017-10-24
Til Komsa Eiendom AS
Fra Rambøll, v/ Frank Lund
Kopi

1. VAO-plan – Utvidelse av Amfi (A9)

Rambøll er engasjert av Komsa Eiendom AS, for vurdering av over-
ordnet VA-løsning for planlagt utvidelse av kjøpesenteret Amfi i Al-
ta sentrum (A9, tidligere Scaniatomta), planid 2012-20160010.

Planbeskrivelse, datert 06.10.17 og plankart datert 03.10.16, utar-
beidet av Rambøll ligger til grunn for forslag til VAO-plan for områ-
det. Det er to alternative løsninger for reguleringsplan over grunn.
De ulike forslagene har samme løsning for VAO og kun alt 1 er pre-
sentert i tegning vedlagt i tillegg til planforslag under grunnen.

Planområdet omfatter et totalt areal på 11,2 daa. (planbeskrivelsen
pkt 2.4.2)

Forslag til hovedløsninger VA er vist på vedlagte tegninger K-730-
10-101, med plankart under grunnen og K-730-10-102 med plan-
kart over grunnen (alt. 1).

Grensesnitt for VAO-plan er 1 m fra utvendig bygg til påkobling
kommunalt nett.

1.1 Eksisterende kommunalt VA-anlegg
Eksisterende kommunalt VA-anlegg har følgende materiale og di-
mensjoner (data hentet fra kommunalt ledningskartverk):

Bjørn Wirkolas vei:
VL: 200 SJK
SP: 250 PVC
OV: 600 BTG

Hesteskoen vest i planområdet (mot dagens Amfi):
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VL: 150 SJK
SP: 200 PVC
OV: 300BTG

Hesteskoen øst i planområdet (mot Byhagen):
VL: 150 SJK
SP: 160 PVC
OV: 400BTG og 400PVC

Overvann fra eksisterende parkeringsplass (P3) håndteres via sluker og sandfang tilknyttet
OV-anlegg i Hesteskoen. Overvannet går i dag via ledning i Bjørn Wirkolas vei til utslipp i
ved rundkjøring ved Jernia.

Figur 1 - Eksisterende kommunalt VA-nett (ledninger med kryss over er nedlagt), Kilde: Kommune-
kart.com
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2. Dimensjonerende vannmengder
Dimensjonerende vann- og spillvannsmengder er beregnet med basis i samtidighets-
vurderinger, hvor forbruket fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vann-
forbrukende installasjoner i hver boenhet, og sannsynlighet for hvor mange installasjoner
som er i bruk samtidig internt i nærings/boligbygget.

Nytt bygg er ikke planlagt i detalj og det framgår heller ikke av planbeskrivelse en detaljert
bruk av nytt bygg. Arkitekt opplyser etter forespørsel at det planlegges maksimalt 24 leilig-
heter eller maksimalt 120 kontorarbeidsplasser. Øvrig del av bygg vil være forretningsarea-
ler. 24 leiligheter er lagt til grunn i beregningene og tappesteder i næringsdel er grovt an-
slått. Vannmengder er estimert ut fra dette og innebærer usikkerhet. Endelige beregninger
gjøres under detaljprosjektering av bygget.

2.1.1 Forbruksvann
Dimensjonerende samtidig vannforbruk, basert på samtidighetsberegninger:
Qdimforbruksvann = ca 2,5 l/s jf tabell 1.

Tabell 1 - Forbruksvann

Brannskap eller evt. sprinkleranlegg ikke inkludert i beregningene.

2.1.2 Brannvann
For nærings-/boligbygget vil kravet til slokkevannskapasitet være: Qbrann = 50 l/s

Det skal ikke regnes samtidig uttak av slokkevann til evt. sprinkleranlegg og brannvesen.
Minimum vannbehov for sprinkleranlegg må beregnes iht. NS-EN 1284, og utføres ved de-
taljprosjektering av bygget.

2.1.3 Spillvann
Dimensjonerende spillvannsmengder er beregnet etter samme prinsipp som vannforbruket,
hvor forbruket fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vannforbrukende

Vannforbruk Prosjekt: Amfi
Type enhet Leilighet Næring

Antall enheter 24 1
Tappesteder (normale vannmengder) l/s Antall tappesteder Antall tappesteder

Badebatteri 0.3+0.3 0,6 0 0
Dusjbatteri 0.2+0.2 0,4 1 4
Oppvaskbatteri 0.2+0.2 0,4 1 4
Oppvaskmaskin 0,2 0,2 1 4
Servantbatteri 0.1+0.1 0,2 2 10
Utslagsvask 0.1+0.1 0,2 1 5
Vaskemaskin 0,2 0,2 1 2
WC / Klosettsisterne 0,1 0,1 1 10
Høytrykkspylere 1 1 0 0
Bilvaskemaskin 2 2 0 0
Utvendig tappekran 0,5 0,5 0 4
Sum normert mengde l/s 1,9 10,4
Sum normert mengde for antall enheter l/s 45,6 10,4
Største tappested pr enhet l/s 0,4 0,4
Dim. samtidig vannmengde pr enh. l/s 2,2 1,1

Total sum normert mengde l/s
Største tappested l/s
Dim. samtidig vannmengde l/s

56,0
0,4
2,5
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installasjoner i hver boenhet,  og sannsynlighet for hvor mange installasjoner som er i bruk
samtidig.

Dimensjonerende samtidig spillvannsmengder basert på samtidighetsberegninger:
Qdimspillvann = ca 6,2 l/s, jf. tabell 2.

Tabell 2 - Spillvannsmengder

2.1.4 Overvann
Overvannsmengder fra utbyggingsområdet er beregnet med bakgrunn i tid/areal metoden.
Det finnes ikke målestasjoner for korttidsnedbør i Alta, nærmeste målestasjon er Karasjok.
IVF-kurve for Karasjok er lagt til grunn for beregning av overvannsmengder.

For bestemmelse av gjentaksintervall for beregning av dimensjonerende overvannsmengder
er det tatt utgangspunkt i Norsk Vann rapport 163 «Klimatilpasset overvannshåndtering».
For bysenter/forretningsstrøk skal ledningsanlegg, dimensjonere for regnskyllhyppighet z =
20  år.  For  å  møte  fremtidige  klimaendringer,  anbefaler  Norsk  Vann  at  det  legges  til  en
klimafaktor på økning i nedbørintensitet på 1,4.

Konsentrasjonstiden for nedbør er satt til 10 minutter, avrenningskoeffisent er beregnet til
0,9 basert på andel tette flater på reguleringsplan. Planareal er oppgitt til ca. 11,2 daa. Re-
gulert område til bolig/forretning er oppgitt til 4,2 daa. Totalt takareal på nytt bygg vil være
5,2daa (tillegg for takoverbygg).

Qdim overvann (z=20 år) = Nedbørintensitet (l/s*ha) * avrenningskoffisient * areal (ha)
Dette gir følgende dimensjonerende overvannsmengder:
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Beregnet avrenning for dagens situasjon (uten klimafaktor):

Planområdet:
Qovervann dagens = 155 l/s*ha * 0,9 * 1,12 ha  160 l/s

Tomt (BKB1):
Qovervann dagens = 155 l/s*ha * 0,9 * 0,42 ha  60 l/s

Takareal (BKB1 +BKJ):
Qovervann dagens = 155 l/s*ha * 0,9 * 0,52 ha  70 l/s

Beregnet framtidig avrenning (med klimafaktor):

Planområdet:
Qdim overvann (z=20 år) = 155 l/s*ha * 0,9 * 1,12 ha * 1,4 (klimafaktor)  220 l/s

Tomt (BKB1):
Qdim overvann (z=20 år) = 155 l/s*ha * 0,9 * 0,42 ha * 1,4 (klimafaktor)  80 l/s

Takareal (BKB1 +BKJ):
Qdim overvann (z=20 år) = 155 l/s*ha * 0,9 * 0,52 ha * 1,4 (klimafaktor)  100 l/s

Planområdet har i dag tette flater som drenerer til kommunalt overvannsnett. Etter utbyg-
ging etter ny reguleringsplan vil ikke området endre andel tette flater. Det er ikke avklart
hvordan Alta kommune som anleggseier vil forholde seg til et evt. påslippskrav i dette tilfel-
le.

Alta kommune har i forbindelse med utbyggingsprosjekter i sentrum av Alta stilt krav til på-
slippsmengde til kommunalt nett der maksimal overvannsmengde er 2 l/s pr dekar. Om det-
te kravet også vil omfatter Amfi vil trolig følgende legges til grunn:

Påslipp overvann kommunalt nett fra tomt (BKB1): 2 l/s * 4,2 da = 8,4 l/s

Evt. regnes total nytt takareal (BKB1 +BKJ): 2 l/s *5,2da = 10,4 l/s

Overskytende mengde må håndteres lokalt.
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3. VA-løsninger

3.1 Vannforsyning
Uttrekksledning for vannforsyning dimensjoneres for samtidig vannforsyning og evt.  forsy-
ning til sprinkleranlegg. Vannforsyning tilkobles kommunal DN150 SJK vannledning i Heste-
skoen. Det vil være mulig å tilkoble vannforsyning både øst og vest for område regulert til
bolig/forretning (BKB1). Tilkobling utføres i kum hvor forsyningsvann skilles fra vanninntak
sprinkleranlegg. Stengeventil på begge uttakene. Det må vurderes om eksisterende kum
kan ombygges (om ikke må vannkum skiftes).

For forsyningsvann legges DN63 mm PE100 SDR 11 vannledning, med Qdim = 2,5 l/s vil
vannhastigheten i ledningen ligge på ca. 1,2 m/s , med  et trykktap på ca. 0,07 mvs pr lm
ledning.

Tidligere analyser av slukkevannskapasitet i Alta sentrum, indikerer at eksisterende nett har
kapasitet til uttak av brannvann > 50 l/s (jf. fig 2). Brannkum/hydrant må plasseres innen-
for 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. Det finnes ikke brannkum på planlagt bygg-
nings vestside. Det foreslås å montere brannventil i eks. kum 22188 for å sikre krav til av-
stand mellom brannuttak.

For sprinkleranlegg må ledningen inn dimensjoneres etter krav til vann til sprinkleranlegget.
Normalt vil dimensjon på denne ligge fra DN100-DN150. Valg gjøres av brannrådgiver/
rådgiver VVS i forbindelse med detaljprosjektering.

På vedlagt tegning (VA-plan) er skissert tilkobling til kommunalt nett i sørvestlig hjørne av
bygg sammen med spillvannsledning. Ny vannkum må vurderes i detaljprosjekt spesielt ved
vann til sprinkleranlegg.

Figur 2 – Potensiell slukkekapasitet og eksisterende brannventiler i planområdet. Uttak fra en enkelt BV er
i praksis maksimalt 30 l/s.
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3.2 Spillvann
Iht. sanitærreglementet for Alta kommune, skal laveste sluk i bygning ligge minimum 90 cm
over tilkoplingspunkt kommunalt nett. Etasjehøyder på planlagt bygg er kote 53,00 for 1.etg
og 49,50 for u-etg. Høyde på topp kommunal ledning i tilkoblingspunkt må ligge lavere enn
ca. kote 51,90 bunn ledning for tilkobling fra 1 etg, og lavere enn ca. kote 48,40 bunn led-
ning for u-etg.

Høyder på kommunale ledninger tilsier at det er mulig å tilkoble spillvann fra planlagt bygg
til kommunal spillvannsledning i Hesteskoen både på byggets vest- og østside. I tilfelle til-
kobling av u- etasje må dette skje i byggets sørvesthjørne nær kum SID 22137 (bunn led-
ning kote 47,51) i Bjørn Wirkolas vei.

Med dimensjonerende spillvannsmengde = ca. 6,2 l/s og minimumsfall 15 ‰ på stikk-
ledning, blir minimumsdimensjon på uttrekksledning,  Di = 100 mm med 100% fyllingsgrad.
Vi anbefaler at det legges Ø125 evt. Ø160 PVC SN8 med 15 ‰ fra bygg til kommunalt nett.
Det settes ned kum utenfor bygg, samt i tilkoblingspunkt kommunalt nett og evt horisontale
vinkelendringer på trasé.

Uttrekkspunkt fra bygget må avklares i fase for detaljprosjektering blant annet i samråd
med VVS-konsulent. På vedlagt tegning (VA-plan) er skissert tilkobling til kommunalt nett i
sørvestlig hjørne av bygg i eks. kum.

3.3 Overvann
Overvann fra planområdet vil omfatte:
- Overflatevann fra p-plass/uteareal over p-kjeller
- Takvann
- Evt. drenering for bygg og avløp fra P-kjeller

Det forutsettes at overvann fra veier og plasser håndteres som i dag med påslipp til kom-
munalt nett.

For uteområdet etableres det sluker/sandgang etter fallplan utomhus. Uttrekk fra slu-
ker/sanfang tilkobles eksisterende overvannsnett.

Totalt areal for utomhusområdet er ca. 7 daa. (planområdet fratrukket arel for forret-
ning/bolig). I tillegg bør det være overvannsrenne ved  nedkjøring/ evt. utkjøring til/fra  p-
kjeller. Sandfang beregnes å ha en kapasitet på 20-25 l/s.

Løsning for håndtering av takvann ivaretas av rådgiver VVS, med uttrekk 1 m utenfor bygg.
Utrekk bør ligge i samme område som uttrekk vann og spillvann.

Uttrekksledning fra bygg til utslipp/kommunalt nett dimensjoneres for Qov = 100 l/s. Med 10
‰, og 100 fyllingsgrad, blir Di = 310 mm. Velger da eksempelvis Pragma OV-Dy 400
(Di=348).  Det settes ned kum i samlingspunkt takvann, overvann uteområde og drens.
Dersom det ikke anlegges separate sandfang for takvann, overvann og drens, må det
anlegges sandfang i samlekum. Samlekum med sandfang bør være Ø1200 betong, dybde på
sandfang under inn/utløp min. 1 m. Det monteres dykker på utløp.
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Kommunale overvannsnett i området består av DN300 BTG i Hesteskoen og DN600 BTG i B.
Wirkolas vei. Ved en samlet tilkobling av takvann bør tilkobling skje i B. Wirkolas vei.

Alternativt kan takvann tilkobles kommunalt nett både øst og vest for planlagt bygning til
eksisterende DN300-ledninger. Forutsatt 50% av takareal tilkoblet hvert uttak nett dimen-
sjoneres for Qov = 50 l/s. Med 10 ‰, og 100 fyllingsgrad, blir Di = 240 mm. Velger da ek-
sempelvis Pragma OV-Dy 315(Di=276). Denne løsningen er vist på vedlagt tegning VAO-
plan.

3.3.1 Alternativ løsning med påslippskrav

Vi har ikke forutsatt at overvann til fra planområdet fordrøyes siden påslipp av overvann til
kommunalt siden grad av tette flater vil være tilnærmet uendret. Fremtidig dimensjoneren-
de vannmengde vil imidlertid øke siden det ligger en klimafaktor inne i beregningen (se be-
regning pkt. 2.1.4).

Alta kommune har i ved utbygginger i sentrum av Alta stilt krav til påslipp der maksimal
overvannsmengde er 2 l/s pr dekar. Om dette kravet også vil omfatter Amfi vil trolig følgen-
de legges til grunn:

Evt. regnes total nytt takareal (BKB1 +BKJ): 2 l/s *5,2da = 10,4 l/s

Overskytende mengde må fordrøyes, evt. håndteres på annen måte lokalt.

Utforming av fordrøyningsanlegg gjøres i fase for detaljprosjektering. Et fordrøyningsmaga-
sin av større betongrør, er et enkelt og kostnadseffektivt fordrøyningsmagasin. Med tillatt
påslippsmengde 10,4 l/s, vil nødvendig fordrøyningsvolum være ca 100 m3, basert på 20
års regnhendelse og klimafaktor 1,4.

Det kan gjøres andre tiltak i planområdet som vil redusere volumet på et fordrøyningsmaga-
sin. Dersom det i utomhusplan innen reguleringsområdet velges løsninger som fordrøyer el-
ler infiltrerer avrenningen fra området. Her kan nevnes:

Forsenkinger i terreng der overflatevann samles opp ved nedbørshendelser
Fall fra tette flater mot permeable flater (regnbed / nedsenkede rabatter)
Lokal infiltrasjon (forutsetter masser med infiltrasjonsevne)
Grønne tak

Siden areal avsatt til forretning/ bolig (BKB1) har bebygd areal på 100% må et slikt ford-
røyningsmagasin anlegges i annet areal (undre fortau SF og rabatt SVG). Eventuelt fordrøy-
ningsmagasin foreslås plassert under fortau/ rabatt i mot B. Wirkolas vei med tilkobling i
sørvestlig hjørne av nytt bygg. Endelig plassering må avklares under detaljprosjektering.

Fordrøyningsmagasin med DN1600 og lengde 51meter betongrør mot Bjørn W. vei er illus-
trert i vedlagt tegning. På vedlagt tegning (VAO-plan) er skissert tilkobling til kommunalt
nett i sørvestlig hjørne av bygg.
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Figur 3 - Prinsipp fordrøyningsmagasin av betongrør med utløpskum
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4. Omlegging og sikring av VAO-traséer
Planlagte inn- og utkjøringer fra p-kjeller er i konflikt med eksisterende kommunale ledning-
er. Dette være seg avstandskrav til byggverk og overbygging. Løsninger med ledninger i va-
rerør, kulvert og traseer nærmere bygg enn 4 meter må godkjennes særskilt av anleggseier
(Alta kommune, kommunalteknikk).

4.1 Nedkjøring til P-kjeller
Nedkjøring til p-kjeller ligger ca. 6,8m fra eksisterende bygg (Byhagen).

Foreslått tiltak: Det anlegges støttemur ned til nivå tilsvarende laveste ledning (ca. kote 48)
langs nedkjøring. Evt. mindre omlegging av ledningstrasé må vurderes under detaljprosjek-
tering / utførelse.

Figur 4 – Oversikt nedkjøring ved Byhagen

4.2 Utkjøring fra P-kjeller
Planlagt utkjøring til eksisterende Amfi-bygning via P-hus vil krysse over eksisterende kom-
munale ledninger. Planlagt utkjøring fra nytt bygg er kote 49,50 og innkjøring til eksisteren-
de p-hus er kote 48,50 (jf. skisse i planbeskrivelse). Forutsatt at kryssende ledningstrasé
ligger med jevnt fall mellom kumgruppene vist i fig. 5 vil topp vannledning i kryssing ha ko-
te ca. 49,12 og antas å være i konflikt med ny kulvert. Øvrige ledninger må vurderes under
detaljprosjektering.
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Siden ledningstraséen ligger med godt fall vil det være mulig å hente fall nedstrøms trasé og
senke ledninger i krysningspunktet til kulvert. Ved å legge spillvannsledning med 10‰ fall
motstrøms fra kum i Bjørn W. vei vil kryssing under kulvert skje med topp spillvannsledning
på ca. kote 48,12. Ut fra dette vurderes kryssing med kulvert over eksisterende VA-trasé
som gjennomførbar.

Foreslått tiltak: Ledninger under kryssende kulvert legges enten i varerør eller egen kulvert
slik at ledningene er tilgjengelig for drift og vedlikehold. Endelig løsning med evt. omlegging
av ledninger vurderes i detaljprosjektering og sees i sammenheng med detaljprosjektering
av kryssende utkjøring /kulvert.

Figur 5 – Oversikt utkjøring til eksisterende P-hus
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5. Avslutning
VA-nettet bygges ut iht. kommunal standard med de minimumskrav som er gitt i VA-norm
for Alta kommune. Detaljering med plassering og høydesetting av kummer, sluker og
ledninger  gjøres i forbindelse med detaljprosjektering av utvendig VA for nærings-/bolig-
komplekset.

Vedlegg:
Tegning K-730-10-101, VAO-plan med plantegning under grunnen
Tegning K-730-10-102, VAO-plan med plantegning over grunnen, Alt. 1
Dimensjonering overvann, fordrøyning
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 Vedlegg: Dimensjonering overvann, fordrøyning 

Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum for Amfi
PROSJEKT: Amfi Utført av: Frank Lund
Konsentrasjonstid: 10 min
Dimensjonerende gjentaksintervall Z= 20 år
Vannmengde tilført til magasin: V = A * C * N + Qtill
Overflateareal for avrenning: 5200 m2
Gjennomsnittlig avrennings koeffisent: C 0,9
Tilknytningsgrad % 100 %
Klimafaktor 1,4
Maksimalt påslipp: 2,0 l/da 10,4 l/s
Qtillført 0 l/s Eventuell annen tilført vannmengde i tilegg til nedbørsvannet
Qmax ut: 5 l/s
Ved bruk av regulator benyttes 70% av Qmax utm, direkte pumping 100% Qfaktor 0,7
Qutsnitt 3,5 l/s Qsnitt tilført vannmengde til påslipp/ut 12,6 m3/time
Vann inn og ut av fordrøyningsanlegg

Tid (min)

Avrennings
areal A

(ha)
C

(gj.snitt)
I

l/s*ha
I + klima

l/s*ha

Qregn-
inn
l/s

Vinn  (regn)
m3

Vut
(konstant)

m3

Vfordrøy
(konst. Utløp)

m3
5 0,52 0,9 209,20 292,88 137,1 41,1 3,28 37,84

10 0,52 0,9 155,10 217,14 101,6 61,0 4,37 56,60
15 0,52 0,9 140,30 196,42 91,9 82,7 5,5 77,27
20 0,52 0,9 125,40 175,56 82,2 98,6 6,6 92,04
30 0,52 0,9 91,40 127,96 59,9 107,8 8,7 99,06
45 0,52 0,9 64,80 90,72 42,5 114,6 12,0 102,62
60 0,52 0,9 49,10 68,74 32,2 115,8 15,3 100,53
90 0,52 0,9 33,90 47,46 22,2 119,9 21,8 98,10
120 0,52 0,9 26,30 36,82 17,2 124,1 28,4 95,68
180 0,52 0,9 19,00 26,60 12,4 134,4 41,5 92,95

Fordrøyningsmagasin
Fordrøyningsbehov 102,62 m 3̂ 102,62 m 3̂

Rørvalg (DN) 1400 mm 1600 mm
Radius 0,7 m 0,8 m
Areal 1,54 m 2̂ 2,01 m 2̂
Lengde fordrøyningsanlegg (100 % fylling) 66,66 m 51,04 m
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