
 
Høringsnotat kjøremønster hesteskoen 
 

              
GENERELT 
Sentrumsplanen legger opp til økt aktivitet på sentrum i form av forretninger og kontorer samt et stort 
antall boliger. Dette er et grep som vil føre til endrede behov og dermed også endret bruk av Alta 
sentrum. I større byer ser man konflikter oppstår mellom forskjellige grupper trafikkanter med 
bakgrunn i begrenset gateareal og manglede rutiner for varelevering. Alta er ikke enda i en slik 
situasjon, men det er viktig at man tar grep på et tidlig tidspunkt med tanke på å begrense fremtidige 
konflikter.  
Da det gjelder myke trafikant på sentrum er det spesielt viktig å ivareta deres interesse og legge til 
rette forutsigbarhet og sikkerhet, samt ta hensyn til universell utforming. Det skal løses ved etablering 
av gode regler og rutiner for bruk av byrom, herunder:  

 innføring av tidsbegrensning for varelevering 
 enveiskjøring i gågaten - forebygger rygging av kjøretøy og mindre plasskrevende 
 inn- og utkjøring i Hesteskoen skilles for kundeparkering at en unngår uønsket trafikk. 
 gjennomtenkt skilting, oppmerking og fysisk tilrettelegging i form av opphøyt gangfelt, 

ledegjerder osv. 
 
 

DAGENS SITUASJON  

Varelevering 

I Gågata har det vært brukt for store 
kjøretøy og delvis uten begrensningen i 
kjøreretning. For Alfa & Omega har 
varelevering tidvis skjedd fra arealer 
mot nord som ikke er tilrettelagt for 
kjøring. 
Det er en relativt stor andel med tynge 
kjøretøy som leverer varer til AMFI 
Alta. Tidvis oppstår det situasjoner med 
ventende kjøretøy som har venteplass i 
lomme på FA8 mot p-hus. Kjøretøyene 
rygger inn i varemottaket og all 
levering til AMFI skjer via 
varemottaket. 
Reguleringsplan for Byhagen ble 
vedtatt 29.01.07 med endring av 
19.01.09. Her forutsettes det at 
varetransport til bygget skal skje via 
Hesteskoen med enveiskjørt passasje til 
varemottak. 

Parkering 
Selv om det ikke er regulert 

kjøreretning i hesteskoen, bruker man oftest østre del av Hesteskoen som adkomst for privat transport 
og varelevering i gågata, og utkjøring foregår fra vestre del for alt transport.  
 

Illustrasjon 1  



REGULERINGSFORSLAG/ KJØREMØNSTER 

Varelevering og skilting av Hesteskoen og Gågata. 
Hesteskoen er et kompleks område med flere funksjoner.  
Kjøremønster knyttet seg i det alt vesentlig til samordning mellom: 

1. varelevering for en del bygg med fasader mot gågata (Parksenter, Alfa & Omega, Han 
Skjenke) 

2. varelevering til AMFI  
3. parkering av private biler i Hesteskoen  
4. myke trafikanter i området.  
 

Vedlegg 3 illustrerer kjøremønster og skiltingsplan for Hesteskoen og Gågata, nummer i parentes 
tilsvarer posisjon av skilt på planen. Generelt følger nytt forslag til kundeparkering og varelevering til 
AMFI dagens situasjon.  

 

1.   Varelevering i Gågata regulert med innkjøring fra TA14. Krysset med Gågata skiltes med 
”Gågate. Forbudt for motorvogn” og underskilt ”Gjelder ikke varetransport 00-11 (7-10)” (4)*.   

- Varetransport til Parksentret skal ut mot Markveien. Krysset her skiltes med ”innkjøring 
forbudt”(6) fra Markveien. Arealet mellom de to kryssene er envegskjørt og skiltes med 
”Envegskjøring”. (3)* 

- Varetransport til Alfa & Omega(A13) kjører inn i Gågata via TA14 og svinger til venstre, rygger 
til lastepunktet, gjennomfører leveranse og kjører ut via TA22 i Bjørn Wirkolas vei.  

- Varetransport til #17 (A14) følger det samme innfart til Gågata som Alfa&Omega, men 
varetransporten skjer til A14. 

- Varelevering til Byhagen kjører ut via FA10 mot Markveien. Krysset her skiltes med ”forbudt 
for motorvogn”(2) med underskilt ”Gjelder ikke varetransport” og ”Gjelder ikke taxi og 
ambulanse”. Gata er envegskjørt, men med mulighet for innkjøring til P-kjeller og 
kunskapsparkens parkering fra Markveien.  

- Alle leveranser i Gågata skal bli gjennomført ved merkede lastepunkter og i et begrenset 
tidsrom.  

2. Varelevering til AMFI Alta kjører inn ved TA22 og rygger inn i varemottak hvor vareleveranse 
foregår. Utkjøring via TA22. Krysset skiltes med ” forbudt for motorvogn”(7)* med underskilt 
”Gjelder ikke varetransport”. Det er tilrettelagt for ekstra bredde for TA22, slik at varelevering 
til AMFI ved innkjøring i et eget felt kommer ikke i konflikt med utkjørende kundetrafikk fra 
P4, P3. 

3. Innkjøring av private biler vil finne sted fra Bjørn Wirkolas veg mellom A9 og Byhagen 
(TA14). Deretter kjører de til parkering enten i P4 eller P3 område. Utkjøring via TA14. 

4. Myke trafikkanter. Det vil være vanskelig å fjerne gangtrafikken foran varemottaket, og en bør 
derfor gjøre avbøtende tiltakk for å øke trafikksikkerheten: bedre belysning, siktspeil, skille 
gangarealet med brostein eller lignende. Ved å øke attraktiviteten av gangarealet langs 
hesteskoen på motsatt side av varemottaket (ved bruk av trær, møblering, belysning), reduseres 
det antall gående foran varemottaket. 

Det forutsettes at det utarbeides en helhetig skiltplan for sentrum som ivaretar trafikksikkerhet med av 
godkjenning fra Statens Vegvesen som er skiltmyndighet*. 
 
*I ny forskrift erstattes skilt 306.1- forbudt for motorvogn, med skilt 548. Skilt 548 har det samme betydning. Dersom 
forslaget blir vedtatt må avdeling for kommunalteknikk vurdere å benytte de nye skiltene på hele gågatefeltet som omfatter 
større deler enn som vist på illustrasjon 
 



Tidsbegrensninger for varelevering.  
Bakgrunnen for tidsbegrensningen er at gågata er et av mest sentrale byrom og skal være gågate som 
er tilrettelagt for beboere og besøkende til sentrum. Ved å innføre tidsbegrensning skaper man 
forutsigbarhet som er viktig blant annet for svakerestilte brukere; barn, eldre, svaksynte, mennesker 
med funksjonshemninger ect. Sentrumsplanen åpner opp for et stort antall boenheter på sentrum, og 
antallet slike brukere vil derfor øke betraktelig i fremtiden. 
Etter vurdering internt i administrasjon samt med samtaler med politiet, foreslås det at varelevering 
skal være tillatt i følge tidsrom: 

 Hverdager: 00-11 

 Lørdager: 7-10 

Parkering  
P3 og P4 er regulert til parkeringsformål. Inn- og utkjøring skilles slik at innkjøring til parkering 
foregår fra TA14 og utkjøring gjennom TA22. Slik reduserer det belasting på krysset mot Bjørn 
Wirkolas vei. 
 
 

Taxi 
Taxi holdeplass er tenkt på amfisiden av P3 område, ved ny inngangen. Med dette vil holdeplass for 
taxi være godt tilpasset eldre brukere og samtidig blir trafikksikker mht. myke trafikanter ved 
hovedinngangen til Amfi.  
 

Krysset Bjørn Wirkolas vei x Hesteskoen 
I utredninger gjort av både Sweco og Rambøll var det foreslått felles inn- og utkjøring for 
kundetrafikk som ville øke trafikkbelastningen i krysset og en ny kanalisert kryssløsning med et eget 
venstresvingefelt i Bjørn Wirkolas vei var utarbeidet. Delvis var dette tatt i ny reguleringsplan.  

 
Illustrasjon 2. Røde linjer viser utvidelse av vei formål ved krysset i vedtatt reguleringsplan. 
 
I den nye løsningen som fremmes nå er kundetrafikk adskilt og følger dagens kjøremønster og trenger 
derfor ikke at det legges inn eget venstresvingefelt.  
Da den del av vei som markert på illustrasjon 2,  må justeres da slik at den blir i samsvar med 
reguleringsplan for Hesteskoen. 
 
 


