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1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hovedhensikten med planen er å etablere et nytt boligområde i Saga på Skogheim-

eiendommen også kjent som Bangjordet. Planforslaget åpner for nær 100 nye boenheter, 

fordelt på eneboligtomter, tomannsboliger og rekkehus. I tillegg kommer ca. 40 daa til 

offentlig tjenesteyting rundt Saga skole. Skogheim er i dag et relativt stort jordbruksareal (ca. 

62 daa), men ble omdisponert til boligformål i kommuneplanens arealdel i 2011. Området er 

omkranset av boligområder mot sør, vest og nord, mens østsiden grenser mot utmark (Lille 

Borras) og Saga skole og grendehus i nordøst.  

 

I tillegg til boligområdet er det et hovedformål med planen å avklare vei- og trafikkforholdene 

i bydelen, blant annet ved etablering av sammenhengende samlevei fra E6 i Nerskogen til 

Tverrelvdalsveien via Saga skole. Spørsmålet om samleveien skal fungere som 

gjennomgjøringsakse eller være stengt for annet enn kollektivtransport var tema for offentlig 

ettersyn der planforslaget var lagt ut med begge alternativer. Til vedtak fremmes kun 

alternativet der samleveien ikke er åpen for gjennomkjøring annet enn for kollektivtransport. 

 

Skogheim som framtidig boligområde ble avsatt i kommuneplanens arealdel, vedtatt i juni 

2011. Kommunen varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet i september 2012. Med 

bakgrunn i innspill om blant annet utvidelsesbehov for Saga skole, ble planarbeidet varslet på 

ny i april 2013 med utvidet plangrense. Kommuneplanens bestemmelser inneholder et måltall 

på om lag 90 boenheter i Skogheim, fordelt på 45 % rekkehus og 55 % eneboliger.  

 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2014 at det skulle 

arbeides med å finne lokalitet for en ny 6-7-avdelings barnehage for områdene Tverrelvdalen, 

Saga, Kaiskuru og Kronstad. Rambøll har som innledning på arbeidet for Skogheim levert en 

rapport som utreder aktuelle lokaliteter for barnehage. Planutvalget vedtok 02.03.16 at 

spørsmålet om barnehage tas ut av Skogheim-planen og ses i sammenheng med og 

innarbeides i kommunedelplan for skole og barnehage. Vedtaket må ses i sammenheng med 

første punkt i vedtaket som sier: «Det avsettes i planen tilstrekkelige arealer for offentlig 

formål øst for skolen».  

 

Det kom tidlig i planprosessen innspill på behovet for større fotballanlegg i Saga. 

Planforslaget inneholder derfor nødvendig areal til en 11’er-bane vest for skolen, men 

prosjektert så nærme grendehuset som mulig i tråd med planutvalgets føring fra 02.03.16 om 

etablering av ny ballflate (11’er) så langt øst som mulig. 

 

1.2 Forslagsstiller og konsulent 

Tiltakshaver:  

Forslagsstiller er Alta kommune, som også har ervervet boligområdets hovedeiendom gnr. 38 

bnr. 253 samt bnr. 461. Planarbeidet ledes av Avdeling for samfunnsutvikling (ASU) ved 

fagleder Hallgeir Strifelt og saksbehandler Reidar Olsen. Kontaktinfo: 

 
Reidar Andrè Olsen 

Planlegger 

Telefon direkte: +47 78 45 51 50 

Mobil: +47 48 15 06 84 
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E-post: Reidar.olsen@alta.kommune.no 

_______________________________________ 

Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling  

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta 

Besøksadresse: Alta rådhus, Sandfallveien 1 

Hjemmeside: www.alta.kommune.no 

 

 

Konsulent:  

Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig konsulent og har utarbeidet planforslaget inkl. 

VVA-skisseprosjekt og støyutredning. Rambølls oppdragsnr.: 1350013032 og oppdragsleder: 

Andreas Foss Westgaard. Kontaktinfo: 

 
Andreas Foss Westgaard 

areal- og samfunnsplanlegger 

M +47 488 99 377 

andreas.westgaard@ramboll.no 

________________ 

Rambøll Norge AS 

Kongleveien 45 

N-9510 Alta 

www.ramboll.no 
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2. Planområdet 

2.1 Oversiktskart 

 
Figur 1. Oversiktskart for planområdet Skogheim med planavgrensningen i svart. 
 

2.2 Dagens bruk 

Skogheim (Bangjordet) ligger sentralt i Saga, som er Altas østligste bydel. Bydelen har skole 

og barnehage, og kjennetegnes av raskt voksende, ung befolkning. Nærhet til attraktive 

friluftslivs- og utmarksområder er en kvalitet i Saga. Kommunalteknisk infrastruktur er godt 

utbygd i området (dog underkapasitet på overvann jf. vedlagte skisseprosjekt VVA), og 

Skogheim-planen vil klargjøre samlevei fra Tverrelvdalsveien for å betjene det nye 

boligområdet. 

 

Foruten veiareal og utmark er planområdet i dag i hovedsak i bruk som jordbruksareal. 

Skogheim er omkranset av boligområder fra ulike utbyggingsepoker på tre av fire sider. Med 

utbyggingen av Skogheim boligområde blir Saga en bydel med sammenhengende 

Saga skole og 
grendehus 

Saga 
barnehage 

Aspemyra boligomr. 
(under utvikling) 

Lille-Borras 

Skogvannet 
med skianlegg 

Tverrelvdalen 

E6 mot Alta 

E6 mot Lakselv 
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boligbebyggelse fra Sagali ved Borrasveien i sør til Aspemyra/Nerskogen i nord. Dagens 

arealbruk i området illustreres avslutningsvis godt av ortofotoet under, med unntak av 

området Aspemyra som er bygd ut og fortsatt under utvikling etter at bildet ble tatt. 

 

 
Figur 2. Ortofoto fra august 2015 med planomriss i svart. Boligbyggingen i nordøstre hjørne har vært stor 

siden bildet ble tatt. 

 

2.3 Planstatus 

2.3.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. 

 

Målene er formulert på følgende måte: «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal 

fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge 

til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
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Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I 

henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal 

tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 

boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 

 

Videre nevnes noen relevante retningslinjer: 

 4.2 Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, 

og slik at transportbehov kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer. 

 4.4 Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i 

planleggingen. […] Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som 

transportform. […] 

 4.7 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig 

overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og 

estetiske kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- 

og tettstedsutviklingen. 

 4.8 Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta 

hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet. 

 

På et overordnet nivå, vurderes planforslaget å samsvare med relevante statlige og 

rikspolitiske retningslinjer.   

 

2.3.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Alta kommune vedtok revidert kommuneplanens samfunnsdel, «Alta vil», i juni 2015. Planen 

er overordnet og staker ut visjon og politiske mål og strategier for samfunnsutviklingen i Alta. 

Relatert til planforslaget, er det er flere relevante formuleringer. Særlig kan nevnes: 

 

 Mål 12: Alta vil kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter som fremmer helse i hele 

befolkningen i et forebyggende perspektiv. 

 Mål 14: Alta vil ha boliger for alle i gode boligområder, og at boforholdene skal fremme 

velferd og samfunnsdeltakelse. 

 Stretegi 18 a: Medvirke med kommunal boligforsyning til dempet prispress på 

boligmarkedet, arbeide for flere utleieboliger […] 

 Stregegi 18 c: Arbeide for helsefremmende og trafikksikre boligområder med 

barnevennlige kvaliteter og god byggeskikk. 

 Mål 18: Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar 

utbyggingsbehov, landbruksverdier, folkehelse og infrastruktur. 

 Strategi 18 a: Planlegge for 1 % årlig vekst og prioritere fortetting og effektiv 

arealutnytting i utvalgte områder, men høyest utnytting i og ved sentrum. 

 Strategi 18 b: Bevare Altas grønne preg og verne om viktig furuskog, grønnstruktur og 

kjerneområdet for landbruk. 

 Strategi 18 c: Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen. 

 Strategi 20 d: Arbeide for null drepte og hardt skadde i trafikken («nullvisjonen»). 
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Det vurderes at planforslaget for Skogheim bidrar til måloppfyllelse i godt monn jf. 

samfunnsdelen. På den andre siden er det på det rene at mye dyrket og dyrkbar mark bygges 

ned i forslaget, men omdisponering til boligformål ble avklart i forrige vedtak av arealdelen.  

 

Antallet boenheter som planen muliggjør, vil gi et solid bidrag til framtidig vekst i Alta. Areal 

regulert til offentlig tjenesteyting rundt Saga skole er viktig for framtidige utvidelser. Videre 

er boligområdet planlagt med tanke på variasjon i boligtyper (frittliggende og lett 

konsentrert), gode gangforbindelser internt i feltet, til og fra skole/fotballbane samt til og fra 

lysløype og friluftsområdene mot Skogvannet og Borras. De trafikale løsningene i området 

skal bidra til økt trafikksikkerhet, men planforslagets alternativ 1 vurderes å bidra mest i så 

måte. 

 

Gjeldende planer i og inntil planområdet for Skogheim framgår av oversikt og kart under, 

fordelt på kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. 

 

2.3.3 Kommuneplanens arealdel (2011) 

Arealbruksformål og hensynssoner avsatt i kommuneplanens arealdel for Alta, vedtatt 

21.06.16, for området Skogheim framgår av kartet under.  

 

 
Figur 3. Planstatus kommuneplanens arealdel (2011) 

Boligbebyggelse (nåværende) 
Reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

Boligbebyggelse (framtidig) 
Plankrav 

Veiformål (nåværende) 
Regplan skal gjelde 

Idrettsanlegg (framtidig) 

Tjenesteyting (framtidig) 

Tjenesteyting 
(nåværende) 

Grønnstruktur (nåværende) 

Boligbebyggelse (framtidig) 
Plankrav 

Gul flystøysone 

Boligbebyggelse (nåværende) 
Reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

Gang- og sykkelvei 
(framtidig) 

Gang- og sykkelvei 
(framtidig) 
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2.3.4 Reguleringsplaner 

Kart og tabell under oppsummerer gjeldende reguleringsplaner i og inntil planområdet for 

Skogheim, samt hvordan planforslaget påvirker dagens planstatus. 

 

 
Figur 4. Planstatus gjeldende reguleringsplaner i og inntil planområdet for Skogheim. 

 
Tabell 1. Planstatus-oversikt vedtatte reguleringsplaner 

Planid Vedtatt Endring i arealformål som følge av planforslaget 

19980018 12.05.97 Areal regulert til jord- og skogbruk endres til boligområde med adkomstveier, 
lekeplasser og areal til skole/ballflate. Klimavernsone mot sør (skogkledd) 
beholdes. Boligareal i nordøst («Restareal B12») endres til tjenesteyting 
med tanke på utvidelse av Saga skole. Samlevei oppgraderes med parallell 
fortau/gang- og sykkelvei. 

19980114 23.02.99 Areal regulert til boligtomt 31 (kommunalt eie) omdisponeres til gang- og 
sykkelveitrasé som ledd i forbindelse mellom Sagabrinken og Saga skole. 
Restareal kan fradeles nabotomter som tilleggsareal (bolig). Det reguleres 
inn gangvei nord for klimavern ved boligtomt 25-29 som forbindelse mellom 
Sagahøyden og ny gang- og sykkelvei. Klimavern/vegetasjonsskjerm 
beholdes ellers i størst mulig grad. 

20050035 01.10.07 Vei og annen veigrunn langs Saga og i krysset mot Tverrelvdalsveien er tatt 
med nyregulert samlevei og kryss. Gang- og sykkelvei langs 
Tverrelvdalsveien og bussholdeplass er også tatt med og regulert som 
opparbeidet. Areal innenfor tomtegrensa til gnr. 38/334 omdisponeres til 

19980115 

19980018 

19980113 

20050043 

19980114 

20030005 
20060014 

20150007 

20050042 

20050035 

20060014 

19980018 

19980018 

19980018 

20040002 

20060022 

20130004 
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boligformål sammen med et mulig tilleggsareal (BBB) mot veikrysset i nord 
(såkalt «striperegulering»). 

19980113 08.09.98 Areal langs Saga justeres av hensyn til parallelt fortau og kantstopp for 
buss. 

20050042 04.09.06 Veiformålsareal og noe boligareal i krysset Saga x Utsikten berøres som 
følge av oppgradering av samleveien.  

19980115 09.05.00 Et belte langs samleveien regulert til klimavernsone omreguleres til gang- og 
sykkelvei for å gi plass til denne. Klimavernsonen har kun i begrenset grad 
vegetasjon i dag som svarer til formålet (vindskjerming). Det foreslås at 
tilgrensende boligtomter kan utvides 5 m inntil ny vegetasjonsskjerm på 
nordsiden av gs-veiens grøfteareal. Berørte tomter er tatt med i 
planforslaget i sin helhet. 

20050043 23.11.09 Areal regulert til veiformål og dels friluftsområde berøres av samleveien. 
Regulert gs-vei endrer side fra nord/vest til sør/øst for samleveien fra Saga 
skole til Aspemyra, slik den for øvrig er opparbeidet. 

20030005 06.12.04 Plan for adkomstvei til Saga/Aspemyra. Erstattes av planforslagets samlevei 
et stykke ned i bakken/svingene mot E6. Et veiformål-restareal nord for 
«Restareal B12» i 19980018 omregulers til tjenesteyting jf. utvidelse av 
offentlig formål til Saga skole. 

20150007 09.12.15 Tilgrensende plan med areal regulert til boligareal og snødeponi. Berøres 
ikke. 

20060014 11.03.14 Tilgrensende områdeplan for Aspemyra boligområde som i nærområdet til 
planforslaget regulerer kryss fra Aspemyra mot samleveien og 
bussholdeplass. Planforslaget berører ikke planen. 

20130004 21.11.16 Tilgrensende plan som regulerer nytt boligfelt i Aspemyrabrinken og deler av 
samleveien Aspemyra med omlegging av kurvatur i bakken opp fra E6. 
Planforslaget for Skogheim berører ikke planforslaget og stopper inntil 
plangrensen. Veiformålet samsvarer på tvers av plangrensene. 
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2.4 Eiendomsforhold 

 

2.4.1 Eiendomskart 

 
Figur 5. Eiendomskart med grenser i rødt og gnr./bnr., samt planavgrensningen i svart. 

 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

Alta kommune (gnr. 38/253, /461, /254 m.fl.) og FeFo (gnr. 38/1) utgjør de største 

grunneierne i området. Forholdet til andre berørte parter er hensyntatt så langt som mulig i 

planprosessen. Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor 

planavgrensningen) vises i tabellen på neste side. Hjemmelsforhold, rettigheter eller avtaler er 

så lang det er kjent ikke til hinder for planens gjennomføring. 
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Hjemmelsforhold 

 
Tabell 2. Hjemmelsliste for eiendommer innenfor planområdet med planstatus og ev. endringer i planforslaget. Areal (daa) kun omfattet av planområdet. 
GNR BNR FNR HJEMMELS-

HAVER 
AREAL 
(DAA) 

PLANSTATUS PLANFORSLAG MERKNADER 

38 253 0 Alta kommune 83,8 Kp: Bolig, Rp: Jord-/skogbruk Bolig, lek, vei, grønnstruktur Skogheim boligområde. 

38 1 0 FeFo 49,0 Skogbruk, idrett, LNFR Off. tjen., idrett, vei, grønnsturktur  

38 580 0 Alta kommune 7,6 Vei, lek, grønnstruktur Vei, grønnstruktur, bolig Tilleggsareal til tomter BFS12-13 

38 254 0 Alta kommune 23,8 Allmennytting Off. tjenesteyting Saga skole og grendehus 

38 461 0 Alta kommune 12,6 Jord-/skogbruk Bolig, lek, vei, grønnstruktur  

38 491 0 Alta kommune 5,2 Vei Vei  

38 551 0 Alta kommune 9,4 Vei, grønnstruktur Vei, bolig SKV1 m.m. 

38 842  Alta kommune 0,2 Jord-/skogbruk Off. tjenesteyting  

38 843  Alta kommune 0,9 Jord-/skogbruk Off. tjenesteyting  

38 483  Alta kommune 0,5 Vei, grønnstruktur Vei SGS9 

38 604 0 Alta kommune 5,1 Bolig, vei Off. tjen., vei  

38 723 0 Privat 3,6 Jord-/skogbruk, bolig Bolig, vei Makebytte for 151 m2 forslås med kommunen 
for å gi plass til tosidig tomter i øst. Ny 
eiendomsgrense mot øst vil følge dagens 
gjerde mot dyrkamark. 

38 502 0 Alta kommune 2,3 Grønnstruktur Grønnstruktur  

38 578 0 Alta kommune 2,3 Vei, grønnstruktur Vei, telekomm.  

38 1 38 Privat (f) 2,0 Bolig Off. tjenesteyting  

38 724 0 Privat 1,8 Jord-/skogbruk Bolig, vei Må avstå ca. 50 m2 til o_SKV1, men får 
likelydende areal som tillegg mot øst (fra gnr. 
38/253). 

38 584 0 Privat 0,8 Bolig Bolig  

38 513 0 Alta kommune 0,8 Bolig Vei, bolig SGS10 ved Sagabrinken. Tomt omdisponeres 
fra bolig til gang- og sykkelvei. Restareal kan 
fradeles som tillegg til nabotomter. 

38 586 0 Privat 0,8 Bolig Bolig  

38 616 0 Privat 0,7 Bolig Bolig  

38 638 0 Privat 0,7 Bolig Bolig  

38 582 0 Privat 0,7 Bolig Bolig  

38 636 0 Privat 0,7 Bolig Bolig  

38 585 0 Privat 0,7 Bolig Bolig  

38 635 0 Privat 0,7 Bolig Bolig  

38 637 0 Privat 0,7 Bolig Bolig  

38 385 0 Finnmark 
fylkeskommune 

0,2 Vei Vei Tverrelvdalsveien 

38 740 0 Alta kommune 0,2 Kiosk Vei Saga x Tverrelvdalsveien flyttet noe nordnover 
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av hensyn til boligsameiet på sørsida. 

38 334 0 Sameie 0,1 Vei Bolig Mulig tilleggsareal på 135 kvm til boligformål 
da krysset flyttes noen meter nordover. 

38 646 0 Privat < 0,1 Bolig Vei 46 kvm til veiformål 

38 613 0 Privat < 0,1 Bolig, vei Vei 46 kvm til veiformål 

38 500 0 Privat < 0,1 Bolig Vei 23 kvm til veiformål, netto 4 kvm til veiformål 
dersom makebytte jf. BFS14 

38 612 0 Privat < 0,1 Bolig, vei Vei 23 kvm til veiformål 

38 250 0 Privat < 0,1 Bolig Vei 18 kvm til veiformål 

38 462 0 Privat < 0,1 Bolig, vei Vei 14 kvm til veiformål 

38 614 0 Privat < 0,1 Bolig Vei 11 kvm til veiformål 

38 249 0 Privat < 0,1 Bolig Vei 6 kvm til veiformål 

38 1 41 Privat < 0,1 Jord-/skogbruk Grønnstruktur 2 kvm til grønnstruktur 

38 779 0 Privat < 0,1 Jord-/skogbruk Grønnstruktur 1 kvm til grønnstruktur 

38 551 0 Alta kommune  Vei Vei Gang- og sykkelveiareal i kryss 
Tverrelvdalsveien x Sagabrinken. 

 

Sum areal i planområdet er 219,6 daa.
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3. Planforslaget 
 

 
Figur 6. Plankart for planforslaget, sist revidert 26.04.17. 

 

 

3.1 Planens intensjon 
Planarbeidets hovedformål har vært å: 

 Legge til rette for boligbebyggelse (kombinasjon av eneboliger og rekkehus) med 

tilhørende kommunalteknisk infrastruktur, herunder kjøreveier med tilhørende 

sideareal, snuplasser, områder for snølagring, gang- og sykkelveier, stier, lekeplasser 

og grøntområder (vegetasjonsbelter som skal bevares). 

 Utrede og avklare framtidig arealbehov for Saga skole (bygningsmasse med tilhørende 

utomhusareal). 

 Avklare trafikale løsninger til og fra planområdet for både bil- og kollektivtransport, 

samt myke trafikanter.  

 

Planens hensikt samsvarer med hovedformålene i planarbeidet jf. bestemmelsenes § 1. 

 

3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

 

1. Plankart m/tegnforklaring i to alternativer. 

2. Bestemmelser og retningslinjer i to alternativer. 

3. Planbeskrivelse m/vedleggene: 
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I. Referat fra oppstartsmøte 

II. Referat av innspill til oppstartsvarsel 

III. Forenklet ROS-analyse 

IV. Geotekniske undersøkelser og skredvurdering (NGI 2013) 

V. Støyutredning (Rambøll 2016) 

VI. Skisseprosjekt VVA (Rambøll 2016) 

VII. Mulighetsvurdering trafikk (Rambøll 2016) 

VIII. Barnehageutredning Alta øst (Rambøll 2016) 

 

Plankart er utarbeidet iht. SOSI-standard og bestemmelser og planbeskrivelse iht. Alta 

kommunes maler. 

 

 

3.2 Planavgrensning 
Planområdet utgjør arealmessig 217,7 daa. Planavgrensningen ble først trukket av Alta 

kommune ved varsel om oppstart. Denne er underveis i planprossen justert slik at nødvendig 

areal til teknisk infrastruktur sikres, samt at grensen mot gjeldende planstatus legges mest 

mulig kant i kant. I noen tilfeller oppstår «striperegulering» slik at arealformålene samsvarer, 

ev. der det er lagt til rette for fradeling av tilleggsareal til den tilgrensende eiendommen.  

 

 

3.3 Reguleringsformål 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg  

Planforslagets arealformål til bebyggelse og anlegg er likt i begge alternativene. I hovedtrekk 

regulerer planen følgende ny bebyggelse: 

 40 daa fordelt på to områder (BOP1-2) til offentlig tjenesteyting (skole, barnehage, 

grendehus, idrett og uteområder). Dette er omtrent det dobbelte av offenlig areal i 

dagens reguleringsplan. 

 42 nye eneboligtomter med tomtestørrelse fra 650 til 1060 m
2
.  

 4 nye boenheter i to områder for vertikaldelte tomannsboliger (BKS1-2). 

 50-51 nye boenheter i rekkehus, fordelt på: 

 

Område Areal (daa) Boenheter 

BKS3 3,7 10–11 

BKS4 5,0 15 

BKS5 3,5 10 

BKS6 3,0 9 

BKS7 2,2 6 

 

 

Planforslagets frittliggende eneboliger er tiltenkt solgt til selvkost av Alta kommune med 

tanke på privat «selvbygging». Tomtene ligger arealmessig innenfor kommuneplanens norm 

(600-800 kvm), og de aller fleste har avkjørsel til kommunal adkomstvei. Noen av tomtene 

ligger mot fellesavkjørsler. Tomtene er regulert med byggegrense mot vei og påbudt 

byggehjørne for hovedbygning (bolig). Utnyttelsesgraden er i hovedsak 35 %-BYA for 

eneboligtomter, noe som er viktig for at feltet skal beholde «luft» på tomtene og ikke bli for 

kompakt. I de konsentrerte områdene tillates noe høyere utnyttelse (40 %-BYA). Området 
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rundt Saga skole tillates med høy utnyttelse, også med tanke på parkeringsareal som skal 

medregnes i bebygd areal. 

 

De konsentrerte boligformålene er dels tomannsboliger (BKS1-2) og områder for rekkehus 

(BKS3-7). For de konsentrerte områdene kreves samlet situasjonsplan ved søknad om tiltak. 

Hensikten er å sikre helhetlige løsninger innefor de respektive områdene. Rekkehusene skal 

planlegges med variasjon i leilighetsstørrelser internt eller i Skogheim som helhet. 

Plasseringsmessig er rekkehusene forbeholdt plassering med de beste utsiktsforholdene, og ett 

av områdene (BKS4) tillates bygd med sokkeletasje. 

 

Høyden på bebyggelsen skal maks. tilsvare bolig i inntil to etasjer med saltak. For området 

BOP1-2 ved Saga skole settes en maks kotehøyde som tilsvarer maks. høyde på dagens 

bebyggelse. Bestemmelsen inkluderer lysmaster og andre konstruksjoner. 

Høyderestriksjonene er viktige av hensyn til innflygingen til Alta lufthavn. 

 

Boligområdets flate karakter illustreres av tverrsnittet vest – øst under. Derfor er sokkeletasje 

ikke tillatt med unntak av BKS4, som er illustrert med pil. Høydeforskjellen i dette området 

tilsvarer 1:5 og kan forsvare sokkel. Kjellere kan bygges så fremt tilstrekkelig selvfall til 

offentlig avløpsledning kan dokumenteres. Det er et viktig henysn i planen å bevare 

eksisterende terreng mest mulig. 

 
Figur 7. Tverrsnitt planområdet fra Saga til fotballbaneflate vest for Saga skole. Område med fall 1:5 

(BKS4) er markert med pil. 

 

3.3.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Planforslaget oppgraderer SKV1 (Saga-Aspemyra) til samlevei i veiklasse Sa1 jf. kommunal 

veinorm. Det legges trafikkøy (dråpe) mot Tverrelvdalsveien. Oppgraderingen til Sa1 har 

enkelte følgevirkniner inn i tilstøtende kommunale adkomstveier, og dette er tatt med i 

plankartet.  

 

Adkomstveiene intent i Skogheim utformes som A1-veier jf. kommunal veinorm. Gang- og 

sykkelvei/fortau skal legges parallelt med samleveien, og ny gs-vei skal erstatte dagens mye 

brukte sti mellom Sagabrinken og skolen. 

 

Avkjørsel er for eneboligtomtene markert med pil, men endelig plassering bestemmes i 

byggesaken etter høring til Kommunalteknikk (kommunal veimyndighet). Fellesavkjørsler 

skal driftes og vedlikeholdes av nærmere angitte eiendommen i planbestemmelsene. Nye 

fellesavkjørsler opparbeides og asfalteres i bredde 3,5 m. 

 

Busstrasé reguleres mellom øverste nye adkomstvei og Høysletta (vest for Saga skole), og 

denne må stenges med bom som kan fjernstyres av buss i rute.  

 

Bestemmelser om lokal støyskjerming er tatt med som rekkefølgekrav på grunn av støysoner 

fra veitrafikken (jf. støyutredningen – se vedlegg 5). 
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3.3.3 Grønnstruktur, gangveier, lekeplasser og idrett/fotballbane 

Planforslaget har så langt som mulig forsøkt å bevare vegetasjon viktig for vindskjermingen i 

området. Boligområdet er planlagt med et nettverk av interne gangveier som «snarveier» 

mellom adkomstveiene og mot målpunkt som skolen og uteområdene. Gangveiene forutsettes 

å være anlagt med dekke for eksempelvis barnevogner, men ikke snøbrøytet, i motsetning til 

gang- og sykkelveien langs samleveien og mellom Sagabrinken og Saga skole som asfalteres 

og driftes tradisjonelt i offentlig regi. 

 

Lekeplassene BLK1-3 i planforslaget er felles nærlekeplasser for alle nye boliger i Skogheim. 

Ansvaret for drift og vedlikehold er felles og organiseres gjennom et sameie. BLK3 ligger 

naturlig til for akebakke eller nærmiljøanlegg som enkelt skileikanlegg. Småbarnlekeplasser 

forutsettes dekket internt på boligbebyggelsens private og ev. felles arealer. Saga skole med 

utearealer fungerer som områdets grendelekeplass. I tillegg er det regulert grendelekeplass 

mellom Sagabrinken og Sagali.  

 

Området BOP2 vest for skolen er planlagt med tanke på bygging av 11’er fotballbane som 

foreslått av kommunale instanser og Nerskogen IL. Fotballbanen er ikke detaljprosjektert, 

men Rambøll har skisseprosjektert en 11’er bane på arealet som vist i figuren under. Banen 

har målene 100x64 m. Nærheten til boligområdet gjør at banen må prosjekteres med 

støyskjerming i form av gjerde i høyde 2,5 m, jf. også anbefaling i støyutredningen. Banen 

forutsettes erstatte dagens 7’er-bane, mens dagens ballbinge flyttes nærmere skolen. 

 

 
Figur 8. Skisse til fotballbane 100x64 m i området o_BOP2. Inkluderer skråningsutslag og fylling, samt 

mulige parkeringsplasser i nord (her regulerer planforslaget gangfelt og bussholdeplass som 

detaljprosjektering av banen med tilhørende anlegg må forholde seg til). 
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4. Planprosess og medvirkning 
 

4.1 Om planprosessen 
Alta kommune varslet i brev av 17.09.12 oppstart av reguleringsarbeidet. I den forbindelse 

kom det inn 19 høringsuttalelser (se vedlegg 2).  

 

Høringsinnspillet fra kommunens barn- og ungesektor påpekte nødvendigheten av å vurdere 

framtidig utvidelsesbehov for Saga skole som en del av planarbeidet. Planutvalget vedtok i 

møte 07.11.12 følgende formulering som grunnlag for planarbeidet: "Planutvalget ønsker 

primært at Skogheim reguleres til eneboligtomter".  

 

Med bakgrunn i dette valgte kommunen å varsle fornyet oppstart av planarbeidet med utvidet 

planavgrensning i brev av 22.04.13. Til andre gangs varsel om oppstart kom det inn 12 

høringsuttalelser (se vedlegg 2). 

 

Rambøll startet planarbeidet med en barnehageutredning (se vedlegg 8) som vurderte mulig 

lokalisering av en ny barnehage for Altas østlige bydeler. Utredningen konkluderte med at 

områder i og ved Skogheim kunne være aktuelle for barnehage. Adminstrasjonens innstilling 

til møte i planutvalget var blant annet å avsette 5 daa til barnehage. Planutvalget vedtok 

følgende i sak 11/16 den 2. mars 2016: 

 

Planutvalget anmoder om at følgende føringer legges til grunn for det videre 

reguleringsplanarbeidet for Skogmo boligområde: 

 Det avsettes i planen tilstrekkelige arealer for offentlig formål øst for skolen. 

 Det avsettes i planen tilstrekkelig areal til etablering av en ny ballflate (11èr fotball) 

så langt øst som mulig. 

 Planutvalget ber om at ny barnehage sees i sammenheng med og innarbeides i 

kommunedelplan for skole og barnehage. 

 Området planlegges tilrettelagt med en blanding av eneboliger og rekkehusbebyggelse 

i tråd med kommuneplanens bestemmelser (45 % rekkehus og 55 % eneboliger). 

 

Rambølls plankonsulent har hatt møte med rektor ved Saga skole, Statens vegvesen og 

Kommunalteknikk, samt ASU som oppdragsgivere underveis i planprosessen. ASU har hatt 

møter med berørte private grunneiere under planprosessen. 

 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Innspill fra i alt 22 varslingsparter er referert og kommentert i planbeskrivelsens vedlegg 2. 

Oppsummert er de viktigste momentene følgende: 

 

Statlige myndigheter: Fylkesmannens, fylkeskommunens og Sametingets innspill er dels 

veiledning til planarbeidet og dels informasjon om kjente kulturminner i området. Avinor har 

merknader og opplysninger om viktige hensyn for Alta lufthavn som bes sikret i planen. 

Statens vegvesen ønsker gjennomkjøring på samleveien av hensyn til sekundærveinettet i 

bydelen. 

 

Organisasjoner: Nerskogen IL og Saga grendelag har innspill vedr.viktig grønnstruktur, 

snarveier og behov for 11’er spilleflate (fotball). Videre er grendelaget opptatt av å bevare 

kvaliteter i området og ikke medvirke til økt trafikk (gjennomgangskjøring).  
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Kommunale myndigheter: Innspillene knytter seg i hovedsak til arealbehov ved Saga skole, 

inkl. ballfalte. Kommunalteknikk har ikke uttalt seg til oppstartsvarsel. 

 

Private parter: Private parter på tilgrensende eiendommer er opptatt av å bevare viktig 

grønnstruktur og levegetasjon (vernskog). Det uttrykkes motstand mot gjennomkjøring. Flere 

av partene i Høysletta ønsker tillegg til sine tomter fra kommunal klimavernsone i dagens 

plan. 
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5. Virkninger av planforslaget 
 

5.1 Krav til KU 
Alta kommune har vurdert planen i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet 

faller ikke inn under noen av kriteriene for planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. 

Videre vurderes planarbeidet å samsvare med kommuneplanens arealdel, og faller således 

heller ikke under planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens §§ 3 og 4. Det 

konkluderes derfor med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Planfaglig 

konsulent støtter konklusjonen. 

 

5.2 By- og stedsutvikling 
Eksisterende forhold: 

Planområdet representerer et betydelig utbyggingspotensial i den raskt voksende bydelen 

Saga. Planforslaget samsvarer med byutviklingsstrategien gitt i kommuneplanens arealdel. 

 

Virkninger: 

Skogheim vurderes å fortette bydelen Saga på en formålstjenlig måte. Det er lagt opp en høy 

utnyttingsgrad, og boligtomtene er i hovedsak mellom 650 og 750 m
2
. På områdene satt av til 

rekkehus er tettheten i snitt 3 boenheter per daa, medregnet feltintern småbarnslekeplass, 

parkeringsplasser mv.   

 

5.3 Barns interesser 
Eksisterende forhold: 

Planområdet ligger nær skiløype og store utmarksområder i øst. Det er også skole og balløkke 

like ved skolen. I gjeldende reguleringsplan er det regulert en nærlekeplass i Sagahøyden (gnr. 

38/495), som riktignok ikke er bygd. Vel 100-150 meter sør for planområdet ligger det en 

grendelekeplass, samtidig som Saga skole har status som grendelekeplass. 

 

Virkninger: 

Planforslaget legger opp til 3 nærlekeplasser. Småbarnlekeplasser forutsettes dekket av 

private og felles arealer internt på boligtomtene. Lokalisering av nærlekeplassene har 

hensyntatt andre lekeplasser i området og forsøkt spredt, men samtidig lagt slik at boliger ikke 

ligger lengre unna en maksimalt 100-150 meter i gangavstand. Det legges opp til at intern 

forflytning i feltet skal kunne skje uten å måtte gå via samleveien, med enkel adkomst mellom 

boliggruppene og plassert slik at de ender opp i nærheten av lekeplass. Det legges også opp til 

en 11-er-bane mellom Skogheim og skolen, noe som vil være et positivt tiltak for barn og 

unge i området. Skileik/akebakke reguleres øst for skolen, jf. areal avsatt i kommuneplanens 

arealdel. 

 

5.4 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 

Planområdet er i hovedsak ubebygd, men inkluderer to eksisterende boliger (E01-02), samt 

husrekka nord for Skogheim som er tiltenkt et tilleggsareal til sine tomter mot sør. 

Byggeskikken i området preges av tiåret bebyggelsen ble oppført i. I hovedsak er 1-1,5 etasjer 

med ark benyttet. En del sokkeletasjer forekommer. Konsentrert bebyggelse er nyoppført i 

området Aspemyra, ellers dominerer eneboligene. En senere trend i særlig fargebruk, tenderer 

mot mye bruk av hvit- og grå-toner i husfarge. Av offentlige bygg i området er Saga skole og 

grendehus størst. Skolen ligger godt tilpasset i terrenget og opptar høydeforskjellen i bygget. 
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Virkninger: 

Planforslaget inneholder i hovedsak relativt små tomter; ca. 650-750 m2. Det legges opp til 

småhusbebyggelse med selvbyggertomter, med unntak av område BKS-områdene for 

tomannsboliger og rekkehus. Siden planområdet i hovedsakelig er flatere enn 1:5, kan det 

ikke påregnes sokkeletasjer i boligområdet, med unntak av rekkehus i BKS4 der 

terrenghelningen er nærmest 1:5. Det er et viktig hensyn med planen at eksisterende terreng 

og hellning bevares i størst mulig grad.   

 

5.5 Demografiske forhold 
Eksisterende forhold: 

Innenfor planområdet bor det i dag 54 personer.  

 

Virkninger: 

Planforslaget åpner for følgende ny boligbebyggelse: 

 Eneboligtomter: 42 

 Boenheter i tomannsboliger: 4 

 Boenheter i rekkehus: 50-51 

Sum: 96-97 

 

Med en faktor på 2,6 beboere per enhet, vil Skogheim anslagsvis medføre ca. 250 nye 

beboere. Antall barn er beregnet i kap. 5.14. Dersom det etableres sekundærleiligheter i 

eneboligene, vil antall nye beboere øke ytterligere. Potensielt tillegg for 42 eneboliger pluss 4 

tomannsboliger: 120 beboere i sekundærleiligheter (maks.-anslag). 

 

5.6 Folkehelse 
Eksisterende forhold: 

Planområdet består i hovedsak av dyrka mark som per i dag ikke ferdes av folk. Områdene i 

øst er mer benyttet til skigåing og turer. En viktig sti/snarvei går mellom Sagabrinken og 

skolen. Mange går nærturer langs samleveien i området, som ikke er fullt utbygd med gs-

vei/fortau. 

 

Virkninger: 

Planen legger opp til at man skal kunne bevege seg fra planområdet og ut til utmark/lysløype, 

jobb, og skole uten å måtte bruke bil. Det legges også opp til gang- og sykkelveitilkobliger 

mot øvrig sykkelnett og snarveier. Det antas at dette vil bidra positivt til mulighetene for folk 

å bevege seg ut av området til fots eller ved bruk av sykkel, noe som vil være positivt for 

folkehelsa. Utvidelsen av tilbudene ved Saga skole (ny fotballbane), vil også invitere til mer 

fysisk aktivtet i området. 

 

5.7 Friluftsliv 
Eksisterende forhold: 

Planområdet ligger nær skiløype og store utmarksområder i øst. 

 

Virkninger: 

Det legges opp til gode koblinger fra boligområdet og ut mot grønnstruktur og utmark i øst. 

Mulighetene for fysisk aktivitet og utøvelse av enkelt friluftsliv må antas å være relativt gode 

her. Man kan enkelt komme seg til lysløypa litt lenger opp, og også via gangvei ved 

vegetasjonsskjermene i planområdets sørlige del.  
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5.8 Landskap 
Eksisterende: 

 
Figur 9. Helningsgrad i og ved planområdet. Helningsgrad mindre enn 1:5 viser Skogheims flate karakter, 

med unntak av åsryggen som en hokeykølle i sentrum-vest. 

 

 
Figur 10. Foto fra Høysletta mot sørvest. (Foto: 

Rømbøll 2016-07-01) 

 
Figur 11. Foto fra område ved høydebasseng Lille 

Borras mot vest. Saga skole i forgrunn t.h. (Foto: 

Rømbøll 2016-07-01) 

 

Området er i dag for det meste flat landbruksjord, med unntak av noe utmark i øst med typisk 

furu og lyngmark. Grunnforholdene ble undersøkt av NGI i 2013 og ingen kvikkleire ble 

påvist, men i bestemmelsesområde #1 er det krav om geoteknisk vurdering for 

søknadspliktige tiltak. Det er generelt god løsmassestabilitet i området. Nordre og vestre del 

av området har høyt grunnvann. 
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Virkninger: 

Planen innebærer at landbruksjord blir boligbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Området vil fremstå som relativt høyt utnyttet når det ferdig bebygd, med sine vel 100 

boenheter. Det er viktig at utnyttelsesgraden ikke overstiges, for å bevare «luft» og 

mellomrom i boligområdet. Landskapsmessig er viktig vegetasjonsskjermer og åsryggen 

bevart. Boligbebyggelsen vil høydemessig tilsvare øvrige boligfelt i Saga. Utvidet offentlig 

bebyggelse forventes også i takt med skolens utvidelsesbehov mv. 

 

5.9 Lokalklima 
Eksisterende: 

Terrenget er vestvendt i utgangen av et bredt dalføre mot sør. Solforholdene er svært gode 

med unntak av tidlig morgen, da Lille Borras skygger noe mot øst. Skoleområdet skygges noe 

med av terreng/fjellside mot sør, men solforholdene må fortsatt sies å være gode. 

 

Klimaet i Alta-området er nokså tørt. Data fra Langfjordbotn viser 670 mm nedbør i 

året, mens det for Alta lufthavn er registrert 400 mm i året. Værstasjonen Loppa som 

ligger lenger sør og vest har 917 mm. Statistikken fra Loppa viser også at nedbør som 

snø kommer med vind fra sørvestlig, vestlig, nordvestlig og nordøstlig retning.  

 

Området er utsatt for vind fra sør og sørøst, og dalføret som planområdet ligger innenfor, er 

også orientert samme vei og forsterker vinden som faller ned fra Vidda. Vinterstid er dette 

den helt klart mest vanlige vindretningen, noe som gjør at det ofte er kaldt og trekkfullt i 

Saga.  

 

Vindrosene i figurene under viser frekvens, himmelretning og styrke på vind fordelt på 

sommer/høst og vinter/vår. Hyppigste og sterkeste vind vinterstid er fra sørøst, og en må anta 

at denne i mindre grad gir nedbør. Vindretning fra nord og nordvest gir ikke skavloppbygging 

mot planområdet. 

 

 
Figur 12. Frekvensfordeling av vindretning og vindstyrke de siste fem år for Alta lufthavn juni-okt. 
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Figur 13. Frekvensfordeling av vindretning og vindstyrke de siste fem år for Alta lufthavn nov. - mai. 

 

Virkninger: 

Det legges opp til å ta vare på skogbelter som går i øst-vest-retning på to steder som 

klimavernbelter, samt langs kantene av boligfeltet. Det antas at boligfeltet vil i seg selv på sikt 

også dempe vinden som kommer ned Tverrelvdalen og også være gunstig for bebyggelsen 

nord for boligområdet. Etableringen av mange bygningskropper, gjerder osv. fremfor det åpne 

området som jordbruksmarka er i dag, vil medføre demping av vind og gi grunnlag for 

vegetasjon, som i neste omgang vil virke enda mer dempende på vinden. Boligområdet antas 

derfor å ha en positiv virkning på lokalklimaet i allerede etablert bebyggelse i Saga og i seg 

selv være dempende på vind.  
 

Planområdets bolig- og uteoppholdsområder er planlagt slik at de gode solforholdene bevares 

i godt monn. Særlig vestre del av tomene bør forbeholdes uteopphold, da ettermiddagssolen 

står sterkt her og utsikten er den beste også mot vest. 

 

 

5.10 Miljøvennlig energiforsyning  
Eksisterende forhold: 

Boligbebyggelsen i bydelen er i hovedsak oppvarmet med elektrisitet eller i kombinasjon med 

ved-/pelletsfyring. Det er ikke kjent om Saga skole har vannbåren varme eller annen alternativ 

oppvarmingskilde. 

 

Virkninger: 

Planen setter ikke krav til miljøvennlig energiforsyning utover krav som følger av 

Byggteknisk forskrift. 

 

 

5.11 Naturressurser 

Eksisterende forhold: 

Området er en blanding av jordbruksmark, og karrig furu og lyngmarksvegetasjon mot øst. 

Det meste av jordbruksmarka er fulldyrka jord og innmarksbeite. Deler av området har 

bærlyng, men omfanget av bærplukking antas å være småskala.   
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Virkninger: 

Landbruksjorda vil bli nedbygd her, 62 daa fulldyrka mark og 7 daa innmarksbeite vil bli 

nedbygd. Dette er allerede omdisponert til boligformål som følge av kommuneplanens 

arealdel (2011) 

 

5.12 Risiko- og sårbarhet 
Eksisterende risikofaktorer i planområdet:  

Det er i hele området en kjent problematikk med en del vind og kulde som kommer ned 

Tverrelvdalen. Den nordvestlige delen av selve planområdet er utsatt for setninger og høyt 

grunnvannsnivå. En mindre del av området har dessuten krav om stabilitetsvurderinger ved 

etablering av boliger. Kanten langs Lille-Borras er utsatt for skred/steinsprang.  

 

Det er i planforslaget regulert vegetasjonsskjerm (GV) for å redusere effekten av vind og 

kulde i planområdet. Det er laget et eget VVA-notat som beskriver håndtering av blant annet 

overvann.  

 

Det er ikke satt av boliger eller lekeplasser i det området som er markert som utfordrende 

geoteknisk, ei heller i rasutsatte områder. En del av gang og sykkelvegen, SGS10, blir 

liggende innenfor rasutsatt område, men dette er etter sikkerhetsklasse 2 og 3, og ingen krav 

til avbøtende tiltak er nødvendig. 

 

Planområdet ligger innenfor område med høyderestriksjoner i restriksjonsplan for Alta 

lufthavn. I tillegg ligger nordøstlige del innenfor gul flystøysone. Restriksjonsplanen for 

lufthavnen betyr at særlige hensyn må tas til luftfarten hva gjelder byggehøyder og sterke 

lyskilder. Planforslag inneholder bestemmelser som vurderes hensynta restriksjonsplanen da 

høyde på eksisterende bebyggelse og vegetasjon i området er lagt inn som maks. byggehøyde 

kote +80,5. Avinor må ta stilling til om dette er tilstrekkelig, og tiltak som flomlysmaster og 

byggekraner må alltid avklares med Avinor. 

 

Risikofaktorer som følge av etablering av tiltak i planområdet: 

Støy 

Støykartleggingen (vedlegg 5) viser at forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig 

situasjon er forholdsvis liten, men som følge av trafikkøkningen fra boligfeltet vil det være 

noe høyere støybelastning rundt Samleveien. Forskjellen på alternativ 1 og 2 er liten. 

Alternativ 1 gir noe mindre støyutbredelse på planområdet og på Samleveien mot 

Tverrelvdalsveien, sammenlignet med alternativ 2. Ved alternativ 2 vil det være ca. dobbelt så 

mye trafikk og mer støy direkte ved Saga skole enn for alternativ 1. Punktberegninger på 

eksisterende bebyggelse viser at disse ikke har lydnivå over grenseverdien for gul støysone 

eller får en endring i lydnivå > 3,0 dB ved de fremtidige trafikkalternativene. Det vurderes 

derfor at det ikke behøves avbøtende tiltak for eksisterende bebyggelse.  

 

Støyutredningen inneholder et forslag til skjerming langs samleveien for å redusere andelen 

areal i gul støysone for boligtomter nærmest veien. Effekten av 2,5 meter høy skjerm er god, 

og denne skjermer mye av arealet på tomtene som er i gul støysone uten skjerming. 

Nødvendigheten av støyskjerm vil være avhengig av arealbruk og plassering av 

bygningsmasse på planområdet. For boliger mot samleveien må det dokumenteres ved 

byggesak for at gjeldende støykrav er ivaretatt. 

 

For vurderingen av støy fra fotballbane er det tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder 

IS-1693 og anbefalt grenseverdier for nærmiljøanlegg. Beregningene viser at boliger som blir 
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etablert nord på planområdet mot fotballbanen vil ha risiko for at det kan oppstå lydnivå over 

grenseverdien og det kan føre til sjenerende støy fra nærmiljøanlegget. For å skjerme 

planlagte boligtomter er det tatt med krav om etablering av 2,5 meter høy støyskjerm mot 

fotballbanen. Denne sikrer at tomtene på planområdet har lydnivå under anbefalt grenseverdi. 

Det er viktig at denne etableres på samme høyde som banen for best effekt.  

 

Annet 

Etablering av gang- og sykkelveg SGS6 medfører at en mister noe av den regulerte 

vegetasjonsskjermen i gjeldende plan, men erfaringer med andre boligområder har vist at 

bebyggelse som etableres fører til en lokal klimaverneffekt som gjør at vegetasjon kommer 

opp. Denne vil skjerme for nordforliggende bebyggelse og fungere som et klimavern i seg 

selv. 

 

Eksisterende og risikofaktorer som følge av etablering av tiltak i planområdet, anses derfor 

som vurdert og tilfredsstillende håndtert i planforslaget bestående av plankart, bestemmelser 

og hensynssoner (støysoner), samt planbeskrivelsen med alle utredninger (vedlegg). 

 

 

5.14 Sosial infrastruktur 
Eksisterende: 

I nærområdet til Skogheim ligger både skole og barnehage. Saga barnehage har 5 avdelinger, 

76 barn og 15 ansatte. Saga skole har 168 elever (pr. 24.11.15) og startet skoleåret 2016/17 

med anslagsvis ca. 40 elever i 1. klasse. Behovet for utvidelse av skolen vurderes som sort. I 

tilknytning til skolen ligger også Saga grendehus, et kjærkomment samlingssted i bydelen. 

 

Virkninger: 

Som vist til i kap. 5.5 vil Skogheim kunne medføre fra 97 nye boenheter. Beregning av behov 

for barnehage- og skoleplasser blir da som følger: 97*6,5/100 = 6,3 barn per alderstrinn, 

hvorav 80 % trenger barnehageplass: 6,3*0,8 = 5,0 

 

Oppsummert genererer planforslaget behov for 6,3 nye skoleplasser per alderstrinn (sum 44,1 

for 1-7-skole) og 5,0 barnehageplass per alderstrinn (sum 25,0 for 1-5 år). 

 

Budskapet fra Saga skole i planprosessen har vært at kapastiteten allerede er sprengt og at 

skolen derfor har stort behov for utvidelse dersom Skogheim boligområde også skal sogne til 

Saga skole. Planforslaget tar arealmessig høyde for utvidelse av Saga skole nordøstover. 

Utvidelsen kan eventuelt også omfatte barnehage. 
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5.15 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 

 
Figur 14. Eksisterende VA-ledninger i og i tilknytning til planområdet. 

 

Planområdet er i hovedsak ubeygd. Eksisterende kommunalteknisk infrastruktur tilgrensende 

områder framgår av figur over, og er nærmere beskrevet i vedlagte VVA-skisseprosjekt. 

 

Virkninger: 

Skisseprosjektet har dimensjonert vann, avløp og overvann for hele Skogheim. 

Vannforsyningen tilknyttes eksisterende vannledning fra Saga og videre mot Aspemyra. 

Skogheim knyttes på denne via ledning gjennom utbyggingsområdet. Hovedledninger for 

spillvann innad i feltet foreslås anlagt med dimensjon Ø160mm PVC. Spillvannsledninger 

legges med minimum fall 10 ‰ for å sikre selvrensing, også ved liten vannføring. Overvann 

som kommer ned fjellsiden mot øst for feltet bør avskjæres før det når feltet. Det er et 

grøftesystem i dag langs foten av fjellet med avrenning til åpen grøft langs Aspemyraveien. 

Dette systemet bør opprettholdes etter utbygging av Skogheim, da det vil kunne redusere 

dimensjonen på overvannsnettet i boligområdet. 
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Figur 15. Skisseprosjektets prosjekterte VAO-anlegg for betjening av planområdet med tilknytningspunkt 

til kommunens øvrige ledningsnett. 

 

 

5.16 Trafikkforhold 
Eksisterende: 

Rambøll har beregnet trafikkmengde og støy på bakgrunn av ÅDT-telling ved Alta kommune 

i august 2016 (se trafikkvurdering og støyutredning i vedlegg 5 og 7). 2016-situasjonen 

illustreres av figur under. 
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Figur 16. Trafikkmengde (ÅDT) 2016 Saga. (Kilde: Alta kommune/Rambøll) 

 

Virkninger: 

Rambølls beregninger (se vedlegg 5) av framtidig vekst i området som følge av Skogheim 

boligområde viser at ÅDT ut samleveien mot Tverrelvdalsveien øker fra 1000 til 1200 i alt. 1 

og 1300 i alt. 2. Der samleveien møter E6 øker ÅDT fra 1100 til 1800 uansett alternativ. 

Forskjellen i ÅDT forbi Saga skole beregnes å reduseres fra 400 til 200 i alt. 1 og forbli 

uendret på 400 i alt. 2. Langs E6 vest for Tverrelvdalsveien øker ÅDT merkbart fra dagens 

6100 til 8000 uansett alternativ. 

 

Samleveien Saga er dimensjonert etter vegklasse Sa1 i håndbok N100. Siktkrav i kryss til 

boligfeltet forutsettes etter en fartsgrense på 30 km/t. Strekningen fra Tverrelvdalsvegen til 

svingen før Utsikten, samt strekningen fra skolen til planens avslutning ligger i store deler i 

dagens veg. På disse strekningene vil det være tilstrekkelig å breddeutvide og reasfaltere 

vegen til ny vegstandard. Strekningen fra svingen før Utsikten og vegen videre opp til skolen 

opparbeides på nytt. Svingen opparbeides med 6 % tverrfall grunnet for å minimere risikoen 

for utkjøringer ved glatt vegbane. Bakken opp til skolen har stigning 8 %.    

 

Det skal anlegges fortau på vestsiden av Sagavegen fra krysset ved Tverrelvdalsvegen til 

singen før krysset til utsikten. Eksisterende nett av gang- og sykkelveger kobles til denne. 

Videre opp til skolen legges det opp til frittliggende gang- og sykkelveg i 3 m avstand fra 

samlevegen. Det er valgt å gå ut over minstekravet til avstand mellom veg og gang- og 

sykkelveg grunnet antatt høyere fartsnivå enn fartsgrensa ned bakken, og for å ha tilgjengelig 

snø-areal i grøfta ved brøyting. 

 

Parkeringsdekningen ved Saga skole (BOP1) oppgis fra skolen å være god. Framtidige 

utvidelser vurderes også kunne dekke p-behovet innenfor BOP1. Parkeringsutfordringer kan 
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oppstå ved mulig ny fotballbane (BOP2), særlig ved større arrangmenter. Det er begrenset 

plass til parkering akkurat ved banen, så sambruk med skolens parkering mot Aspemyra er å 

anbefale. Tidsmessig vil det sjelden være kollisjon mellom skoletid og treninger og kamper 

ved banen. Det foreslås derfor at en ser helhetlig på parkeringsbehovet i områdene ved 

byggesøknader. 

 

 

5.17 Universell utforming 
Eksisterende forhold: 

Områdets helning er illustrert i kartet i kap. 5.8. Skogheim bør med andre ord være godt egnet 

for tilgjengelige løsninger for personer med nedsatt funksjonsevne. 

  

Virkninger: 

De avsatte lekearealene varierer litt i helningsgrad, men alle de avsatte arealene i planen har 

arealer som kan ivareta krav til universell utforming av uteoppholdsareal. Planen inneholder 

ikke krav om tilgjengelige boenheter, men de naturlige terrengforholdene gjør slik bebyggelse 

egnet. For øvrig gjelder bestemmelser i Byggteknisk forskrift samt veinormaler i området, 

herunder universell utforming av bussholdeplassene. 

 

 

5.18 Verneverdier 
Eksisterende: 

Det er ikke registert noen truede arter innenfor planområdet, ifølge artsdatabanken.no. 

Naturbasen er også sjekket, uten treff av prioriterte naturtyper i området. Det heller ikke 

registert noen kjente automatisk freda kulturminner i området.  

 

Virkninger: 

Kunnskapsgrunnlaget i området vurderes som tilstrekkelig. Tiltaket vurderes ikke å ha 

negative virkninger på viktig naturmangfold eller kulturminneverdier i området.  

 

 

5.19 Økonomi/gjennomføring 
 

5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

Planforslaget forusetter samtidig opparbeidelse av teknisk infrastruktur og lekeplasser som er 

nødvendig for boligene før brukstillatelse kan gis.  

 

5.19.2 Tidsplan for gjennomføring 

Planforslaget vil sendes på høring vinteren 2016/17 slik at sluttbehandling kan forventes 

innen første halvår 2017. De politiske signalene i saken tilsier at kommunen ønsker snarest 

mulig realisering av boligområdet. Eneboligtomtene er tiltenkt «selvbygging», mens 

kommunen som grunneier for de konsentrerte områdene står fritt til å organisere 

arkitektkonkurranse, stå som byggherre selv (kommunalt utleie) eller selge til boligbyggerlag 

eller privat utbygger. 

 

5.19.3 Kostnader/finansiering 

Rambøll har som del av skisseprosjektet for VVA beregnet utbyggingskostnadene som følger 

(tall i tusen kr og ekskl. mva.):  
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Tabell 3.  Samlet kostnadsoverslag (jf. skisseprosjekt VVA), tall i tusen kr 

BESKRIVELSE SUM TILTAK 

Felleskostnader (rigg og drift), inkl. honorar detaljregulering 2 570 

VA-anlegg – Boligfelt 8 300 

VA-anlegg – Oppgradering overvann 1 600 

Veier og plasser (inkl. veilys) 14 010 

Sum entreprisekostnad 26 500 

Generelle kostnader (prosjektering, adm./byggeledelse) 1 500 

Sum byggekostnad 28 000 

Reserver, forventet tillegg 2 100 

Sum forventet prosjektkostnad 30 100 

Sikkerhetsmargin ca. 10 % 3 000  

Grunnerverv og riving 12 540  

SUM RAMMEKOSTNADER 46 000  

 

Beregningen tilsier at utbyggingskostnad (ramme) pr. ny boenhet (97) blir om lag 475 000 kr.  

 

Beregnet per nytt areal til boligformål (sum ca. 49 daa) gir flatt en kvm-pris på 935 kr. Det er 

da ikke vektet mellom eneboliger og konsentrert bebyggelse. 

 

I beregningen inngår fjernstyrt bom ved kollektivtrasé. Rentekostnader, støyskjermingstiltak 

og utgifter til framtidig grunnerverv er ikke medtatt. 

  

5.19.4 Utbyggingsavtale 

Utbyggingsavtale er ikke aktuelt da boligområdet vil bygges ut/utvikles i kommunal regi. 
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6. Begrunnelse for valgte løsninger 

6.1 Boligbebyggelse 

Skogheim som boligområde er planlagt med løsninger som gir et boligantall i tråd med 

kommuneplanens arealdel. Områdets egnethet har medført at området «overoppfyller» 

kommuneplanens boliganslag, selv om en god del areal har gått med til offentlig tjenesteyting 

for å gi plass til fotballbane vest for Saga skole. Boligbebyggelsen, sammen med lekeplasser, 

grønnstrukltur og nettverk av gangveier, gir i sum et boligområde med gode kvaliteter. Noe 

bruk av fellesavkjørsler er benyttet for å maksimere utnyttelsen. Fellesavkjørsler gir god 

utnyttelse, men kan også være utfordrende for privat parter som står felles ansvarlig for drift 

og vedlikehold. Også drift og vedlikehold av de tre nærlekeplassene tilfaller nye boligeiere og 

skal organiseres i et sameie. 

6.2 Offentlig tjenesteyting 

Saga skole har utvidelsesbehov og flere parter i bydelen ønsker en fotballbane anlagt til 

området ved skolen. Planforslag sikerer areal til begge behov ved å utvide skolens areal mot 

vest (BOP2) og nordøst (BOP1). Sistnevnte utvidelse mot Aspemyra medfører at privat tomt 

gnr. 38/1/38 reguleres til offentlig tjenesteyting og således utløser rett til innløsning for 

hjemmelshaveren. I en så stor bydel som Saga er tilstrekkelig areal til skole, barnehage og 

andre offentlige funksjoner nødvendig å finne plass til. Slik Saga skole er bygd, vil en 

utvidelse måtte komme østover. 

6.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veier og VA-anlegg er dimensjonert for å ta høyde for Skogheim-utbyggingen og 

naturforholdene i området. Samleveien i området oppgraderes til Sa1-standard, men særlig 

forbedres forholdene for myke trafikanter. Planalternativet med samleveien stengt ved 

Høysletta og kun åpen for kollektivtrafikk bifalles av flertallet av høringspartene, og er det 

som foreslås vedtatt. 
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
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Vedlegg 2: Innspill 
 

2.1 Parter som er varslet 
Planoppstarten er varslet av Alta kommune. Kommunen ved ASU kan kontaktes for 

opplysninger om parter som er varlset. 

 

2.2 Referat av innspill 
Til varsel om oppstart 17.09.12 og fornyet varsel om oppstart av 22.04.13. 

 

Statlige og regionale myndigheter 

 
1. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen 

Brev av 10.10.12 (mottatt: 15.10.12): 

Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens vurdering om at planarbeidet ikke skal 

konsekvensutredes. 

Fylkesmannen forventer at det avsettes arealer til lek iht. Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerheten ivaretas i plansaker, jf. pbl. § 

4-3 om ROS-analyser. Det vises til mulige farer som følge av framtidige klimaendringer og 

til direktoratets (DSB) veileder for kartlegging av risiko og sårbarhet. I ROS-sammenheng 

minnes det særlig om følgende: 

- Høyspentlinje krysser planområdet. Statens strålevern har laget veileder om bolig 

nær høyspentanlegg. 

- Radon, jf. Byggteknisk forskrift (Tek10) § 13-5 om radonforebyggende tiltak. 

Det gis generelle innspill til planarbeidet om reguleringsplanveileder, plannavn og -id, 

samt kvalitetssikring av plankartet. Videre minnes det om følgende: 

- Sikre estetisk kvalitet i omgivelsene. 

- Utnyttingsgrad må påføres planen eller fastsettes i bestemmelsene. 

- Viktig å avsette arealer til grønnstruktur ut fra boligområdet til utmarka, jf. 

hensynet til folkehelsen og friluftslivet. 

- Vedr. universell utforming: Det er i plan adgang til å stille krav til hvor stor andel 

av boligene i planområdet som skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Det 

er også adgang til å stille krav til lokalisering av slike boliger. Videre er det adgang 

til å stille strengere krav til utearealer enn det som framgår av Byggteknisk 

forskrift. 

- Vurdere om støy er et aktuelt tema i planarbeidet, jf. Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Lokal helsemyndighet bør konfereres. 

- Naturmangfoldlovens § 7, jf. §§ 8-12, om synliggjøring av beslutningstakers 

vurderinger vedrørende naturmangfoldet gjelder for kommunens vedtak i saken. 

 

Brev av 14.05.13 (mottatt: 22.05.13): 

I Fylkesmannens uttalelse til fornyet varsel er det sendt et likelydende brev som over, med 

unntak av følgende tillegg: 

Jf. aktsomhetskart for snøskred og steinsprang, er skred et faretema som bør vurderes 

nærmere i ROS-analysen. 

Fylkesmannen legger til grunn at konklusjoner fra geotekniske undersøkelser i området 

innarbeides som del av ROS-analysen for området. 
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Plankonsulentens kommentar: Det vurderes at fylkesmannens innspill mht barn og unge, 

grønnstruktur, universell uforming, naturmangfold mm er ivaretatt i planarbeidet. Skred er 

utredet (jf rapport fra NGI) og bestemmelser og hensynssoner bidrar til å ivareta 

sikkerheten ved gjennomføring av tiltakene. Jf også ROS-analysen. 

 

 
2. Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga 

Brev av 19.10.12 (mottatt: 29.10.12): 

Fylkeskommunen minner om at universell utforming må framgå av planens hovedmål, 

planbeskrivelse og -bestemmelser. Dette gjelder særlig areal avsatt for allmennheten, som 

leke- og oppholdsplasser, parkeringsplasser og offentlige rom. Planer som ikke er i tråd 

med dette, kan gi grunnlag for innsigelse. 

Utbygging og gjennomføring av tiltak bør samsvare med Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i planleggingen (rundskriv T-2/08). Leke- og 

oppholdsarealer som er kvalitativt egnet for lek og opphold bør vurderes før boliger og 

veier plasseres. Dersom dette ikke følges opp, kan det gi grunnlag for innsigelse. 

Området ble befart av kulturminnemyndighetene i forbindelse med reguleringsplanen 

vedtatt i 1997. Befaringen påviste kulturminner som er lagt inn i planen, men ingen av 

disse ligger innenfor eller inntil varslet planområde for Skogheim. Fylkeskommunen 

krever for øvrig aktsomhetsplikten medtatt i planbestemmelsene, og foreslår formulering. 

 

Brev av 08.05.13 (mottatt: 21.05.13): 

Til fornyet varsel ga fylkeskommunen likelydende uttalelse, med unntak av følgende 

tillegg: 

Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i den delen av 

planområdet som ligger utenfor reguleringsplanen fra 1997. 

Generelt regner fylkeskommunen bebyggelse fra gjenreisningstiden som verneverdig så 

fremt det ikke er utført vesentlige endringer. Fylkeskommunen vurderer det slik at bygging 

av boliger ikke vil komme i konflikt med freda eller verneverdig bebyggelse. Det vises til 

Alta kommunes byggeskikkveileder og anmodes om at tiltakshaver følger føringene. 

 

Plankonsulentens kommentar: Det vurderes at innspillene fra Finnmark fylkeskommune er 

ivaretatt i planforslaget. Størrelse og lokalisering av leke- og uteoppholdsarealer er i tråd 

med overordnet plan. Det vurderes ikke at det er verneverdig gjenreisningsbebyggelse i 

planområdet.  

 

 

3. Statens vegvesen, Region nord 

Brev av 09.10.12 (mottatt: 12.10.12): 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til flere andre, store utbyggingsprosjekter. Statens 

vegvesen har vært tydelig på at det må etableres samleveier internt mellom boligfeltene, og 

at infrastrukturen i området må oppgraderes. 

Vegvesenet stiller krav om tilrettelegging for kollektivtrasé for betjening av bydelen. 

Det kan bli behov for oppgradering av krysset fv. 26 x E6, og planområdet bes utvidet til 

også å omfatte dette krysset. Infrastrukturtiltak som skal iverksettes må utredes i 

planarbeidet. 

Vegvesenet ønsker å bidra aktivt i planarbeidet framover. 

 

Brev av 13.05.13 (mottatt: 21.05.13): 
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Statens vegvesen vurderer det som positivt at planområdet er utvidet og omfatter 

eksisterende infrastruktur, spesielt av hensyn til helhetlig tilrettelegging for kollektiv og 

gående og syklister. 

Vegvesenet kan ikke se at deres innspill om å inkludere krysset fv. 26 x E6 er ivaretatt i 

fornyet varsel om oppstart. Det vil være behov for mindre oppgraderinger i dette krysset, 

og det bes derfor om at det inkluderes i planarbeidet. 

Vegvesenet ønsker å bidra aktivt i planarbeidet framover. 

 

Plankonsulentens kommentar: Planforslaget åpner for at kollektivtransport kan kjøre 

gjennom området. Generell gjennomkjøring fremmes som alternativ 2. Kommunen har 

inkludert krysningspunktet med Tverrelvdalsvegen (Fv 26) og samlevegen i feltet, men har 

av flere årsaker ikke ønsket å utvide planområdet til å ta med fylkesvegens kryssing med 

E6. Dette må av bl.a. kapasitets- og framdriftsmessige årsaker ev. vurderes i eget arbeid. I 

feltet er det innregulert to bussholdeplasser. 

 

 

4. Sametinget 

Brev av 26.10.12 (mottatt: 30.10.12): 

Sametinget minner om å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 

samfunnsliv er et viktig hensyn i planleggingen jf. pbl. § 3-1. Sametinget har i den 

forbindelse utarbeidet en planveileder. 

Sametinget kan ikke se at det er fare for at planområdet kommer i konflikt med automatisk 

freda samiske kulturminner. Det minnes imidlertid om aktsomhetsplikten, og forslag til 

bestemmelse er formulert tilsvarende som fra fylkeskommunen. 

 

Brev av 10.06.13 (mottatt: 13.06.13): 

Sametinget viser til innspillet av 26.10.12 og har ingen ytterligere kommentarer eller 

merknader til planarbeidet. 

 

Plankonsulentens kommentar: Det nye boligfeltet skal realiseres på tidligere dyrket mark, 

og innebærer ikke endring av utmark. Det har i planprosessen ikke framkommet 

informasjon om at det er eksplisitte samiske interesser i området, og det er heller ikke kjent 

for kommunen. Planforslaget vurderes imidlertid å bidra til gode leve- og oppvekstvilkår 

også for den samiske befolkningen i Alta.   

 

 
5. Avinor AS 

E-post udatert (skrevet ut: 26.08.15): 

Avinor viser til brev fra Luftfartstilsynet av 29.10.08 ang. restriksjonsplan for Alta 

lufthavn vedr. frigivelse av areal til utbyggingsformål i Saga/Nerskogen. 

Planområdet ligger anslagsvis 1400 m øst-sørøst for landingsterskelen til bane 29 ved Alta 

lufthavn og berører sikkerhetsområdet for flyplassen. 

Luftfartstilsynets vurdering av forholdene i brev av 29.10.08 siteres. 

Avinor forutsetter at kommunen på bakgrunn av tidligere saksbehandling og 

korrespondanser vedrørende planområdets nærområder, er kjent med de høyderestriksjoner 

og øvrige problemstillinger som foreligger, herunder: 

- At Luftfartstilsynets føringer for byggehøyder i området ivaretas gjennom absolutte 

begrensninger i byggehøyde for all bebyggelse (inkl. midlertidige konstruksjoner 

som kraner mv.) 

- Restriksjoner i forhold til støy der planområdet berøres av gul sone i støysonekart 
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for Alta lufthavn. Avinor ber om at det legges inn planbestemmelser som sikrer 

nødvendige avbøtende tiltak med tanke på å unngå støyplager fra nåværende og 

framtidig flyplassvirksomhet ved Alta lufthavn. 

- Restriksjoner i forhold til etablering av lys, jf. forskrift om utforming av store 

flyplasser § 13-3 om farlige og villedende lys. Avinor ber om at det legges inn 

bestemmelser som sikrer at det ikke etableres lys som kan være til fare for 

flysikkerheten og som gir Avinor rett til å fjerne slik belysning for eiers regning. 

 

Plankonsulentens kommentar: Planområdet åpner ikke opp for høyere bebyggelse enn det 

som allerede er etablert i området. Det er tatt inn bestemmelse om høyde på bebyggelse. 

Revidert gul støysone for Alta lufthavn er tatt inn i plankartet. I gul støysone gjelder tabell 

3 i retngingslinje T-1442/2012. Denne forutsettes fulgt opp ved søknad om tiltak. Farlige 

og villedende lys er ikke tillatt jf. planbestemmelsene pkt. 3.15. 

 

 
6. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region nord 

Brev av 15.10.12 (mottatt: 15.10.12): 

Planområdet ligger på en breelvavsetning og er ikke innenfor NGIs overordnede 

kartlegging. Muligheten for kvikkleire kan likevel finnes. Dette må klarlegges med 

geoteknisk kompetanse, jf. Tek10 § 7-3 og NVEs retningslinjer 2/2011 om krav og 

fremgangsmåte. Ev. funn av kvikkleire krever også avklart områdestabilitet. 

Plandokumentene må tydelig vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt 

hensyn til, også for tilgrensende områder. Krav om eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas 

i planbestemmelsene. 

 

Plankonsulentens kommentar: NGI har utarbeidet egen geoteknisk vurdering, og aktuelle 

fareområder er inkludert i særskilt bestemmelsesområde. Skredfarlig terreng er undersøkt 

og avgrenset iht. sikkerhetsklasse S2 og S3. Ingen av faresonene berører utbyggingsareal 

til bolig eller tjenesteyting (skole).  

 

 

 

Kommunale myndigheter 
 

7. Alta kommune, Barn og unges representant 

Brev av 18.10.12 (mottatt: 19.10.12): 

Det er viktig at det settes av areal til gang- og sykkelvei fra Sagabrinken til Saga skole. 

Veien må være av god standard og belyst, og vil motivere til å gå eller sykle til skolen. 

Nerskogen ILs skiløype inn mot fjellet må hensyntas. Skiløypa er del av løype mellom 

Skogvannet og Kaiskuru. 

Det bør etableres snarveier gjennom området som gjør det lett å nå naturområdene. 

Nerskogen IL har signalisert behov for areal til 11-er fotballbane. Denne bør knyttes opp 

mot skolen da det muliggjør sambruk med skolen på dagtid. Dagens uferdige bane kan 

innlemmes i ny og større bane, dersom hensiktsmessig. 

Skolens uteområder vil fungere som grendelekeplass for området. 

Det må settes av areal til småbarn- og nærlekeplasser i samsvar med kommunens norm. 

Det kan være ugunstig å lede trafikken fra Skogheim forbi skolen, av hensyn til 

trafikkbelastningen ved skolen/grendelekeplassen. 

Det må legges inn gang- og sykkelvei langs Saga. 
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Brev av 29.05.13 (mottatt: 30.05.13) 

Det bør settes av areal til fotballbane i full størrelse i området (72 x 110 m). 

Det bør settes av tilstrekkelig uteareal ved skolen. Uteområdet ved skolen fungerer også 

som grendelekeplass og nærmiljøanlegg for boligområdene rundt. Sambruken er ønskelig.  

Eksiterende og planlagte skiløype/turløype (Nerskogen IL) og akebakken må ivaretas og 

legges inn i planen. 

Det bør planlegges snarveier i området fra boliger til skolen og idrettsanlegget. 

Det må planlegges gang- og sykkelveier slik at ferdselen for myke trafikanter blir mest 

mulig trafikksikker. Kryssing av bilveger bør unngås. 

Gjennomgangstrafikk i boligområdet er uheldig og bør derfor ikke åpnes for i planen. I 

forbindelse med kjøring til skole, grendehus og idrettshall kan det til tider være stor 

biltrafikk i området. 

 

Plankonsulentens kommentar: Det er forsøkt å ivareta/etablere gode forbindelser mellom 

boliger, lekeplasser og tilliggende friluftsområder gjennom stisystemer. Det er satt av 

plass til etablering av ballbane ved Saga skole, og det er satt av plass til g/s-veg langs 

samleveien (Saga). Lekeplasser er dimensjonert og lokalisert iht. kommunens egen norm 

for lekeplasser. Planforslaget legges fram i to alternativer; ett med fri gjennomkjøring og 

ett med gjennomkjøring kun for buss. Vedlagte støyutredning belyser konsekvensene ved de 

to alternativene.  

 

 
8. Alta kommune, Barn- og ungessektoren (senere: Oppvekst og kultur) 

Brev av 04.10.12 (mottatt: 05.10.12): 

Utbyggingen i Skogheim vil ha betydning for skole- og barnehagekapasiteten i området. 

Dagens skole er dimensjonert for 200 elever. Skoleåret 2012/13 hadde skolen 149 elever. 

Det må forventes at skolens kapasitet vil være brukt i nær framtid. 

I planarbeidet må det sikres areal til utvidelse av skolen da dagens tomt ikke gir grunnlag 

for utvidelse. 

Barnehagekapasiteten i bydelen løses i nærområdet med Saga bhg. og Tverrelvdalen bhg. 

Med tanke på videreutvikling er det hensiktsmessig at det avsettes tomt for framtidig 

utbygging av barnehagekapasiteten. 

Trafikale løsninger må sikre myke trafikanter i form av gang- og sykkelveier med 

belysning. Det må videre sikres at transport av barn og unge til og skole ivaretas på en 

forsvarlig måte for barn. 

 

Brev av 28.05.13 (mottatt: 29.05.13): 

Oppvekst og kultur er glad for utvidelsen og viser til tidligere innspill av 04.10.12 ang. 

trafikale forhold og utvidelsesmuligheter for Saga skole. 

Det bes i tillegg om avsetting av areal ved skolen til spilleflate. 

 

Notat av 20.11.13 

Oppvekst- og kulturadministrasjonen har i møte med Saga skole og Saga barnehage drøftet 

situasjonen i området og oppsummerer følgende:  

- Skole, barnehage og arealer til fysisk aktivitet (bl.a. fotballbane) ses i sammenheng.  

- Utvidelse av offentlig bebyggelsesformål må ikke ta av grønnstruktur da skiløypa må 

ha plass. Skolen er bygd slik at det er lite aktuelt med utvidelse sørvestover (mot 

Skogheim). Det er muligheter for utvidelse i nordøst og øst. Parkering kan planlegges 

felles med andre offentlige formål som grendehus, barnehage mv. 

- Areal til en 6-avd. barnehage bør avsettes (5400 kvm ekskl. parkering).  
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- Areal til fotballbane tilsvarende som ved Øvre Alta skole bør avsettes (14 000 kvm). 

- Oppvekst og kultur kan vurdere andre arealer til barnehage enn innenfor planområdet. 

Lokalisering kan kjøres som egen prosess. 

- Det anbefales generelt at man planlegger for lang sikt og at en tar hensyn til at 

befolkningsutviklingen viser et høyere tall enn prognoser tilsier. 

 

Plankonsulentens kommentar: Planforslaget regulerer et sammenhengende og stort areal 

til offentlig tjenesteyting øst og vest for Saga skole. Her vil det være plass til skoleutvidelse 

og 11’er fotballbane. Skiløypa er sikret 10 m grønnstrukturbuffer. Planutvalget valgte ikke 

å gå videre med detaljplanlegging av barnehage i denne omgang. Vel 8 daa er tiltenkt 

fotballbane med tillegg for sideareal. Arealet regulert til offentlig tjenesteyting (BOP1-2), 

40 daa, vurderes som tilstrekkelig for framtidig utvikling i bydelen. 

 

 
9. Alta kommune, Helse- og sosialsektoren, Helse- og sosialadministrasjonen 

Brev av 17.10.12 (mottatt: 18.10.12): 

Kommuneoverlegen anser det som svært viktig at det foreligger en grundig utredning om 

trafikkforhold inn og ut av området. Utredningen må vurdere om trafikken fra Skogheim 

skal ledes forbi Saga skole eller via Tverrelvdalsveien, ev. som en kombinasjon. 

Det må legges til rette for attraktive gang- og sykkelveier internt i boligfeltet, til/fra Saga 

skole, til/fra friluftsområdet mot Skogvannet, samt skiløyper i området. 

Kapasitet og framtidig arealbehov ved Saga skole og behovet for ny barnehage i området 

må vurderes. 

Det vises for øvrig til krav i forskrift om miljørettet helsevern som må legges til grunn i det 

videre arbeidet. 

 

Plankonsulentens kommentar: Det er utført en egen mulighetsstudie vedr. kjøremønster i 

området, samt at det er utarbeidet egen støyfaglig rapport. Se vedlegg til planbeskrivelsen. 

Området vurderes å ha et rikt nett av stier og gs-veger for gange og sykkeltrafikk mellom 

ulike måpunkt i og utenfor området. Det vurderes at kapasiteten på sosial infrastruktur 

som skole, barnehage og helsetilbud er tilfredsstillende i Alta by. 

 

 
10. Alta kommune, Kultursektoren, Sektorstab 

Brev av 18.10.12 (mottatt: 19.10.12): 

Nerskogen ILs skiløype må hensyntas dersom innenfor planområdet. Skiløypa er 

spillemiddelfinansiert, men de plikter som følger av det. 

Nerskogen IL signaliserer behov for større fotballbane i området. Det er positivt om 

idrettsanlegg legges direkte i tilknytning til skoler. Området har i dag skiløype, 

nærmiljøanlegg, badevann, turløyper og areal avsatt til alpinanlegg. Det mangler areal til 

fotballbane, og det kan være fornuftig å se allerede planlagte kunstgressbane i 

sammenheng med ønsket om større bane. 

 

Se nytt felles innspill fra Alta kommune, Oppvekst og kultur av 28.05.13 og 20.11.13 

under innspill 8 over. 

 

Plankonsulentens kommentar: Hensynet til skiløypene vurderes ivaretatt i planforslaget. 

Ballbane (ca. 8 daa) kan realiseres innenfor arealet som er regulert i tilknytning til Saga 

skole (BOP2). 
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11. Alta kommune, Samfunnsutvikling, Jordbruk og skogbruk 

Brev av 12.10.12 (mottatt: 12.10.12): 

Skogbrukssjefens innspill forutsetter at det vil være områder regulert til grønnstruktur 

bestående av skog eller enkelttrær. 

All skog i Alta er definert som vernskog jf. skogbrukslovas § 12, dvs. at skogen tjener som 

vern mot bebyggelse, dyrket mark, hindrer erosjon, sandflukt mv. 

Alle skogtiltak i grønnstrukturområder skal skje i samråd med kommunens skogbrukssjef. 

Skogbrukssjefen legger stor vekt på skogens/trærs rolle som trivselsfremmer i nærmiljøet. 

Skogtiltak bør tillates på skogbevokste arealer og framgå av planbestemmelsene. 

Skogbrukssjefen har utarbeidet forslag til generelle bestemmelser og retningslinjer. Det 

anmodes om å bruke de som er relevante for saken. 

 

Plankonsulentens kommentar: Det er tatt inn egne bestemmelser om ivaretakelse av 

eksisterende vegetasjon, og hensiktsmessig tilplanting. Aktuelle områder er regulert til 

vegetasjonsskjerm i plankartet. 

 

 
12. Alta kommune, Eldrerådet 

Vedtak i møte 24.09.12 sak 22/12: 

Eldrerådet ber om at universell utforming legges til grunn for planarbeidet. Det er viktig at 

det legges vekst på fysisk tilgjengelighet, kommunikasjon til de fysiske omgivelsene og 

luftkvalitet. 

Ved opparbeidelse av parkeringsplasser må det avsettes HC-plasser. 

 

Plankonsulentens kommentar: Området er terrengmessig velegnet for å opparbeide 

tilgjengelige løsninger og universell utforming. For øvrig gjelder bestemmelser i 

Byggteknisk forskrift vedr. tilgjengelig boenhet og universell utforming (offentlige bygg).  

 

 
13. Alta Kraftlag SA 

Brev av 15.12.12 (mottatt: 16.11.12): 

Alta Kraftlag har ikke kapasitet i eksisterende nett til å forsyne det nye boligområdet. Det 

må derfor settes opp nye trafokiosker inne på området og tomt for dette bør tas inn i planen 

så sentralt som mulig. Det anbefales benyttet 400 V systemspenning når nytt lavspent 

fordelingsnett etableres. 

Trasé for 22 kV kabler må klargjøres for forsyning av trafo. Internt i boligområdet legges 

lavspentkabler fram til fordelingsskap. Trasé for lavspentkabler og plassering av 

fordelingsskap må være avklart før utbyggingen starter. 

Flytting av eksisterende el-anlegg og kabler må bekostes av utbygger. 

Det ønskes at det tas inn i planbestemmelsene formulering om at utbyggere av større 

anlegg må kontakte nettselskapet for å avklare behov for utbygging og utforming. 

Tidligst mulig bør det avklares om prosjektet vil omfatte ny veibelysning, og om denne 

skal være offentlig eller privat. 

Kraftlaget ønsker å bli kontaktet i god tid for planlegging av anlegget. 

 

Plankonsulentens kommentar: Det er i samråd med Alta kraftlag satt av areal til 

trafostasjoner i området, jf. plankartet. Øvrig planlegging av el-forsyning forutsettes gjort 

i forbindelse med detaljprosjektering av teknisk infrastruktur. 
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Organisasjoner 
 

14. Nerskogen IL 

Brev av 15.10.12: 

Nerskogen IL hadde i 2012 11 fotballag og 12 håndballag i turneringspill. Av spilleflater i 

Saga finnes en kommunal ballbinge (15x20 m) og en uferdig grusbane (20x40 m) inntil p-

plassen ved grendehuset. Siden 2010 har idrettslaget søkt om spillemidler til å legge 

kunstgress på denne. I tillegg brukes en lekeplass/grusbane (25x35 m) i Sagabrinken til 

trening. 

Nerskogen IL har ingen ballbaner eller hjemmearena som i størrelse og kvalitet kvalifiserer 

til serie-/turneringsspill. Behovet for bedre spilleflate er betydelig og begrenser 

fotballtilbudet til barn i området. Behovet forsterkes av planlagte og pågående 

boligutbygginger. 

Idrettslaget ber derfor at det avsettes areal til fotballbane 60x90 m innenfor planområdet, 

ev. at området til offentlig formål (skole) utvides mot sørvest. Idrettslaget deltar gjerne i 

drøftinger om alternativ plassering av banen. 

Skolebarn fra Sagabrinken bruker gangvei langs gjerde til Skogheim-eiendommen. 

Nerskogen IL ber om at det reguleres gang- og sykkelvei langs denne gamle kjerreveien. 

Utbyggingen i Sagali vil medføre økt behov og bruk av denne gangforbindelsen. 

 

Brev av 23.05.13: 

Nerskogen IL har ca. 500 medlemmer og driver sin aktivitet med base fra Saga skole og 

grendehus. 

Innenfor planområdet er det opparbeidet: Skiløype med lys, akebakke, merket 

tursti/trimløype og topptur. Det kjøres skiløype til gapahuk ved Skogvannet og 

registreringskasse i "folkstien". 

Under planlegging er: Gapahuk ved skolen og trasé for skiløype (2 km rundløype fra Saga 

skole). Sist vinter deltok 120 barn i skicup, og rundløype er svært ønskelig. 

Idrettslaget ber om at areal til anleggene ivaretas i planen. 

Nerskogen IL har for øvrig med likelydende innspill som tidligere vedrørende fotballbane 

og gangvei mellom Sagabrinken og skolen. 

 

Plankonsulentens kommentar: Planforslaget sikrer areal til fotballbane (100x64) vest for 

Saga skole. For øvrig er skiløype regulert inn og sti mellom Sagabrinken til skolen 

foreslått opparbeidet som gang- og sykkelvei. 

 

 

15. Saga grendelag 

Brev av 16.10.12 (mottatt: 22.10.12): 

Saga grendelag ønsker at gang- og sykkelvei bør opparbeides mellom Sagabrinken og Saga 

skole. Stien som er etablert er korteste og tryggeste skolevei for barn i Sagabrinken og 

Sagali. Grendelaget vil framheve at oppgradering og brøyting av denne vil redusere 

behovet for skolebarna å ferdes langs kjøreveier eller bli kjørt til skolen. Gang- og 

sykkelveien vil også trygge ferdselen til og fra fritidsaktiviteter i skoleområdet. 

Grendelaget ønsker adkomst til Skogheim fra Tverrelvdalsveien og at det ikke anlegges 

gjennomkjøringsmulighet forbi skolen. Det bør heller tilrettelegges for gående og syklende 

jf. kulepunktet over. 

Buss bør gis mulighet for gjennomkjøring, men at bom eller fysisk sperre hindrer andre 

kjøretøy å passere. Tilrettelegging for buss er positivt av hensyn til kollektivtrafikktilbudet, 

skolebusskyss, trafikksikkerhet og miljø. 
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Gang- og sykkelvei fra nedre Utsikten til Saga skole bør opprustes med asfalt og lys. 

Ulovlig motorferdsel må hindres med fysiske sperrer.  

Klimavernsonen på nordsiden bør bevares av hensyn til skjerming for vær og vind, innsyn 

og støy. 

Grendelaget ber om at det avsettes areal til fullskala fotballbane i planen av hensyn til 

økende barnetall og et aktivt idrettslag og -miljø i området. 

Saga grendelag deltar gjerne på drøftinger om trafikkløsninger mv. i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

Plankonsulentens kommentar: Gang- og sykkelvei er regulert mellom Sagabrinken og 

skolen. Skogheim vil trafikkeres fra Tverrelvdalsveien, men planforslagets alt. 2 gir 

gjennomkjøring slik at også Aspemyra og ut på E6 i Nerskogen vil kunne trafikkeres. 

Begge alternativer regulerer kollektivtransport langs samleveien. Gang- og sykkelvei 

reguleres sammenhengende langs samleveien. Klimavernsonen på nordsiden av SGS6 har 

begrenset effekt pga. lite vegetasjon, men bevares med unntak av areal som går med til gs-

veien. Etter innspill fra naboer foreslås et arealtillegg lagt til de tilgrensende tomtene. Vest 

for Saga skole er det sikret areal til 11’er fotballbane.  

 

 
16. Boreal Transport Nord AS 

Brev av 02.05.13 (mottatt: 02.05.13): 

Boreal ønsker å bidra til bedre miljø og folkehelse. Saga betjenes i dag kun av rutebuss 

langs E6. 

Det anbefales anlagt ensidig bussholdeplasser langs samlevei i området. Det foreslås 

servicelinje, alternativt endret trasé for bybussen, med ringrute inn Saga, forbi skolen, og 

ut s-svingene til E6 i Nerskogen. Forslaget medfører at holdeplasser legges på sørsiden 

veien bussen kjører på. 

Det forslås 3 holdeplasser i området Saga; ved innkjøring til Aspemyra, ved innkjøring til 

Skogheim (ikke bakkestart) og som kombinert holdeplass også for skolen, samt langs Saga 

straks etter at man har kjørt av Tverrelvdalsveien. Ved plassering nærmest mulig det gamle 

Sagatun hotell, vil flest mulig boliger i Sagabrinken dekkes. 

Boreal stiller seg til rådighet for ytterligere innspill til planen eller tilrettelegging for buss. 

 

Plankonsulentens kommentar: Planforslaget regulerer to holdeplasser i planområdet. I 

tillegg kommer holdeplass ved Aspemyra. Rutebuss forutsettes å betjene området enveis fra 

vest mot øst. Langs Saga er det planlagt kantstopp av hensyn til eksisterende bebyggelse 

og avkjørsler. Bybussen vil trafikere området før Skogheim opparbeides, slik det er 

beskrevet i Altaposten, blant annet. 

 

 

 

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

 

17. Espen Simonsen, Monika Strøm, Tom Erik Nilsen, Elisabeth Nilsen, Håvard 

Martinsen, Bjørg Opgård, Tore Isaksen, Hilde Myrstad, Håvar Bang, Marion Bang, 

Vidar Lillegård, Sissel Lillegård, Torbjørn Hay, Synnøve Hay, Jon Magne 

Thomassen, karen Marit Buljo, Trond Nordli og Laila Nordli 

Brev av 30.01.13 (mottatt: 01.02.13): 

Eierne av eiendommene Høysletta 22, 24, 26, 28 og 30 og Utsikten 6, 10, 12 og 14 gir 

felles innspill da de grenser mot klimavernsonen nord for gang- og sykkelvei mellom Saga 
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skole og Utsikten. Det bes om at det vurderes en omregulering av klimavernsonen, helt 

eller delvis, til boligformål for de tilstøtende eiendommene med tanke på framtidig kjøp og 

skjøtsel på egen tomt. 

Nevnte klimavernsone er omtrent dobbel bredde av tilsvarende sone mot boliger i 

Sagatoppen. Berørte eiendommer oppleves som trange og med lite friareal slik 

klimavernsonen er regulert i dag. Situasjonen vanskeliggjør f.eks. utvidelser til 

generasjonsboliger. 

Klimavernsonen, med unntak av ytterste del mot gs-veien, er ubevokst og har ikke vært 

beplantet med skog siden feltet ble opparbeidet. Skog i nederste del av sonen, særlig 

mellom Høysletta og Utsikten, er det en del skog som ønskes bevart. 

Eierne inviterer kommunen til drøftinger om framtidig beplantning og skjøtsel. 

 

Plankonsulentens kommentar: For å imøtekomme beboernes ønsker, er det regulert inn et 

tilleggsareal på 5 meter i hele tomtens bredde. Arealer regulert til vegetasjonsskjerm skal 

skjøttes og tilplantes slik at funksjonen som skjerm mot vær og vind blir reell.  

 

 
18. Sissel Lillegård 

E-post (udatert): 

Lillegård bor i Utsikten 14 og bemerker en mulig omregulering av deler av 

klimavernsonen til gang- og sykkelvei. 

Ønsker klimavernsonen bevart av hensyn til grønne lunger og skjerming mot vær og vind. 

Skogheim-planen bør ikke ta areal fra andre boligfelt, da må heller antallet boliger 

reduseres. 

Gang- og sykkelveien mellom Saga skole og Utsikten (nedre del) må ikke åpnes opp for 

biltrafikk. Foreslår at Skogheim får adkomst fra E6 via Aspemyra forbi skolen. 

 

Plankonsulentens kommentar: Planforslaget regulerer samlevei (alt. 1 og 2) mellom 

Utsikten og Saga skole. Trafikalt er det best å lede Skogheim-trafikken ut 

Tverrelvdalsveien, ev. å tillate gjennomkjøring (alt. 2). Planforslaget åpner for 

tilleggsareal til bolig, etter innspill fra mange beboere langs dagens klimavernsone. Sør 

for dette reguleres vegetasjonsskjerm. Dagens vegetasjon kan bevares, i privat eller 

kommunalt eie, med unntak av areal som går med til bygging av gang- og sykkelvei. 

 

 
19. Torfinn Romsdal 

Brev mottatt 06.11.12: 

Romsdal i Sagaflaten 8 har tidligere sendt brev på vegne av berørte parter i området om å 

bevare vernskogen mellom eksisterende tomter og Skogheim-området. Det ønskes at dette 

hensynstas i planarbeidet. 

 

Plankonsulentens kommentar: Vernskogen er bevart så langt som mulig. 

 

 

20. Trine Østmo og Yngve Mathisen 

Brev av 16.10.12 (mottatt 17.10.12): 

Østmo og Mathisen i Sagaflaten 10 ønsker at skogbelte som omkranser Skogheim-

eiendommen bevares. Skogen brukes til turer og bærplukking, og som forbindelsesåre til 

skolen og lysløypa. Skogen fungerer også som klimavern, og kanskje også som skjerming 

mot flystøy. 



Planbeskrivelse – 20120009 Detaljregulering for Skogheim boligområde 

 

 53 

Det bes om at rekkehus plasseres nærmest lysløypa og skolen, og ikke midt i et 

eneboligområde. Dette begrunnes med frykt for støy fra boligene, samt at hensynet til 

utsikt tilsier en plassering oppe i høyden. 

Det vises for øvrig til tidligere innsendte brev fra flere naboer. 

 

Plankonsulentens kommentar: Skogbeltet er bevart som vegetasjonsskjerm så langt som 

mulig. Konsentrert bebyggelse er i hovedsak plassert i øvre del av Skogheim. 

 

 

 

21. Jostein Johansen 

Henvendelse (udatert): 

Johansen i Saga 15 ber om at eiendommen hans befares som del av oppstarten av 

planarbeidet. 

 

Plankonsulentens kommentar: Saga 15 er ikke befart av plankonsulenten. Eiendommen 

berøres i svært liten grad (mister 18 kvm til veiformål) da et fortau reguleres mellom Saga 

15 og samleveien (Saga). 

 

 

22. Benedicte Suhr 

E-post av 24.05.13: 

Suhr gjør oppmerksom på plassering av hennes garasje i Saga 10. Den ble ved bygging for 

få år siden bygd så nær veien som mulig/lovlig. Ved en eventuell utvidelse av Saga vil 

dette kunne føre til at garasjen må flyttes. 

 

Plankonsulentens kommentar: Saga 10 berøres ikke direkte av tiltak langs samleveien 

SKV1 (Saga). 
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
 

3.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad
1
 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 
Sterk vind x  Klimavernsoner bør beholdes for å 

bremse vind fra Tverrelvdalen 

Store nedbørsmengder  x  

Store snømengder  x  

Kulderas   Klimavernsoner bør etableres for å 

bremse vind og dermed redusere 

nedkjøling. 

Flomfare www.nve.no, www.alta.kommune.no 
Flom i elver/bekker  x  

Springflo  x  

Historisk flomnivå
2
  x  

Annet? x  Geoteknisk rapport viser til at 

området er svært fuktig og 

ovarvannshåndtering blir derfor 

viktig. VVA-plan følger opp dette. 

Strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 
Radon x  Generell, moderat fare i Alta. 

Håndteres i byggesak jf. krav om 

radonsperre i TEK. 

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 
Jord- og leirskred  x  

Kvikkleireskred  x  

Løsmasseskred  x  

Snø- og isskred  x  

Steinras, steinsprang x  Gjelder deler av området jfr. 

geoteknisk rapport.Ingen areal for s 

Historisk rasfare?
3
  x  

Annet?  x  

Dårlig byggegrunn 
Setninger x  Kan forekomme i nordre og vestre 

del jf. geoteknisk rapport. Plan for 

håndtering av drenering og 

permanent grunnvannsnivå bør 

utarbeides. 

Utglidninger  x  

Annet?  x Ingen vi kjenner til p.t. 

                                                 
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.nve.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.alta.kommune.no/
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Skadedyr 
?  x Ingen vi kjenner til p.t. 

Annet? 
  x Ingen vi kjenner til p.t. 

 

 

3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x  

Eksplosjonsfare  x  

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x  

Badevann, fiskevann, elver oa  x  

Nedbørsfelt  x  

Grunnvannsnivået x  Kan forekomme høyt 

grunnvannsnivå i nordre og vestre del 

jf geoteknisk rapport. Plan for 

håndtering av drenering og 

permanent grunnvannsnivå bør 

utarbeides. 

Annet?  x Ingen vi kjenner til p.t. 

Forurensning – grunn
4
 

Kjemikalieutslipp  x  

Annet?  x Ingen vi kjenner til p.t. 

Forurensning – luft  
Støy

5
  x  

Støv/partikler/røyk  x  

Lukt  x  

Annet?  x Ingen vi kjenner til p.t. 

Lagringsplass farlige stoffer
6
 

?  x  

Skytefelt (militært/sivilt) 
Støy  x  

Annen fare?  x Ingen vi kjenner til p.t. 

Smittefare 

?    

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 
Høyspentlinje  x Denne er lagt om ift. kartgrunnlaget 

Trafo  x  

Andre installasjoner?  x Ingen vi kjenner til p.t. 

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Ikke relevant. 

                                                 
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 

http://www.stralevernet.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
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Militære anlegg
7
  x Ikke relevant. 

Tidligere avfallsdeponi  x Ikke relevant. 

Annet?  x Ikke kjent. 

 

 

 

3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy, veg x  Støyskjerming nødvendig for 

uteoppholdsareal. Se bestemmelser 

om lokale 

støyskjermingskjermingstiltak for 

berørte tomter og vedlagte 

støyutredning. 

Støy, fotballbane og ballbinge 

 
x  Støygjerde ved fotballbane mot 

boligbebyggelse nødvendig. Se 

bestemmelsene og vedlagte 

støyutredning. 

Støv/partikler  x Ikke kjent. 

Lukt  x Ikke kjent. 

Annet?  x Ikke kjent. 

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei x  E6 og Tverrelvdalsveien 

trafikkbelastede veier. Innenfor 

planområdet vurderes sikkerheten 

som god og forbedret i planforslaget. 

Annet?  x Ikke kjent. 

Ulykker på nærliggende transportåre
8
 

Vann/sjø  x Ikke relevant. 

Luft x  Planområdet ligger innenfor 

restriksjonsplan for Alta lufthavn. 

Bestemmelsene følger opp dette med 

byggehøydekrav og hensyn til 

forstyrrende lys. 

Vei  x Ikke kjent utover trafikkulykker 

kommentert over. 

Damanlegg  x Ikke relevant. 

Bru  x Ikke relevant. 

Annet?  x Ikke kjent. 

Strategisk sårbare enheter
9
 

Sykehus/helseinstitusjon  x Ikke relevant. 

                                                 
7
 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 

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 
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Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x Ikke relevant. 

Skole/barnehage x  Saga skole innenfor planområdet. 

Sikres areal til utvidelse i planen. 

Flyplass x  Planområde innenfor restriksjonsplan 

for Alta lufthavn. Viktig hensyn 

ivaretatt i bestemmelsene. 

Viktig vei  x Ikke relevant. 

Bussterminal  x Ikke relevant. 

Havn  x Ikke relevant. 

Vannverk/kraftverk  x Ikke relevant. 

Undervannsledninger/kabler  x Ikke relevant. 

Bru/Demning  x Ikke relevant. 

Sykehus/helseinstitusjon  x Ikke relevant. 

Annet?  x Ikke kjent. 

 

3.4 Annet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  x Ikke kjent utover vanlig nivå for 

bynære strøk. 

Frykt for kriminalitet  x Ikke kjent utover vanlig nivå for 

bynære strøk. 
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1 Innledning 

NGI har på oppdrag for Alta kommune v/Reidar Olsen utført geotekniske 
undersøkelser og skredvurdering for et planlagt reguleringsområde ved Skogheim, 
rett vest for Saga Skole, ytterst i Tverrelvdalen. Oppdraget omfatter fare for leirskred, 
steinsprang og snøskred. Det er vurdert fare for brudd i kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale og grunnstabilitet.  
 
Grunnundersøkelser er foretatt av Rambøll som underleverandør til NGI. Befaring 
ble foretatt av Heidi Hefre og Øyvind Armand Høydal, og borpunkter ble satt ut og 
gått igjennom på stedet med grunnborer fra Rambøll. 
 
Reguleringsområdet er vist på figur 1. Største delen av området er dyrket mark 
(gress). 
 

 
Figur 1. Forslag til reguleringsområde Skogheim. 
 
 
2 Sikkerhet mot skred 

2.1 Sikkerhet mot snøskred og steinsprang 

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift stiller krav til sikkerhet mot skred. 
For byggverk i skredfarlig område skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. 
Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, 
herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet 
i tabellen nedenfor ikke overskrides. 

p:\2013\03\20130329\leveransedokumenter\rapport\reguleringsområde skogheim.docx 



 

Dokumentnr.: 20130329-01.R 
Dato: 2013-10-01 
Rev. nr.: 0 
Side: 6 

 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfarlig område 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 
S1 liten 1/100 
S2 middels 1/1000 
S3 stor 1/5000 

 
Nauts/båthus hører inn under sikkerhetsklasse S1. Hytter og eneboliger (ev. 
tomannsboliger) tilhører sikkerhetsklasse S2.  
 
Reguleringsområdet ønskes regulert til næring. Næringsbygg med mer enn 10 
medarbeidere er normalt plassert i sikkerhetsklasse S3, mens bygg med opphold til 
færre medarbeidere plasseres normalt i S2.  Det er kommunens ansvar å definere 
hvilken sikkerhetsklasse reguleringsområdet skal tilhøre. 
 
2.2 Sikkerhet mot leire- og løsmasseskred 

For leire legges NVEs retningslinjer (ref. /4/) og TEK10 (Eurocode) til grunn for 
vurdering av sikkerhetsnivå og dimensjonering av eventuelle stabiliserende tiltak, 
samt metodikken ved selve stabilitetsberegningene.  
 
Dersom kritisk glidesirkel for en skråning med sprøbruddmateriale (dvs. marin leire 
med omrørt Su < 2 og St > 15) har lavere materialfaktor enn γm = 1,4 er hovedregelen 
etter NVEs retningslinjer at det skal gjøres stabiliserende tiltak, dersom det skal 
kunne tillates byggetiltak i området.  Ved eventuelle tiltak/forbedringer av 
stabiliteten kan det gjøres en prosentvis forbedring, se ref /4/. 
 
Eurocode krever at løsmasseskråninger søm berører bygg har lik eller høyere 
materialfaktor enn 1,4. Dette benyttes her til å vurdere eventuelle byggegrenser mot 
skråninger.  
 
 
3 Terreng og topografi 

Området er i dag hovedsakelig et fulldyrket område (gress). Østre og øvre del av 
reguleringsområde ligger inn mot et fjellknausområde, Borras, som har en rekke 
større og mindre stup og skrenter. Deler av utbyggingsområdet ligger innenfor 
potensielt utløpsområde for steinsprang på NVEs landsdekkende aktsomhetskart. 
Jordet er fuktig i nordre og nedre del. Det er anlagt åpne drensgrøfter i dette området. 
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4 Geotekniske undersøkelser 

4.1 Grunnundersøkelser 

Det er utført 5 boringer – 3 boringer på øvre del av utbyggingsområdet og to boringer 
8-10 m lavere. Vedlegg 3 viser utførte grunnundersøkelser med borplan og resultat 
av sonderinger og prøvetaking. 
 
Boring 1 ligger nord i øvre del av jordet og det er utført dreitrykksondering, CPTU 
og prøvetaking. Sonderingene antyder lagvis sand og silt i de øvre 8 meterne. Deretter 
er det et leire fra 8 til 12 m før bormotstanden blir for stor. Leirlaget er prøvetatt i tre 
dybder. Prøvene viser ikke indikasjon på sprøbruddmateriale. Leira har lav 
sensitivitet, høy romvekt og høy plastisitet ved 9 m dyp. 
 
Borhull 2 ligger rett ovenfor ei karakteristisk grop midt i området. En 
dreietrykksondering er ført ned til 13, 5 m dyp. Omtrent hele boringen er utført med 
stor rotasjon, noe som viser stor motstand. Materialet er overveiende grus og sand. 
 
Borhull 3 lengst sør i øver del er utført som totalsondering. Denne antyder enda 
grovere materiale enn borhull 2. 
 
Borhull 4 ligger rett øst og nedenfor boring 1. Boringen antyder leirig materiale 
omtrent fra toppen. Det kan derfor synes som om topp av leire ligger ganske 
horisontalt mellom 1 og 4. Vi tolker at leira (siltig) har de samme egenskapene i 
borhull 4 som borhull 1, dvs. ikke sprøbruddmateriale. 
 
Borhull 5 ligger inne i gropa nedenfor borhull 2. De øvre 5 m viser mye fint materiale 
(silt) med tynne sandlag. Fra 5 til 8 m dyp øker motstanden før en finner et bløtt lag 
fra 8 til 10 m. Under 10 m er det grovere masse og stor motstand. 
 
I området ved borhull 4 og 5 er det nær vannmettet helt opp i overflaten. En må anta 
at disse områdene i stor grad var myrer før de ble dyrket opp og at en har organisk 
materiale i øvre lag.  
 
Det står vann i grøftene som forsøker å drenere området. Ved å avskjære 
overflateavrenning og grunn drenering fra øvre områder (gjøres som en del av veg 
og vann/kloakk) og systematisk drenering av det nedre området, bør en her kunne 
tørke opp området. Senkning av grunnvann gir setninger i leire og organisk materiale. 
Drenering og dreneringsnivå (grunnvannsnivå) bør derfor fastsettes og utføres før 
bygging for å unngå setningsskader. For det nedre området bør en grave grøfter forut 
for videre vegbygging og kartlegge sedimenter og vann i disse for å få større innblikk 
i lagdelingen de to øvre meterne. På grunn av forekomst av vann og materialet i 
borhull 1, 4 og 5 må en særlig ta hensyn til tele og frost problematikken i dette 
området. Ved fundamentering må det påregnes telefarlig materiale i hele området. 
Alle bygg må uansett beliggenhet telesikres. 
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Øvre området fra boring 2 og sørover er har grovere friksjonsmasser og vil trolig ikke 
trenge forhånds drenering. 
 
I alle områder vil en kunne oppnå god bæreevne, men nødvendig drenering gir 
setninger. Det bør derfor planlegges hvilket nivå en drenerer ned til.  
 
4.2 Stabilitet 

 

 
Figur 2 Stabilitet ned i grop mellom boring 2 og 5. 
 
Det er fra utførte grunnundersøkelser ikke påvist forekomst av kvikkleire eller annet 
sprøbruddmateriale. Figur 2 viser et profil som går gjennom ned den bratteste delen 
av reguleringsområdet, der boring 2 ligger på toppen og boring 5 i bunnen.  Det er 
benyttet et konservativt anslag på materialparametre (friksjonsmateriale; ϕ= 27, c=0) 
og høyt grunnvann. Dette gir kritisk sirkel med materialfaktor på 1,43. Det vil si at 
de for andre slakere områder er det ikke kritisk stabilitet i løsmasser. 
 
Beregningen i figur 2 benyttes som råd for byggegrense mot denne skråningen. Kartet 
i vedlegg 1 viser temaene faresone og byggegrense. Byggegrense er område der tiltak 
som veg eller bygg kan senke materialfaktor (sikkerhetsfaktor) lavere enn 1,4. En 
skal derfor unngå å pålaste toppen av skråningen og å avlaste i nedre del av 
skråningen. Det er ikke byggeforbud i området, men en må dokumentere at en har 
tilfredsstillende skråningsstabilitet ved tiltak innenfor dette område. 
 
 
5 Klima 

Klimaet i Alta-området er nokså tørt. Data fra Langfjordbotn viser 670 mm nedbør i 
året, mens det for Alta Lufthavn er registrert 400 mm i året. Værstasjonen Loppa som 
ligger lenger sør og vest har 917 mm. Statistikken fra Loppa viser også at nedbør som 
snø kommer med vind fra sørvestlig, vestlig, nordvestlig og nordøstlig retning (figur 
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3). Tilsvarende informasjon om vind, nedbør og temperatur har vi ikke fra Alta, men 
ser en på vindrose fra Alta lufthavn (figur 4) ser en at en har de samme retningene 
fra nord og nordvest.  Hyppigste og sterkeste vind er ifølge figur 4 fra sørøst, og en 
må anta at denne i mindre grad gir nedbør. Vindretning fra nord og nordvest gir ikke 
skavloppbygging mot reguleringsområdet. 
 

 
Figur 3 Vindrose som viser vindretning som fører med seg nedbør som snø ved 
værstasjonen Loppa 
 

 
Figur 4 Vindrose 93140 Alta Lufthavn 
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Stasjonsnavn: 92700 LOPPA

Prosent av tilfeller

Spørringsparameter:

Lufttemperatur < 3  oC

Vindhastighet > 5 m/s

Snødybde > 0  cm

Nedbør (1 døgn) > 20 mm

Nedbør (3 døgn) > 35 mm

Nedbør (5 døgn) > 0 mm

Vindsektor  0 til 360 degr.

Valgt periode: all/all/all til all/all/all

Antall tilfeller funnet i perioden: 75 av 46194

Data tilgjengelig fra 1/1/1957 til 31/7/1999

Total antall obervasjoner: 46194
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6 Skredfarevurdering 

6.1 Steinsprang 

Fjellknausene Borras øst for reguleringsområdet er preget av steile stup med 
mellomliggende hyller. De nærmeste skrentene er i all hovedsak lave og utfall av 
blokker vil da få liten utløpsdistanse (blir liggende nær skrent). Resultatet av utførte 
skredfarevurdering for området er faresonene opptegnet på kart i vedlegg 1. Her er 
utfall og utløpslengder fra de steile skrentene vurdert. Skrentene nærmest 
reguleringsområdet er lave, og fareområder kan her sikres ved systematisk rensk og 
bolting av løse blokker.  
 
I området øst for jordet kan det være mindre skrenter som ikke er med på 
faresonekartet. Eventuelle blokkutfall fra disse småskrentene vil ha svært begrenset 
rekkevidde da fallhøyden vil være lav.  
 
6.2 Snøskred 

Snøskred i dette området er dels behandlet i forbindelse med sideliggende 
reguleringsplan for Aspemyra. Forholdene er her tilsvarende ved at de bratte 
områdene i liten grad vil samle snø, på grunn av høy skråningsvinkel. De 
mellomliggende hyllene vil kunne ha utoverhengende skavler og is som kan løses ut, 
men i likhet med steinsprang, vil ikke disse få større utløp. Faregrensene for slikt 
nedfall av snø og is ligger innenfor faresoner for steinsprang, og er ikke 
dimensjonerende faretype for området. 
 
 
7 Konklusjon 

For reguleringsområde for boliger (Skogheim, figur 1), er det ikke skredfareområder 
som berører dette planområdet. Det kan være lave skrenter i kanten av området der 
det bør renskes eller sikres, men dette vurderes ikke som skredfare. 
 
Geoteknisk er det ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale i området. Det er 
markert et område (byggegrense) der en ikke skal gjøre tiltak uten nærmere 
geoteknisk vurdering av selve tiltaket. Det er generelt god stabilitet av løsmasser i 
området. 
 
Særlig den nordre og vestre (nedre) del av området har høyt grunnvann og en må ha 
en plan for drenering og permanent grunnvannsnivå for å unngå setninger. 
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med detaljregulering av Skogheim boligfelt i Alta er Rambøll engasjert av Alta 

kommune til å gjennomføre en støyutredning. Støyutredningen omfatter boligfeltet og 

samleveien som går forbi boligfeltet. For samleveien er det vurdert to framtidssituasjoner, med 

og uten gjennomkjøring ved Saga skole. Aktuelt område er presenter i figur 1 med rødt. Det er 

også vurdert støy fra nærmiljøanlegg. 

 

Grunnlaget for støyrapporten er i hovedsak trafikktellinger i området gjennomført av Alta 

kommune. Trafikktallene er videre bearbeidet av trafikkrådgiver i Rambøll for å kartlegge 

framtidssituasjonene med forskjellige løsninger for trafikkavvikling.  

 

 

Figur 1 Angivelse av aktuelt område, markert med rødt. 
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2. DEFINISJONER 

Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 

5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 

hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 

produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 

til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 

beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 

over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 

en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 

Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 

gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og 

som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 

periode. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 

at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 

frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 

forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 

hørselen har lav følsomhet. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år 

delt på 365 døgn. 

3. MYNDIGHETSKRAV 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) er det gitt funksjonskrav med 

hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 

akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 

å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  

 

Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging” (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere 

aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå 

henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175. 
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Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 

 

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå 

rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 

 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i tabell 2. 

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 

 

Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra 

utendørs lydkilder. 
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Retningslinje for 
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TEK 
Teknisk forskrift 

[TEK97, TEK07, TEK10] 
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Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs 

lydkilder 

Lden, Lp,AFmax,95, 

Lp,Asmax,95, Lp,Aimax, 

Ln (dB)  

for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

Lydnivå på uteareal fra utendørs lydkilder for bygninger til 

undervisningsformål, barnehager og skolefritidsordninger  

Ld eller Lde, 

Lp,AFmax,95, 

Lp,Asmax,95,  

Lp,AImax, (dB)  

for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

 

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 

Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 

avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris 

 

 Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 

for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides 

 Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 

med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 

bygninger med ulike bruksformål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger. 

Tabell 4 Lydklasser for boliger, undervisningsrom og oppholdsrom i barnehager og skolefritidsordninger. 
Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AF,max (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

I undervisningsrom/møterom fra utendørs lydkilder Lp,AegT (dB)  

(i brukstid) 
30 

I oppholdsrom i barnehager og skolefritidsordninger fra 

utendørs lydkilder 

Lp,AegT (dB)  

(i brukstid) 
32 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 
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3.1 Nærmiljøanlegg 

I T-1442 (2012) er LpAFmax 60 dB(A) satt som en veiledende grenseverdi for nærmiljøanlegg, se 

tabell 5. T-1442 (2012) viser videre til «Veileder for støyvurdering ved etablering av 

nærmiljøanlegg IS-1693» som ble utgitt i 2006 og hadde som formål å sikre at støy som 

miljøfaktor ble utredet og vurdert ved etablering av nye nærmiljøanlegg. Veilederen baserer seg 

på erfaringstall fra ballbinger, skateparker og lignende ved tidligere klagesaker.  

 

Veilederen tar utgangspunkt i teknisk støy og inkluderer ikke støy fra stemmebruk. Vanlige 

ballplasser bør ikke plasseres nærmere enn 30-40 meter fra boligvinduer. For ballbinger 

innhegnet av vegger av planker eller metallnetting kan det oppstå problemer dersom ballbingen 

er nærmere enn 100 meter fra nærmeste bolig.  

Tabell 5 Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny, støyende virksomhet og bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Utdrag av tabell fra T-1442 (2012). 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor 

vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål 

Støynivå utenfor 

soverom, 

natt kl.23-07 

Nærmiljøanlegg LpAFmax 60 dB(A) - 

 

Tabell 4 som angir krav til lydnivå innendørs fra utendørs lydkilder for boliger og 

undervisningsrom/barnehager vil også gjelde for nærmiljøanlegg, og må overholdes ved en 

eventuell etablering. 
  



 

10 (20) STØYUTREDNING 

 

 

 

 

 

Rambøll 

4. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

4.1 Planområdet 

Figur 1 viser angivelse av boligområdet med gult og «Samleveien» med blått. «Samleveien» er 

en fellesbetegnelse på vegene Saga, Utsikten og Aspemyra. På planområdet planlegges 

etablering av boligfelt med 90-100 boliger. En følge av utbygningen er at trafikkmengden på 

samleveien vil øke. På bakgrunn av dette er det vurdert forskjellige trafikale løsninger for 

samleveien av trafikkrådgiver i Rambøll i forbindelse med denne støyutredningen. 

Trafikksituasjonene er videre beskrevet i delavsnitt 4.2.  

 

 

Figur 3 Angivelse av planområdet (gult) og samleveien (blått). 

4.2 Trafikkdata 

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veger. 

I henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for prognosesituasjon 10-20 år frem i tid.  

Aktuelle nøkkeltall for trafikk for området er utarbeidet av Rambøll i forbindelse med 

planforslaget. Disse tallene er oppgitt i vedlegg 1. Det utarbeidet trafikktall for tre situasjoner: 

 Dagens situasjon (2016) 

 Fremtidig situasjon (2035) med utbygging av boligområdet og samleveien er stengt for 

gjennomkjøring ved Saga skole (Alt. 1). 

 Fremtidig situasjon (2035) med utbygging av boligområdet og gjennomkjøring på samleveien 

ved Saga skole (Alt. 2). 

4.3 Ballplass og ballbinge 

Det er i dag en ballbinge nord for planområdet ved Saga skole. Planen er å etablere ordinær 

fotballbane i samme området. Denne vil da erstatte ballbingen. Plasseringen til ballbingen og 

fotballbanen er markert i støysonekartene. Terrenget rundt ballplassen er forholdsvis flatt og det 

er lite naturlige hindringer for lydspredningen. «Veileder for støyvurdering ved etablering av 

nærmiljøanlegg» anbefaler å bruke støynivå for ballhastighet på 80 km/t ved vurdering av støy. 

Det benyttes denne hastigheten i vurderingen av ballbingen og fotballbane. Det foreligger ikke 

noe informasjon om frekvensfordeling for denne typen støy, og det er derfor brukt flatt 
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frekvensspekter i beregningene. Plasseringen av punktkildene er angitt i støysonekartene. Kilden 

er plassert 0,5 meter over terreng. 

 

Ballbinge: 

Vantet rundt ballbingen er av ukjent oppbygning. På bakgrunn av dette er det tatt utgangspunkt i 

middels støyverdier for vantet (130 mm rundstokk og 5 mm stålnett 50x50 mm ruter montert i 

neopren) som ved skudd på 80 km/t gir et maksimalnivå iht. veilederen på  

Lp,AFmax = 78 dB(A) i avstand på 10 meter fra der ballen treffer vantet. Dette svarer til 

lydeffektnivå Lw,A = 106 dB(A). Eksempel på mer støyende vant er stål/alu ramme med furubord. 

 

Fotballbane: 

I vurderingen av fotballbanen er det antatt at den ikke har gjerder eller nett rundt banen, 

bortsett fra i målet. Det dimensjonerende støykilden vil da være impulslyden fra fot-mot-ball. 

Fot-mot-ball har målt lydtrykknivå Lp,AFmax = 68 dB(A) i avstand på 10 meter for skudd på 80 

km/t. Dette svarer til lydeffektnivå Lw,A = 96 dB(A).  

4.4 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy1 og 

beregningsmetode for industristøy2. Disse metoden tar hensyn til følgende forhold: 

 Andel tunge og lette kjøretøy 

 Trafikkfordeling over døgnet 

 Vegbanens stigningsgrad 

 Hastighet 

 Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng 

 Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark 

 

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med.  

 

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 

Beregningene er utført med Soundplan v. 7.4. De viktigste inngangsparametere for beregningene 

er vist i tabell 6. 

Tabell 6 Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Refleksjoner, punktberegninger 3. ordens 

Markabsorpsjon Generelt: 1 (”myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 1000 m 

                                                
1
 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok V716 Statens vegvesen, 2000. 

2
 Beregningsmetode for industristøy ISO 9613-2:1996 
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Beregningshøyde, støysonekart 4 meter  

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m og 2 x 2 m 

5. RESULTATER 

Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone. Grenseverdiene for 

fargeinndelingen er i henhold til T-1442. Det er beregnet støysonekart med beregningshøyde 4 

meter over terreng for beskrevne trafikksituasjoner. Detter er standard beregningshøyde ved 

støyutredninger. Det er ikke vurdert støy i kryssene der Samleveien møter E6 og 

Tverrelvdalsveien. I disse områdene vil E6 og Fylkesveien være de dominerende støykildene. 

5.1 Støysonekart – dagens situasjon 

Støysonekartet i figur 4 viser støysituasjonen for dagens trafikksituasjon. Dagens situasjon viser 

at Samleveien kun har en liten utbredelse av gul støysone. Kryssene hvor samleveien kobler seg 

til Tverrelvdalsveien og E6 er de mest støyutsatte områdene, men i disse områdene er det 

hovedvegene som har det dominerende støybidraget med mye høyere trafikkbelastning enn 

Samleveien. 

 

Figur 4 Støysonekart iht. T-1442 med beregningshøyde 4 meter over terreng (år 2016). 

5.2 Støysonekart – alternativ 1 

Støysonekartet i figur 5 viser støysituasjonen for alternativ 1 med Samleveien stengt for 

gjennomkjøring. Trafikktallene viser en forholdsvis liten økning i trafikkmengden og støy i 

området fra Saga skole og til Tverrelvdalsveien og en noe større økning fra Saga skole til E6. 

Vegparsellen som går forbi Saga skole får lavere trafikkmengde og støybidrag enn for dagens 
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situasjon. Det bemerkes at bidraget fra Samleveien i kryssene ved Tverrelvdalsveien og E6 er 

forholdsvis lite, da disse vegene har mye høyere trafikkbelastning. 

 

Figur 5 Støysonekart iht. T-1442 med beregningshøyde 4 meter over terreng (år 2035, alternativ 1). 

5.3 Støysonekart – alternativ 2 

Støysonekartet i figur 6 viser støysituasjonen for alternativ 2 med gjennomkjøring på samleveien 

ved Saga skole. Sammenlignet med alternativ 1 vil trafikken fordeles mer jevnt i begge retninger 

på Samleveien ved gjennomkjøring ved Saga skole, og gi noe mer støy på randen av 

planområdet (Skogheim) nærmest Samleveien sammenlignet med alternativ 1. Alternativ 2 gir 

også økt støy og trafikk direkte forbi Saga skole sammenlignet med alternativ 1. Støybidrag øker 

også på den nordvestlige delen av samleveien mot Tverrelvdalsveien. Det bemerkes at bidraget 

fra samleveien i kryssene ved Tverrelvdalsveien og E6 er forholdsvis lite, da disse vegene har 

mye høyere trafikkbelastning.  
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Figur 6 Støysonekart iht. T-1442 med beregningshøyde 4 meter over terreng (år 2035, alternativ 2). 

5.4 Vurdering av støysituasjon for eksisterende bebyggelse  

Eksisterende bebyggelse langs Samleveien vil få endring i lydnivå som følge av tiltaket. På 

bakgrunn av dette er det foretatt punkberegninger på mest støyutsatte fasade for å tallfeste 

lydnivå og endring i lydnivå som følge av tiltaket. Dagens situasjon er sammenlignet med de to 

fremtidige situasjonene. Ifølge T-1442 er merkbar økning i støynivå og vesentlig endring, en 

økning i lydnivå > 3,0 dB. I tabell 7 er det oppgitt lydnivåer med én desimal, for å avgjøre om 

differansen mellom dagens situasjon og situasjonen med utbygging er større enn 3,0 dB og om 

lydnivå er over Lden = 55 dB. 

Tabell 7 Punktberegninger eksisterende bebyggelse, se figur 7. 

Punkt - adresse År 2016 

Lden (dB) 

År 2035  

(Alt. 1) 

Lden (dB) 

År 2035  

(Alt. 2) 

Lden (dB) 

A – Utsikten 14 49,4 49,7 51,6 

B – Utsikten 12 49,0 49,3 51,2 

C – Utsikten 6 49,3 49,8 51,5 

D – Utsikten 3 52,0 53,4 54,6 

E – Utsikten 1 50,7 52,1 53,1 

F – Saga 17 51,2 52,0 52,4 

G – Saga 11 49,7 50,5 50,8 
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H – Saga 4 51,3 52,3 52,3 

I – Sagahøyden 2 53,9 54,7 54,9 

J – Saga 8 52,5 53,3 53,6 

K – Saga 10 48,8 49,6 49,9 

L – Sagaflaten 2 50,9 51,8 52,1 

 

 

Figur 7 Angivelse punkbteregnigner, se tabell 7. 

Beregningene viser at ingen deler av eksisterende boligbebyggelse vil ha lydnivå tilsvarende gul 

støysone (Lden>55 dB). Det er heller ingen deler av bebyggelse som får en økning i lydnivå > 3,0 

dB. Dette betyr at det ikke utløses behov for å vurdere avbøtende tiltak for eksisterende 

bebyggelse for hverken alternativ 1 eller 2. 

5.5 Vurdering av planområdet 

Figur 8 viser skisse av arealutnyttelsen til planområdet. Det er den fremtidige situasjonen med 

gjennomkjøring, beskrevet i delavsnitt 5.3, som gir størst støybelastning på planområdet. Det vil 

da være areal avsatt til boliger som ligger inn mot Samleveien i den nordøstlige delen av 

planområdet som kan ha areal innenfor gul støysone. Boliger inne på planområdet vil være 

utenfor for støysonene, da trafikken inne på selve planområdet vil være liten.  

 

Figur 9 viser et støysonekart med etablering av støyskjerm med høyde 2,5 meter over lokalt 

terreng mot Samleveien for å skjerme de overnevnte tomtene. Støysonekartet viser alternativet 

med gjennomkjøring. Det bemerkes at nødvendigheten av støyskjerm er avhengig av arealbruk 

og plassering av fremtidig bygningsmasse på aktuelle tomter. Skjermingstiltaket som er kartlagt 

er således kun et eksempel på hvordan arealet kan skjermes. Dette må detaljeres ved endelig 
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bebyggelsesplan og det må dokumenteres ved byggesak per bolig at gjeldende støykrav er 

ivaretatt. 

 

 

Figur 8 Planlagt arealbruk på planområdet. 
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Figur 9 Støysonekart iht. T-1442 med beregningshøyde 4 meter over terreng med støyskjerm (år 2035, 
alternativ 2). 

5.6 Vurdering nærmiljøanlegg 

Figur 10 viser støysonekart ved 4 meters beregningshøyde over terreng for situasjonen med 

dagens ballbinge og ved etablering av fotballbane. Støysonen i kartene er basert på grenseverdi 

fra referert veileder og er veiledende. I beregningene er det kun støy fra ballspill som er vurdert, 

det vil si at for eksempel annen støy i forbindelse med aktivitetene som stemmebruk ikke er 

vurdert. Det bemerkes at nærmiljøanlegg kan skape sjenanse selv om den anbefalte 

grenseverdien er tilfredsstilt. De vurderte banene er angitt i støysonekartene. I vurderingene er 

det spesielt fokus på fremtidig boligbebyggelse. 

 

Ballbinge 

Nærmeste areal avsatt til boliger ligger ca. 70 m fra ballbingen. Beregningene viser at med 

beskrevne antagelser vil sannsynligvis areal for boliger på planområdet har lydnivå over 

 Lp,AF,max = 60 dB. Ved betydelig mer støyende vant, bør nye vurderinger gjennomføres da dette 

sannsynligvis medfører at flere boliger vil ha lydnivå over grenseverdien og bruk av ballbingen vil 

kunne oppfattes som sjenerende støy. Dersom vantet for eksempel består av plankegjerde, kan 

lydnivå over grenseverdien for støy fra ballbinge oppstå i avstander opp mot 100 meter jamfør 

veilederen. Planen legger opp til at eksisterende ballbinge skal erstattes av fotballbane.  

 

Fotballbane 

Nærmeste planlagt boligbebyggelse ligger ca. 25 m fra fotballballbanen. Beregningene viser at 

støysonen vil omfatte planlagt areal for boliger nordøst på planområdet. Veilederen angir at 

sjenanse kan oppstå ved avstander rundt 35-40 m fra boligvindu. Avstanden sammenfaller med 

beregningene og betyr at det er risiko for at aktiviteten kan skape sjenerende støy for eventuelle 

nye bygg nordøst på planområdet. Uønsket støy ved bebyggelsen kan skjermes med støyvoll 

eller skjerm mot fotballbanen. Det er foretatt en vurdering av støyskjerm ved planlagt 

fotballbane, se figur 11. Støyskjermen har høyde 2,5 meter over lokalt terreng og sikrer at 
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boligtomtene har lydnivå under anbefalt grenseverdi for støy fra ballspill. Det er viktig at 

skjermen plasseres på samme høyde som ny fotballbane for å få full effekt. 

 

Figur 10 Støysonekart for ballbinge og fotballbane med beregningshøyde 4 meter over terreng. 

 

Figur 11 Støysonekart for ballbinge og fotballbane med beregningshøyde 4 meter over terreng og 
støyskjerm med høyde 2,5 m. 
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6. KONKLUSJON 

Det er utført en støyutredning i forbindelse med planarbeid for boligområde på Skogheim i Alta 

kommune. I støyutredningen er det kartlagt dagens støysituasjon og det er videre kartlagt to 

alternativer for fremtidig scenario for trafikkavvikling i området. Det er også sett på støy fra 

nærmiljøanlegg. 

 

Støykartleggingen viser at forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig situasjon er 

forholdsvis liten, men som følge av trafikkøkningen fra boligfeltet vil det være noe høyere 

støybelastning rundt Samleveien. Forskjellen på alternativ 1 og 2 er liten. Alternativ 1 gir noe 

mindre støyutbredelse på planområdet og på Samleveien mot Tverrelvdalsveien, sammenlignet 

med alternativ 2. Ved alternativ 2 vil det være ca. dobbelt så mye trafikk og mer støy direkte ved 

Saga skole enn for alternativ 1. Punktberegninger på eksisterende bebyggelse viser at disse ikke 

har lydnivå over grenseverdien for gul støysone eller får en endring i lydnivå > 3,0 dB ved de 

fremtidige trafikkalternativene. Det vurderes derfor at det ikke behøves avbøtende tiltak for 

eksisterende bebyggelse. 

 

For alternativ 2 er det beregnet et forslag til skjerming langs Samleveien for å redusere andelen 

areal i gul støysone for boligtomter nærmest vegen. Effekten av 2,5 meter høy skjerm er god, og 

denne skjermer mye av arealet på tomtene som er i gul støysone uten skjerming. 

Nødvendigheten av støyskjerm vil være avhengig av arealbruk og plassering av bygningsmasse 

på planområdet. Skjermingstiltaket som er kartlagt er kun et eksempel på hvordan arealet kan 

skjermes. For boliger mot Samleveien må det dokumenteres ved byggesak for boliger at 

gjeldende støykrav er ivaretatt. 

 

Det er nærmiljøanlegg i form av fotballbane og ballbinger på planområdet. For vurderingen av 

nærmiljøanlegg er det tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder IS-1693 og middels 

støyende vant for ballbingene. Veilederen angir anbefalt grenseverdier for nærmiljøanlegg. 

Beregningene viser at boliger som blir etablert nord på planområdet mot fotballbanen eller 

ballbingen vil ha risiko for at det kan oppstå lydnivå over grenseverdien og det kan føre til 

sjenerende støy fra nærmiljøanlegget. For situasjonen med ballbinge vil det ved betydelig mer 

støyende vant være flere boliger som kan bli berørt av lydnivå over Lp,AF,max = 60 dB. For å 

skjerme planlagte boligtomter foreslås det etablering av 2,5 meter høy støyskjerm mot 

fotballbanen. Denne sikrer at tomtene på planområdet har lydnivå under anbefalt grenseverdi.  
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7. APPENDIKS A 

7.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge3. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av 

støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske 

lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 

opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 

omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder 

vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

7.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 

måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 

ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 

Hz). Ved ca 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 

smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 

Tabell 8. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og 

det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det 

også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

 

Tabell 8 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Forbedring 

1 dB Lite merkbar 

2-3 dB Merkbar 

4-5 dB Godt merkbar 

5-6 dB Vesentlig 

8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå 

 

 
 

                                                
3
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/ 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/
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1. SAMMENDRAG

Alta kommune har engasjert Rambøll AS Norge til å detaljregulere området Skogheim i Saga med
formål om etablering av et nytt boligfelt.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet et skisseprosjekt som omfatter
overordnet beskrivelse av tekniske løsninger for VA og vei for boligfeltet med tilhørende
kostnadsoverslag for VVA-anlegget.
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2. OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE
RÅDGIVERE

BYGGHERRE: Alta kommune, Avd. samfunnsutvikling

RÅDGIVERE:

VVA- anlegg: Rambøll Norge AS
Kongleveien 45, 9510 Alta

Tlf 78 44 92 22
E-post: alta@ramboll.no

Saksbehandler VA: Ing. Jon Henrik Valkeapää
Tlf 46 94 48 71
E-post: jon.valkeapaa@ramboll.no

Saksbehandler VEG: Ing. Ivar Furulund
Tlf 40 29 45 12
E-post: ivar.furulund@ramboll.no
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3. BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER

3.1 Bakgrunn (historikk)

Rambøll ble i 2015 engasjert av Alta kommune til å utarbeide en reguleringsplan for etablering av
boligområde på eiendommen Skogheim i Saga.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet et skisseprosjekt for teknisk
infrastruktur i boligfeltet.

3.2 Beskrivelse av planområdet

3.2.1 Lokalisering, størrelse og bebyggelse

Området har en størrelse på om lag 8,9 hektar, og er lokalisert i Saga, som er ca. 8 km øst for
Alta sentrum. Området ligger inni et kommunalt opparbeidet boligfelt og har ankomst via
kommunal veg.

3.2.2 Topografi, vegetasjon, klima og grunnforhold

Terrenghøyden i det aktuelle området varierer fra +35 til +65, med helning mot vest. Området
ligger inni et annet boligområde (Saga) og grenser til fjell (Lille Borras) mot sør-øst. Området har
atkomst via kommunal veg. Området er i dag ubebygd og har vært benyttet i jordbruksformål.

Planområdet har gode solforhold og klimaet må betegnes som typisk innlandsklima med lite
nedbør, kalde vintre og varme somre. Dominerende vindretning sommerstid er fra nord mot sør
(pålandsvind), mens sydlig vindretninger (fralandsvind) dominerer vinterstid.

Rambøll har tidligere gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med planlagt regulering i
området. Da ble det konkludert med at grunnen hovedsakelig består av mye fint materiale (sand,
silt og leire) i den nordøstlige delen og grovere masser i resten av feltet. Det antas at den
vestlige delen av området tidligere har vært et myrområde og at det derfor er mye organisk
materiale i øvre lag. Planområdet har høy grunnvannstand i enkelte områder, så det vil være
aktuelt å senke grunnvannstanden før boligområdet bygges ut.
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3.2.3 Planstatus og eiendomsforhold

Figur 1 Kartutsnitt som viser gjeldende planstatus.

Planområdet eies i hovedsak av kommunen.
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4. VEG

4.1 Gang- og sykkelveg fra Sagabrinken til Saga skole

Eksisterende gangforbindelse mellom Sagabrinken og Saga skole bygges om til gang- og
sykkelveg med bredde 3 m + skulder. Det må medregnes at en del skog utenfor gang- og
sykkelvegen må fjernes som følge av utgraving av røtter i forbindelse med overbygning. Det er
satt av stort areal til skråningsutslag nærmest Sagabrinken da eksisterende terreng stiger mer
enn kravene for en gang- og sykkelveg tillater. Det er registrert noe fjell i veglinja like i
nærheten av Sagabrinken.

4.2 Internveger

Interne adkomstveger i feltet er dimensjonert etter vegklasse A1 i håndbok N100 fra Statens
vegvesen. Fellesadkomster er regulert med 3,5 m asfaltert bredde.

4.3 Saga (samlevei)

4.3.1 Buss

Vegen skal betjenes av buss i en retning. Busser vil kjøre opp til Saga skole fra
Tverrelvdalsvegen og videre ned til E6. Det anlegges kantstopp for buss med tilhørende fortau i
forbindelse med krysset til Sagahøyden. Gangfelt etableres bak kantstoppen og vil lede gående
fra Sagahøyden til fortau/gang- og sykkelveg-nett på vestsiden av vegen. Det legges opp til
busslomme etter utbedringstandard ved skolen. Bussholdeplassene etableres med universell
utforming ved at det etableres fortau med kantsteinshøyde 18 cm for trinnløs av- og påstigning.

Vegen sperres med fjernstyrt bom like vest for krysset mot Høysletta for å hindre annen
gjennomkjøring enn buss.

4.3.2 Løsning for gående og syklende

Det skal anlegges fortau på vestsiden av Sagavegen fra krysset ved Tverrelvdalsvegen til svingen
før krysset til Utsikten. Eksisterende nett av gang- og sykkelveger kobles til denne. Videre opp til
skolen legges det opp til frittliggende gang- og sykkelveg i 3 m avstand fra samlevegen. Det er
valgt å gå ut over minstekravet til avstand mellom veg og gang- og sykkelveg grunnet antatt
høyere fartsnivå enn fartsgrensa ned bakken, og for å ha tilgjengelig snø-areal i grøfta ved
brøyting.

4.3.3 Krysset Saga - Tverrelvdalsvegen

Det anlegges dråpeøy i krysset ved Tverrelvdalsvegen. Dette gjøres for å bedre lede trafikken
bedre ved krysset, samt for å senke hastigheten ut av krysset, som i dag må betraktes som
svært høy. Krav til siktsonen til krysset medfører at tregjerdet ved «gamle Sagatun hotell» må
flyttes.

Kjørende på Tverrelvdalsvegen(kjøreretning mot E6) møter to vikepliktskryss, tosidig
busslommer og gangfelt i dette området. Det anbefales at vegmyndigheten kobles inn for å
vurdere å senke fartsgrensa til 50 km/t fra bakketoppen ved krysset til Sagabrinken ned til
krysset mot E6.
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4.3.4 Utbedring av Saga

Saga-vegen er dimensjonert etter vegklasse Sa1 i håndbok N100. Siktkrav i kryss til boligfeltet
forutsettes etter en fartsgrense på 30 km/t.

Strekningen fra Tverrelvdalsvegen til svingen før Utsikten, samt strekningen fra skolen til planens
avslutning følger i store deler i dagens veg. På disse strekningene vil det være tilstrekkelig å
breddeutvide og reasfaltere vegen til ny vegstandard. Det bør likevel vurderes om overbygninga
på vegen skal skiftes ut for å øke levetiden på vegen. Kostnadsoverslaget tar utgangspunkt i
sistnevnte.

Strekningen fra svingen før Utsikten og vegen videre opp til skolen opparbeides på nytt. Svingen
opparbeides med 6 % tverrfall for å minimere risikoen for utkjøringer ved glatt vegbane. Bakken
opp til skolen har stigning 8 %.

4.4 Kostnadsoverslag veg
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5. VA-ANLEGG

Forslag til hovedløsning for VA-anlegg for feltet er vist på tegning K-730-10-001. VA-anlegget
forutsettes bygd ut iht. krav i kommunalteknisk norm for Alta kommune.

5.1 Dimensjonerende vannmengder

5.1.1 Vann- og spillvannsmengder

Dimensjonerende vann- og spillvannsmengder er beregnet med basis antall personekvivalenter i
planlagte boliger og leiligheter innenfor planområdet og normale erfaringstall for vannforbruk og
variasjon over døgnet.

Følgende dimensjonerende verdier er lagt til grunn (ref Norsk vann 193/2012)
· Spesifikt vannforbruk, qs=150l/(p*d)
· Lekkasje/infiltrasjon, qi=50l/(p*d)
· Maksimal døgnfaktor, fmax=2,7
· Maksimal timefaktor, kmax=3,1

Belastning antall personekvivalenter
Det er totalt planlagt ca 95 boenheter innenfor planområdet. Av dette vil 54 boenheter bli
eneboliger og 40 boenheter bli rekkehus/leiligheter.

Vi har forutsatt følgende antall personekvivalenter pr. enhet: 3,0 pe pr. leilighet og 5,0 pe per
enebolig. Bakgrunnen for høyt antall pe per enebolig er erfaringsmessig «tradisjon» for å bygge
med hybel/leilighet i dette området.

Dimensjonerende vannforbruk for feltet

Midlere døgnforbruk:

Q =
(150 + 50) ∗ ∗ 390

86400	 = 0,9

Maksimalt timeforbruk:

=
(150∗ 2,7 ∗ 3,1 + 50)	 ∗ ∗ 390⁄

86400	 = 5,9	

5.1.2 Brannvann

Krav til slokkevann må sees i sammenheng med vannforsyningen i området. Det vises til veileder
for TEK10 sine anbefalinger:

I tilknytning til småhus, bør uttaket for slokkevann ha kapasitet på minst 20 l/s. For annen bebyggelse bør
kapasiteten være minimum 50l/s fordelt på minst to uttak.

For eventuelle bygninger med sprinkleranlegg, skal det ikke regnes samtidig uttak av slokkevann
til sprinkleranlegg og brannvesen. Minimum vannbehov for sprinkleranlegg må beregnes iht. NS-
EN 1284.

Dimensjonerende maksimalt vannforbruk inkl. brannvann for planområdet:
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= + = 5,9 + 50 = 55,9 ≈ 56	 /

5.1.3 Overvannsmengder

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 å
møte fremtidige klimaendringer, anbefaler Norsk Vann at det legges til en klimafaktor på økning i
nedbørintensitet på minimum 40%

Overvann fra boligområdet vil omfatte:
· Takvann fra bygninger
· Overflatevann fra veier og parkeringsplasser (tette flater)
· Overflatevann fra natur- og grøntarealer mv (permeable flater)

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av overvannsavrenning fra feltet i
nåsituasjon og fremtidig etter utbygging:

· Areal boligfelt 8,9 ha
· Andel tette flater før utbygging 0 ha
· Andel tette flater etter utbygging 2 ha
· Avrenningsfaktor naturlig felt (dagens situasjon) = 0,2
· Avrenningsfaktor utbygd felt = 0,40
· Dimensjonerende nedbørsintensitet (Karasjok, IVF, 15 min konsentrasjonstid)
· Klimafaktor 1,4 (ref. eKlima, forventet levetid 100 år)

Gjentaksintervall Dim. vannføring
år I dag [l/s] Fremtidig [l/s]
2 126 352
5 182 510

10 219 614
20 255 714
25 267 746
50 301 843
100 336 941

Beregningene viser at overflateavrenningen fra området vil kunne øke med ca 3 ganger etter
utbygging inkludert forventet økning i nedbør grunnet klimaendringer

Overvannsnettet dimensjoneres for en 10 års hendelse (Norsk vann rapport 162/2008,
Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering), dimensjonerende vannføring fra planområdet
etter utbygging blir da ca 614 l/s, jevnt fordelt over planområdet blir avrenningen ca 69 l/(s*ha)

I tillegg vil man få en avrenning fra Lille-Borras fra øst.
· Areal fjellområde ca 5,7 ha
· Avrenningsfaktor 0,6
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Gjentaksintervall Dim. vannføring
år [l/s]
2 339
5 490

10 590
20 686
25 717
50 811
100 977

Denne vannmengden bør føres vekk for ikke å overbelaste overvannsnettet inne i boligområdet.
Det foreslås å lage en åpen grøft  som går langs østsiden av plangrensa (se tegning K-730-10-
001).

5.2 Eksisterende kommunalt VA-nett

Oversikt over eksisterende kommunalt VA-nett i nærhet av planområdet er vist på etterfølgende
figur.

Figur 2 - Oversikt eksisterende VA i tilknytning til planområdet

Det går en eksisterende vannledning langs Saga og opp mot Aspemyra via Utsikten, dimensjon
DN225. Denne ledningen vil være det naturlige tilknytningspunktet for vannledningen fra det
planlagte boligområdet.

For spillvann vil naturlig tilknytningspunkt være selvfallsledningen som kommer fra Aspemyra og
som går videre ned mot Sagastien. Denne ledningen har en dimensjon på DN200.
Ledningsstrekket fra Saga og ned til Sagastien har en dimensjon på DN160.

Hele spillvannsnettet i Saga går i selvfall, så det vil ikke være nødvendig å etablere en
pumpestasjon.



14 (20) SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG

Rambøll

Det er to forskjellige overvannsnett i området. Ledningen til det nyere overvannsnettet renner
ned fra Aspemyra via Saga B10, og videre vestover langs E6 med utslipp til Tverrelva. Tidligere
kapasitetsvurderinger av overvannsnettet i Sagaområdet (Rambøll, 2014) viser at denne traséen
er overbelastet med dagens tilrenning.

Ledningen til det eldre overvannsnettet går langs Utsikten og har utløp nord-nordvest for området
via Saga ved E6. Denne ledningen har en dimensjon på DN300 og en kapasitet på litt over 100
l/s. Heller ikke denne har særlig restkapasitet.

Eksisterende VA i vegen som går mot Aspemyra vil bli liggende noe høyt med lite overdekning
etter utbyggingen av ny veg. Dette gjør påkobling til disse ledningene veldig vanskelig med tanke
på selvfallsledninger fra planområdet og overdekning til disse. Det betyr også at ledningene må
isoleres. Et alternativ som ble vurdert var å senke de eksisterende ledningene i vegen og legge til
rette for påkobling, men vi valgte ikke å gå videre med dette siden dette vil føre til ekstra
kostnader i prosjektet.

Det går en eksisterende grøft langs eiendomsgrensen vest-sørvest for området som fører en del
av overvannet til det eldre OV-nettet via en eksisterende kulvert (markert i figur 3 som Eks.
dreneringskulvert fra Skogheim). Denne kulverten antas å ha en kapasitet på ca 50 l/s.

Det går også en grøft på østsiden av planområdet og videre opp til veggrøften som går langs
nordsiden av reguleringsområdet. Denne grøften ble antageligvis gravd ut for å føre vekk
vannmengdene som kommer fra Lille Borras. Denne grøften må graves ut for å ha nok kapasitet
til å ta imot fremtidige vannmengder.

Per dags dato er ikke kapasiteten på dagens overvannsnett i Saga stor nok til å ta imot de økte
overvannsmengdene som følge av utbyggingen av boligområdet. Derfor anbefaler vi at
kapasiteten på overvannsledningen som går langs Saga og videre nordover mot E6 dimensjoneres
opp til 1000 l/s for å kunne håndtere overvannet fra Skogheim. Dette vil også kunne løse
fremtidige overvannsproblemer i området.

5.3 Planlagte VA-løsninger

5.3.1 Vannforsyning

Vannforsyningen for planområdet tilknyttes eksisterende DN225 vannledning som går fra Saga
og videre oppover mot Aspemyra.

Vi foreslår at det legges VL DN160 internt gjennom hele utbyggingsområdet. Hovedledninga
kobles til eksisterende kum 23339 som befinner seg rett foran planlagt innkjørsel nordvest for
boligområdet. Det er mulig å koble til samme ledning via veg SKV4, men dette krever at det
etableres en ny kum på eksisterende ledningsstrekk. Det vil også være mulig å koble
vannledningene fra planområdet til hovedledningen via veg SKV3.

Det vil også være mulig å koble seg til en DN100 ledning som går langs Sagahøyden. Påkobling
skjer i eksisterende kum.

Brannvannskapasiteten i området antas å være veldig god grunnet en DN225 høytrykksledning
som går ved siden av feltet langs Saga og videre oppover mot Aspemyra. Det vil trolig være
mulig å ta ut over 50 l/s, som da betyr at slokkevannskravet på 50 l/s vil bli oppfylt.
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Vannkummer skal være av betong og plasseres med innbyrdes avstand ca 120-150 m innad i
feltet. Alle vannkummer utstyres med brannventil.  Brannkum hydrant må plasseres innenfor 25-
50m fra inngang til hovedangrepsvei for brannobjekt. I områder med høy grunnvannstand skal
vannkummene dreneres til overvannsnett.

Det legges ut felles stikkledninger til leiligheter fra hovedtrasé, og enkeltstikk til boliger.
Stikkledninger tilknyttes fortrinnsvis i kummer. Vanntilførsel til eventuelle bygg som skal
sprinkles må utføres iht. gjeldende regelverk for sprinkleranlegg.

Ledningsanlegget legges frostfritt evt. frostsikres på en annen måte. Frostfri dybde i Alta er ca
3,0 og dimensjonerende frostmengde F100 = 44000 hoC.

5.3.2 Spillvann

Hovedledninger for spillvann innad i feltet foreslås anlagt med dimensjon Ø160mm PVC.
Spillvannsledninger legges med minimum fall 10 ‰ for å sikre selvrensing, også ved liten
vannføring. Valgt dimensjon med angitt fall gir en kapasitet på ca 16 l/s ved fylt rør. Men pga.
områdets topografi vil ledningens kapasitet være en del høyere grunnet stort fall.

Det legges ut felles stikkledninger til leiligheter fra hovedtrasé og enkeltstikk til boliger.
Stikkledninger tilknyttes fortrinnsvis i kummer.

Det anbefales kummer i alle horisontale retningsendringer og forgreininger, maksimal
kumavstand skal ikke overstige 80m. Stikkledninger fra boliger tilkobles hovednettet med
grenrør eller eventuelt i kum.

5.3.3 Overvann

En god håndtering av overvann bør skje etter 3-ledd strategien, som går ut på å redusere og
forsinke avrenning ved å infiltrere mindre nedbørsmengder, fordrøye større nedbørsmengder og
avlede de sjelden store nedbørshendelsene på en trygg måte. I praksis er grønnstruktur en viktig
del av 3-leddstrategien.
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Kart fra NGU viser at massene i deler av området er egnet for infiltrasjon, jfr figur.

Figur 3 - Infiltrasjonsevne (www.ngu.no)

Det har også blitt gjennomført grunnundersøkelser som stemmer ganske godt overens med
infiltrasjonskartet til NGU. Ser man bort ifra høy grunnvannstand så vil det i teorien være mulig
å  infiltrere  noe  av  overvannet  fra  området.  Men  hovedplanen  for  håndtering  av  overvann  vil
være å føre det ut i rør og videre til det eksisterende overvannsnettet i området.
Uttrekkspunktet fra feltet blir i kryss Utsikten/Saga.

Kapasiteten på den eksisterende overvannsledningen i det gamle OV-nettet bør
oppdimensjoneres  fra  100  l/s  til  1000  l/s.  Dette  vil  løse  dagens  og  fremtidige
overvannsproblemer i området.

Overvann som kommer ned fjellsiden mot øst for feltet bør avskjæres før det når feltet. Det er et
grøftesystem  i  dag  langs  foten  av  fjellet  med  avrenning  til  åpen  grøft  langs  Aspemyra-veien.
Dette  systemet  bør  opprettholdes  etter  utbygging  av  Skogheim,  da  det  vil  kunne  redusere
dimensjonen på overvannsnettet i boligområdet.

Eksisterende grøft som går langs plangrensen vest-sørvest for området bør også brukes for å få
unna deler av overvannet. Dette overvannet fanges opp av en kulvert som leder vannet videre til
det gamle overvannsnettet.
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For å hindre at vann fra planområdet skal renne inn i private eiendommer vest for planområdet,
bør det lages en grøft langs plangrensen. Denne grøften skal føre vannet videre nordover til den
treffer prosjektert OV-ledning eller kum hvor den da tas inn i overvannsnettet.

For ekstreme regnhendelser skal overflatevannet kunne avledes trygt til resipient eller arealer
som er tilrettelagt for oversvømmelser, slik at bygninger og andre viktige arealer ikke skades.
Det bør legges til rette for at en nedbørshendelse tilsvarende et 100 års regn kan håndteres.
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5.4 Hovedmengde og delkostnader VA

5.4.1 Boligområdet

ANLEGGSDEL ENHET MENGDE ENH.PRIS SUM
Grøftearbeider
Forberedende arb. m 2200 50 110 000
Jordgrøft, komplett dybde inntil 3 m m 1300 1 500 1 950 000
Fjellgrøft, komplett dybde inntil 3 m m 0 2 000 0
Grøft for stikkledninger, komplett m 900 1 000 900 000
Grøft for ledninger fra sluker m 125 750 93 750
Åpen overvannsgrøft m 1000 500 500 000
Bortkjøring av oversk.m. m3 3300 50 165 000
Komplettering m 1300 25 32 500
Ledninger
Hovedledn. Vann DN160 PE 100 SDR11 m 1300 350 455 000
Hovedledn. spillvann selvfall DN160 PVC SN8 m 1300 200 260 000
Hovedledning overvann 200-250 mm m 260 400 104 000
Hovedledning overvann 300 - 400 mm m 760 600 456 000
Hovedledning overvann 500-600 mm m 200 700 140 000
Stikkrenner DN300 m 30 650 19 500
Ledninger  fra sluker DN200 m 125 400 50 000
Levering og legging stikkledninger vann m 900 125 112 500
Levering og legging stikkledninger avløp m 1800 125 225 000
Prøving og kontroll,  vannledninger m 1300 30 39 000
Prøving og kontroll, spillvannsledninger og overv.ledninger m 2520 30 75 600
Kasseisolering av ledninger m 150 650 97 500
Kummer mv
Vannkum, ombygging RS 1 10 000 10 000
Vannkummer, DN1400 stk 9 45 000 405 000
Spillvannskum DN 1000 stk 8 30 000 240 000
Spillvannskum DN 400 stk 11 15 000 165 000
Overvannskum DN 1000 stk 8 30 000 240 000
Overvannskum DN400 stk 11 15 000 165 000
Sluker/sandfangkummer stk 15 25 000 375 000
Hjelpsluker stk 10 7 500 75 000
Bakkekraner stikkledninger stk 90 3 000 270 000
Stakepunkter stikkledninger overvann/spillvann stk 180 500 90 000
Vegarbeider
Kryssing hovedveg stk 0 75 000 0
Kryssing kommunale veger stk 1 25 000 25 000
Diverse arbeider
Innmåling og FDV m 2200 20 44 000
Kryssing eksist. ledninger og kabler stk 2 5 000 10 000
Langsføring kabler, eks. VA mv lm 300 250 75 000
Ufordelte kostnader 330 000
ANLEGGSKOSTNAD VA-Anlegg 8 300 000
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5.4.2 Oppgradering overvannsnett

ANLEGGSDEL ENHET MENGDE ENH.PRIS SUM
Grøftearbeider
Forberedende arb. m 300 50 15 000
Jordgrøft, komplett dybde inntil 3 m m 300 1 750 525 000
Fjellgrøft, komplett dybde inntil 3 m m 0 2 000 0
Bortkjøring av oversk.m. m3 450 50 22 500
Komplettering m 300 25 7 500
Ledninger
Hovedledning overvann DN800 m 300 1 600 480 000
Stikkrenner DN300 m 10 650 6 500
Prøving og kontroll, spillvannsledninger og overv.ledninger m 300 30 9 000
Kummer mv
Overvannskum DN 1000 stk 2 30 000 60 000
Overvannskum DN400 stk 2 15 000 30 000
Bekkeinntak stk 2 50 000 100 000
Vegarbeider
Kryssing hovedveg stk 1 150 000 150 000
Kryssing kommunale veger stk 1 25 000 25 000
Reetablering kommunal veger etter graving m 1 900
Diverse arbeider
Innmåling og FDV m 300 20 6 000
Kryssing eksist. ledninger og kabler stk 1 5 000 5 000
Langsføring kabler, eks. VA mv lm 200 250 50 000
Ufordelte kostnader 110 000
ANLEGGSKOSTNAD VA-Anlegg 1 600 000
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6. KOSTNADSOVERSLAG SAMLET

7. KILDER

Rambøll. (2014). Rapport soneplan avløp Alta øst. Alta.
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0. OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

Mulighetsvurderingen for trafikale løsninger har tatt utgangspunkt i «Trafikkanalyse for Aspmyra 

og Skogheim», utarbeidet av Saeco september 2012. Gjennomgangen av analysen viser at 

resultatene fra denne analysen fortsatt vurderes som gyldig og at disse kan legges til grunn for 

videre vurderinger for Skogheim boligområde.  

 

Det har blitt gjort vurderinger av dagens kryss ut mot Ev6. Det vurderes ikke som 

hensiktsmessig å etablere venstresvingefelt på Ev6. Eventuelle venstresvingefelt vil i liten grad 

bidra til å øke trafikkflyten.  

 

Fire alternative kjøremønster har blitt vurdert i forbindelse med etableringen av Skogheim 

boligfelt. De fire alternativene er: 

 MV1: Gjennomkjøring der det etableres en samlevei og åpnes for trafikk i begge retninger. 

Det blir mulig med gjennomkjøring fra Tverrelvdalsveien til Saga skole. Gang- og sykkelvei 

etableres parallelt med samleveien. 

 MV2: Delt adkomst der deler av boligfeltet får adkomst fra Tverrelvdalsveien, mens øvre 

deler av boligfeltet får adkomst forbi Saga skole. Gang- og sykkelvei etableres parallelt med 

samleveien. 

 MV3: Adkomst til boligfeltet fra Tverrelvdalsveien, men med en busskorridor med parallell 

gang- og sykkelvei på ca. 50 meter opp til Saga skole. 

 MV4: Kombinert busse og gang- og sykkelvei. Adkomst til boligfeltet blir fra 

Tverrelvdalsveien, men det etableres en kombinert busstrase og gang- og sykkelvei den siste 

delen opp mot Saga skole, ca. 50 meter.  

 

På bakgrunn av vurderingene som er gjort, så anbefales det ikke at det åpnes for gjennomkjøring 

mellom Tverrelvdalsveien og Saga skole. Gjennomkjøring vil medføre økt trafikk gjennom 

boligområdene og forbi barneskolen. Hensynet til trafikksikkerhet sammen med ønsket om å 

begrense kjøring i tilknytning til boligfeltene vurderes å være viktigere enn tilgjengelighet og 

kortere kjøreavstand. Det anbefales videre å etablere en busskorridor med parallell gang- og 

sykkelvei opp til Saga skole. Dette vil sikre god tilgang til kollektivtransport i boligområdet 

samtidig som man ivaretar de gående og syklenes behov. Samlet sett er det altså alternativ MV3 

som anbefales som trafikal hoved løsning for trafikk til og fra Skogheim boligområde. 

 

Gang- og sykkelveien anbefales plassert på oversiden (østsiden) av Saga fram til krysset mot 

Utsikten. Hovedargumentet for denne plasseringen er at det er på denne siden de fleste boligene 

ligger. Fra Utsikten føres gang- og sykkelveien oppover mot Saga skole på nordsiden av Aspmyra 

(framtidig samlevei). Dette vurderes å være den mest hensiktsmessige plasseringen av hensyn 

til areal arrondering og linjeføring for samleveien. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Rambøll Alta skal på oppdrag fra Alta kommune utarbeidet detaljregulering for Skogheim 

boligområde i Saga. Utnyttelse av området har blitt vurdert. Herunder har det blitt gjort 

vurderinger knyttet til etablering av en barnehage innenfor planområdet, etablering av ballbane, 

optimal utnyttelse av arealene innenfor området, plassering av veger, etablering av gang- og 

sykkelvei og tilknytning av boligområdet mot eksisterende infrastruktur, herunder skole, lysløype 

mm. 

 

1.2 Formål 

Formålet med mulighetsvurderingen er å avklare trafikale løsninger i tilknytning til Skogheim 

boligområde, herunder en vurdering av eksiterende kryss mot Ev6 og Fv26. 

 

 

2. GRUNNLAGSDATA 

2.1 Plangrunnlag 

Planskisse for Skogheim boligområde er lagt til grunn for vurderingene av trafikale løsninger.  

Det er lagt til grunn at det skal etableres 90 nye boenheter innenfor området og at disse skal 

tilknytte seg eksisterende vegnett via ny samlevei mellom Skogheim og Utsikten/Høysletta. 

Videre er det lagt til grunn at det skal etableres en ballbane rett vest for Saga skole. 

 

2.2 Eksisterende trafikkanalyse 

Saeco har utarbeidet «Trafikkanalyse Aspmyra og Skogheim», datert 30.september 2012. 

I trafikkanalysen er det lagt til grunn at det skal etableres 100 eneboliger innenfor Skogheim 

boligområde.  

 

Rambøll har vurdert trafikkanalysen. Det er særlig lagt vekt på om forutsetningene brukt i 

trafikkanalysen fortsatt er gyldige. Det er i tillegg gjort en vurdering av resultatene og anbefaling 

fra trafikkanalysen. 

 

2.2.1 Vurdering av eksisterende trafikkanalyse 

Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim (Sweco 30.09.12) belyser konsekvensene en videre 

utbygging av Aspemyra og Skogheim vil få for det nærliggende vegnettet (Ev6 og Fv26).  

 

I forbindelse med vurderingene av trafikkanalysen ble det innhentet oppdaterte trafikktall fra 

Nasjonal vegdatabank (https://www.vegvesen.no/vegkart). Tallene innhentet fra nasjonal 

veidatabank viser et vesentlig avvik i forhold til tallene som er benyttet trafikkanalysen. 

Årsdøgntrafikken i trafikkanalysen var vesentlig høyere enn det som framkommer av NVDB. Det 

ble på bakgrunn av dette innhentet supplerende informasjon fra Statens vegvesen og gjort en 

vurdering av tallgrunnlaget. Konklusjonen er at tallgrunnlaget som er benyttet i trafikkanalysen 

vurderes å være det mest representative. Disse tallene legges derfor til grunn for de videre 

vurderingene.  

 

Oppbygging og innhold i Trafikkanalyse for Aspemyra og Skogheim vurderes å danne et godt 

grunnlag for mulighetsvurderingen for Skogheim boligområde. Trafikkundersøkelsen er fra 2012, 

men viser forventet trafikkutvikling fram mot 2032 ved utbygging av Aspemyra og Skogheim 

boligområder. Rambøll er ikke kjent med at det har skjedd vesentlige endringer i regelverk eller 

trafikkmønsteret som vil ha innvirkning på resultatene i trafikkanalysen. 
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3. VURDERING AV LØSNINGER 

3.1 Trafikkmønster 

Det er gjennomført en overordnet vurdering av mulig trafikkmønster innenfor planområdet. 

Vurderingene har lagt til grunn forutsetninger om at det skal etableres sammenhengende gang- 

og sykkelveg eller fortau fra Tverrelvdalsveien opp til Saga skole. Det er også lagt til grunn at det 

skal etableres en bussforbindelse gjennom området. For å sikre tilgang til Skogheim boligfelt er 

det planlagt etablert tre adkomstveier inn i boligfeltet. Plassering av adkomster inngår som 

grunnlag for mulighetsvurderingene som er gjort. 

 

Fire muligheter er vurdert: 

 MV 1 (Gjennomkjøring): Det åpnes for gjennomkjøring fra Tverrelvdalsveien til Saga skole. 

Det etableres gang og sykkelvei parallelt. Adkomst til nytt boligfeltet fra begge sider. 

 MV 2 (Delt adkomst):Adkomst til nedre del av boligfeltet fra Tverrelvdalsveien. Adkomst til 

øvre del av boligfeltet forbi Saga skole. Det etableres en busstrase på ca. 50 meter mellom 

adkomstene til boligområdet. Det etableres gang- og sykkelvei parallelt med busstraseen. 

 MV 3 (Adkomst fra Tverrelvdalsveien): Adkomst til boligfeltet blir fra Tverrelvdalsveien. Det 

etableres en busstrase på ca. 50 meter fram til Saga skole (ringrute). Det etableres gang- og 

sykkelvei parallelt med busstraseen. 

 MV 4 (Kombinert bussveg og gang- og sykkelvei): Adkomst til boligfeltet blir fra 

Tverrelvdalsveien. Det etableres en kombinert busstrase og gang- og sykkelvei den siste 

delen opp mot Saga skole, ca. 50 meter.  

 

Nedenfor er det de fire mulighetene illustrert (figur 1). Detaljer knyttet til alternativene følger i 

de videre kapitler. 

 

En løsning der all trafikken inn til det nye boligområdet går forbi Saga skole ble vurdert og 

forkastet tidlig i prosessen. Hovedbegrunnelsen for dette er at det ikke vurderes som 

hensiktsmessig å lede trafikken fra boligområdet forbi skolen. I denne vurderingen er det særlig 

lagt vekt på trafikksikkerheten utenfor skolen. Det vises for øvrig til vurderingene gjort nedenfor 

knyttet til MV1 og MV2 som begge går inn på problemstillingene knyttet til økt trafikk forbi Saga 

skole. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart alternativvurderinger 
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3.1.1 MV1 – Gjennomkjøring 

Premiss: 

Det etableres en ny kjørevei fra krysset Utsikten x Aspemyra til krysset Høysletta x Aspemyra. 

Se figuren nedenfor. Veien åpnes for alminnelig ferdsel og det vil være mulig å kjøre mellom 

Tverrelvdalsveien og Saga skole. Det etableres sammenhengende gang- og sykkelvei på 

strekningen fra Tverrelvdalsveien til Saga skole. 

 

Positive momenter: 

+ Tilgangen til Saga skole vil bli bedre for de som i dag har adkomst fra Tverrelvdalsveien og 

som må kjøre via Ev6 dersom de skal med bil inn til Saga skole. 

+ Intern trafikk i området vil ikke gå via Ev6. Dette vil kunne føre til mindre belastning i 

eksiterende kryss. 

+ Det vil bli større fleksibilitet inn og ut av boligområdet.  

+ Buss og bil ivaretas på sammen og problemstillingen knyttet til en egen trase for buss utgår. 

 

Negative momenter: 

− Dette vil medføre økt intern trafikk både for eksisterende og planlagte boligområder.  

− Gjennomgangstrafikk kan medføre økt hastighet på samleveien. 

− Bilen gis prioritet på bekostning av gående og syklende.  

− Det blir gjennomgangstrafikk forbi Saga skole, noe som er uheldig av hensyn til 

trafikksikkerheten. 

 

Det ble tidlig i prosessen vurdert om en gjennomkjøring kunne etableres gjennom det nye 

boligområdet og at eksisterende gang- og sykkelvei ble opprettholdt som i dag. Dette alternativet 

ble forkastet da det ikke er ønskelig å legge en samlevei gjennom et boligfelt. Dersom en 

gjennomkjøring skal etableres, så bør denne i størst mulig grad gå utenom eksiterende og 

planlagte boligområder. 

 

Etablering av gjennomkjøring er også uheldig med hensyn til allerede etablerte boliger som ligger 

langs Saga veien. Disse boligene har direkte avkjøring mot samleveien.  

 

3.1.2 MV2 – Delt adkomst 

Premiss: 

Adkomst til Skogheim boligfelt deles. Nedre del av boligfeltet får adkomst fra Tverrelvdalsveien. 

Adkomsten til øvre del av boligfeltet går forbi Saga skole. Det etableres en busstrase på ca. 50 

meter mellom adkomstene til boligområdet. Det etableres gang- og sykkelvei parallelt med 

samleveien/busstraseen. 
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Figur 2. Delt adkomst Tverrelvdalsvn./Aspemyra 

 

Positive momenter: 

+ Trafikken fra det nye boligfeltet fordeles på to kryss mot Ev6.  

+ Det blir mindre trafikk forbi eksisterende boliger i Saga.  

+ Det tilrettelegges for sammenhengende gang og sykkelvei mellom Tverrelvdalsveien og Saga 

skole. 

+ Kjørende og gående har egne korridorer. Det reduserer potensialet for konflikt og faren for 

trafikkulykker. 

 

Negative momenter: 

− Det blir økt trafikk forbi Saga skole, noe som er uheldig av hensyn til trafikksikkerheten. 

− Det er fare for at biler vil benytte seg at busstraseen. Dette kan medføre det blir uønsket 

gjennomgangstrafikk. 

− De som i dag har adkomst fra Tverrelvdalsveien og som kjører via Ev6 når de skal med bil inn 

til Saga skole må fortsatt kjøre rundt for å komme fram til Saga skole. 
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3.1.3 MV3 – Adkomst fra Tverrelvdalsveien 

Premiss: 

Adkomst til boligfeltet blir fra Tverrelvdalsveien. Det etableres en busstrase på ca. 50 meter fram 

til Saga skole. Det etableres gang- og sykkelvei parallelt med samleveien/busstraseen. 

 

 

Figur 3. Adkomst fra Tverrelvdalsveien 

 

Positive momenter: 

+ Trafikken forbi Saga skole øker ikke som en følge av etableringen av et nytt boligfelt i 

nærområdet. 

+ Det tilrettelegges for sammenhengende gang og sykkelvei mellom Tverrelvdalsveien og Saga 

skole. 

+ Kjørende og gående har egne korridorer. Det reduserer potensialet for konflikt og faren for 

trafikkulykker. 

 

Negative momenter: 

− Trafikken forbi eksisterende boliger i Saga vil øke. Hele trafikkøkningen må tas på en vei og 

ut i et kryss.  

− Det er fare for at biler vil benytte seg at busstraseen. Dette kan medføre uønsket 

gjennomgangstrafikk. 

− De som i dag har adkomst fra Tverrelvdalsveien og som kjører via Ev6 når de skal med bil inn 

til Saga skole må fortsatt kjøre rundt for å komme fram til Saga skole. 
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3.1.4 MV4 – Kombinert bussvei og gang- og sykkelvei 

Premiss: 

Adkomst til boligfeltet blir fra Tverrelvdalsveien på samme måte som MV3. Det etableres i stedet 

for parallell gang- og sykkelvei en kombinert busstrase og gang- og sykkelvei den siste delen opp 

mot Saga skole, ca. 50 meter. 

 

 

Figur 4. Kombinert bussvei og gang- og sykkelvei siste delen før Saga skole 

 

Positive momenter: 

+ Trafikken forbi Saga skole øker ikke som en følge av etableringen av et nytt boligfelt i 

nærområdet. 

+ Det tilrettelegges for sammenhengende gang og sykkelvei mellom Tverrelvdalsveien og Saga 

skole. 

 

Negative momenter: 

− Gående og syklende må dele areal med bussene. Særlig i forbindelse med skolestart og 

skoleslutt vil dette kunne gi utfordringer. Saga skole er en barneskole og det vurderes ikke 

hensiktsmessig å etablere en slik løsning av hensyn til trafikksikkerhet for elevene. 

− Det er fare for at biler vil benytte seg at busstraseen. Dette kan medføre uønsket 

gjennomgangstrafikk. 

− De som i dag har adkomst fra Tverrelvdalsveien og som kjører via Ev6 når de skal med bil inn 

til Saga skole må fortsatt kjøre rundt for å komme fram til Saga skole. 
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3.2 Kryssløsninger 

3.2.1 Mot Ev6 

Rambøll vurderer at dagens kryss mellom Ev6 og Tverrelvdalsveien også i framtiden vil fungere 

tilfredsstillende. Tilsvarende vurderes dagens kryss mellom Aspemyra og Ev6 å være 

tilfredsstillende. Utbedring av dagens kryss på Ev6 vil i liten grad bedre trafikkavviklingen.  

 

Dette er i tråd med vurderingene gjort i Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim (Sweco 

september 2012).  

 

3.2.2 Saga x Tverrelvdalsveien 

Det anbefales at det etableres en dråpe fra Saga inn mot Fv26. Håndbok N100 stiller krav om at  

«I kryss med nasjonal hovedveg bør trafikkøy (dråpeøy) anlegges i sekundærvegen. (E.1.1.2 

Trafikkøy i sekundærveg)». Fv26 er ikke en nasjonal hovedvei, men trafikkberegningene viser at 

det vil være en ÅDT på over 4500 i 2032 på Fv26. Etablering av dråpe vil bidra til å øke 

trafikksikkerheten.  

 

3.2.3 Buss 

Det er lagt til grunn at det skal åpnes for etablering av en bussrute forbi boligområdet. 

Det er også lagt til grunn at bussruten vil gå inn fra Tverrelvdalsveien og ned ved Aspemyra. 

Kjøreretning buss blir da i løkke: Ev6-Fv26-Saga-Aspemyra-Ev6. På grunn av stigningsforhold og 

svinger anbefales det ikke at ruten kjøres motsatt vei. 

 

Busstilbudet i Alta by ble fra 1.1.2016 utvidet. Det foreligger ikke tall over antall reisende og 

kapasiteten for dagens bussruter, men Borealis Transport nord opplyser om at det er god 

kapasitet på alle rutene. (Ref. samtale med Steinar Johnsen, Borealis Transport Nord). Unntaket 

er enkelte skoleruter der det i perioder er behov for ekstra kapasitet. Etter omleggingen er 

rutetilbudet på Ev6 forbi Saga som følger: 

 Rute 140 (Bybuss Alta) som går mellom Hjemmeluft og Nerskogen har 37 avganger på 

hverdagene og 15 avganger i helgene. I tidsrommet 7:00 - 9:00 og 15:00-17:00 er det 

avgang fra sentrum hvert 15 minutt. I helgene går bussen 1 gang i timen. 

 Rute 142 (Ringrute Alta øst) som går mellom Alta sentrum og Rafsbotn har 3 avganger på 

hverdagene og en avgang på lørdagene.  

 Rute 235 (Skolerute Tverrelvdalen) som går mellom Alta sentrum og Romsdal har 4 avganger 

på hverdagene. 2 på morgen og to på ettermiddagen. Det er ingen avganger i helgen. 

Ringruten som går ut til Rafsbotn kan også benyttes av befolkningen som bor langs busstraseen.  

 

En bussforbindelse gjennom boligområdet på Saga vil øke tilgjengeligheten for alle 

brukergrupper. Fra sentralt i boligområdet ned til nærmeste busslomme langs Ev6 er det ca. 650 

meter. Tilsvarende er avstanden til nærmeste busslomme på Tverrelvdalsveien ca. 650 meter. 

 

Dersom det etableres en bussrute gjennom boligområdet på Saga, så vil dette gi kortere avstand 

til kollektivtilbud for eksisterende og planlagte boligområder. Dette vurderes å være en positiv 

faktor både for miljøet, men også med hensyn til å redusere trafikkbelastningen både på Ev6 og 

innenfor boligområdene på Saga. 

Det er Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for busstilbudet. Dersom det skal etableres en 

bussrute gjennom boligområdet er det viktig at dette tas opp med fylkeskommunen slik at 

endringer av rutene kan innarbeides når rutetilbudet revideres. Det vil være fordelaktig om 

busstilbudet er etablert når utbyggingen starter slik at muligheten for å benytte seg av 

kollektivtilbudet er tilgjengelig når området tas i bruk. 

 

Det foreslåes å etablere busslommer minimum hver 300 meter. Det legges en busslomme i 

tilknytning til Saga skole, en busslomme etableres for å betjene det nye boligfeltet og 

eksisterende boligfelt (Utsikten). Det etableres i tillegg en busslomme i nærheten av krysset 

mellom Sagahøyden og Saga veien. 

 

3.3 Gang- og sykkelvei 

Det er lagt som en premiss at det skal tilrettelegges for gående og syklende på strekningen fra 

Tverrelvdalsveien til Saga skole. Det skal anlegges en ny gang- og sykkelvei langs Saga. I tillegg 
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skal gang- og sykkelforbindelsen opp mot Saga skole opprettholdes. Det legges ikke opp til at det 

skal etableres gang- og sykkelvei inne i boligområdet.  Det vil være begrenset med biltrafikk på 

veiene inne i boligfeltet.  

 

Det skal i tillegg anlegges en gang- og sykkelveiforbindelse mellom Sagabrinken og Saga skole. 

Denne forbindelsen vil ligge på østsiden av det planlagte boligfeltet og vil gjøre det lettere å gå 

eller sykle mellom områdene. 

 

 

Figur 5. Plassering av gang- og sykkelvei langs samlevei Tverrelvdalsvn. x Saga mot Saga skole og 
illustrasjon gang- og sykkelvei mellom Sagabrinken og Saga skole 

 

3.4 Snarveier 

Snarveier blir gjerne etablert gjennom bruk, ofte oppstår de som en følge av at man under 

planleggingen ikke har tatt høyde for hvordan gående og syklende lettest kan komme seg 

mellom ulike områder og aktiviteter. Det er viktig at man tenker på muligheten for å etablere 

snarveier når man planlegger et boligområde. De kan ofte opprettes uten store kostnader og 

dersom man legger til rette for gode løsninger vil snarveiene bidra til å øke trivselen og 

attraktiviteten til et boligområde. 

 

Det er derfor viktig at etablerte snarveier ivaretas når det planlegges nye boligområder. Dette 

gjelder snarveier til og fra boligområdet og eksisterende snarveier innenfor boligområdet.  

Det er i planarbeidet lagt til grunn at det skal åpnes for snarveier fra det nye boligområdet til 

bakenforliggende arealer. Her er det også lagt til rette for å etablere en gang- og 

sykkelveiforbindelse mellom Sagabrinken og Saga skole. Det er lagt inn tilknytning fra boligfeltet 

på flere punkter til denne gangforbindelsen.  

 

Eksisterende snarvei mellom Utsikten og Sagastien opprettholdes for å knytte boligområdene 

tettere sammen. 
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4. AVBØTENDE TILTAK OG OPPFØLGNING 

 Etablering av dråpe i krysset mellom Fv26 og Saga. 

 Trafikktellinger. Det er knyttet noe usikkerhet til trafikktallene på Ev6 og Fv26. det kan derfor 

være hensiktsmessig å gjennomføre maskinelle tellinger på vegene for å verifisere ÅDT i 

området. 
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1. INNLEDNING 

Kommunestyret i Alta vedtok i møte i desember 2014 følgende formulering i sak 102/14 om 

budsjettet for 2015: "Kommunestyret ber om at det iverksettes et arbeid med å finne lokalitet for 

en ny 6-7 avdelings barnehage som skal dekke områdene Tverrelvdalen, Saga, Kaiskuru og 

Kronstad." 

 

Alta kommune ved Avdeling for samfunnsutvikling har i den forbindelse bestilt utredningsarbeid 

for lokalisering av ny 6-7 avdelings barnehage som innledende del til detaljreguleringen av 

Skogheim boligområde i Saga.  

 

Lokaliseringen av en slik barnehage kan være aktuell å etablere innenfor eller i umiddelbar 

tilknytning til planområdet for Skogheim og det vil da være naturlig å integrere barnehagen som 

en del av planen. Dersom lokaliseringsprosessen viser at barnehagen bør etableres på en annen 

plass, vil dette måtte løses gjennom en egen reguleringsplansak uavhengig av Skogheimplanen. 

 

Denne rapporten utgjør Rambølls utredning av lokalisering av ny barnehage i Alta øst. Rapporten 

inneholder bakgrunn, vurdering av tomtealternativer og konklusjon. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart over analyseområdet med eksisterende barnehager (lyserød sirkel) og alternative 
plasseringer ny barnehage (rød sirkel). 

Bakgrunnskart: Kartverket/Geodata 
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2. BAKGRUNN 

Dette kapitlet beskriver dagens barnehager i analyseområdet (se kart i figur 1). I tillegg 

beskrives aktuelle befolkningstall for de yngste årskullene, og en beregning av boligpotensialet 

som ligger i planlagte utbygginger og avsatte boligområder i kommuneplanen. På grunnlag av 

dette estimatet og beregningsmetodikken i Alta kommunes mal for planbeskrivelse, beregnes 

behovet for nye barnehageplasser. 

 

2.1 Eksisterende barnehager 

2.1.1 Kaiskuru nærmiljøsenters barnehage 

 

 

 

Figur 2. Kaiskuru barnehage; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Arealformålsområde markert rødt. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Kaiskuru barnehage ligger i et flott boligområde nær friluftsområder og skiløyper. Barnehagen 

ligger i samme lokaler som skole og SFO, og deler gymsal, sløydsal, bibliotek og keramikkrom. 

Har en friluftsavdeling; Barkebilla for barn 3-6 år i eget hus sør for barnehageområdet.  

 

Antall avdelinger: 5 

Eierform: Kommunal 

 

Antall barn:  

11 barn født 2010 

18 barn født 2011 

17 barn født 2012 

10 barn født 2013 

8 barn født 2014 

1 barn født 2015 

 

37 jenter og 28 gutter. Sum 65. Snitt pr. avd.: 13.  

Ventelisteinfo (pr. 15.01.16): Førsteprioriteringer som ønsker plass: 2 barn. 
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2.1.2 Kronstad barnehage 

 
 

 

Figur 3. Kronstad barnehage; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Eiendom markert rødt. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Kronstad barnehage jobber mye med trafikksikkerhet gjennom hele året. Andre satsingsområder 

er natur og friluftsliv. Barnehagen ble Miljøfyrtårn våren 2007. For øvrig legges stor vekt på 

fysisk aktivitet, språk og kommunikasjon. 

 

Antall avdelinger: 3 

Eierform: Kommunal 

 

Antall barn:  

8 barn født 2010 

11 barn født 2011 

9 barn født 2012 

7 barn født 2013 

5 barn født 2014 

1 barn født 2015 

 

17 jenter og 24 gutter. Sum 41. Snitt pr. avd.: 14. Ventelisteinfo (pr. 15.01.16): 

Førsteprioriteringer som ønsker plass: 7 barn. 

 

2.1.3 Saga barnehage 

 

  

Figur 4. Saga barnehage; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Eiendom markert rødt. 



 

BARNEHAGEUTREDNING  

 

 

 

 

 

 

 

L:\Oppdrag 2015\1350013032 Detaljregulering Skogheim boligområde\7-PROD\Barnehageutredning\Rapport bhg.docx 

7 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Saga barnehage sto ferdig høsten 2004. Barnehagen har flotte lyse lokaler, med mange og 

varierte naturområder i umiddelbar nærhet. Det viktigste for Saga barnehage er at alle barn skal 

ha en venn.  

 

Antall avdelinger: 5 

Antall ansatte: 18 

Eierform: Kommunal 

 

Antall barn:  

1 barn født 2009 

15 barn født 2010 

15 barn født 2011 

18 barn født 2012 

16 barn født 2013 

8 barn født 2014 

3 barn født 2015 

 

41 jenter og 35 gutter. Sum 76. Snitt pr. avd.: 15.  

Ventelisteinfo (pr. 15.01.16): Førsteprioriteringer som ønsker plass: 19 barn. 

 

Arealmessig har barnehagen 4,5 daa til rådighet i gjeldende reguleringsplan pluss 1,4 daa 

parkeringsareal. I tillegg er areal tidligere regulert til kiosk ved krysset mot Tverrelvdalsveien, 

avsatt til utvidelse for Saga barnehage. 

 

2.1.4 Tverrelvdalen barnehage 

  

 

Figur 5. Tverrelvdalen barnehage; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Eiendom markert. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Tverrelvdalen barnehage ligger ved idrettshuset i dalen. Barnehagen ligger i landlige omgivelser, 

med et nærmiljø full av utfordringer og opplevelsesmuligheter.   

 

Antall avdelinger: 3 

Eierform: Kommunal 

 

Antall barn:  

7 barn født 2010 

10 barn født 2011 

7 barn født 2012 

8 barn født 2013 
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5 barn født 2014 

 

18 jenter og 19 gutter. Sum 37. Snitt pr. avd.: 12.  

Ventelisteinfo (pr. 26.01.16): Førsteprioriteringer som ønsker plass: 3 barn 

 

2.2 Demografi 

Befolkningstall for barn i barnehagealder fra desember 2015: 

 

Fødselsår Kaiskuru Kronstad Saga-

Nerskogen 

Tverrelvdalen 

2010 19 22 25 13 

2011 16 20 32 19 

2012 18 20 29 14 

2013 14 22 35 15 

2014 13 28 27 15 

2015 7 9 16 13 

Sum 87 121 164 89 

Kilde: Alta kommune 

 

2.3 Boligpotensial og forventet behov for barnehageplasser 

Tabellen på neste side viser planer for boligbebyggelse, og boligpotensial i avsatte områder til 

boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel innenfor analyseområdet. Med utgangspunkt i 

kommuneplanen og Alta kommunes bolignotat, estimeres sannsynlige nye barnehageplasser 

basert på tommelfingerregel for utregning i kommunens mal for planbeskrivelse. 
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Bydel Område Felt Boenheter1 Beboere2 
Barn  
pr. årskull3 

Barneh.-plass 
pr. årstrinn4 

Sum barneh.  
1-5 år 

Kaiskuru Patomella 
 

25,0 65,0 1,6 1,3 6,5 

 
Raipasvn/Bregnevn 

 
18,0 46,8 1,2 0,9 4,7 

 
Blåtoppvn nord 

 
10,0 26,0 0,7 0,5 2,6 

 
Skogsnellevn sør 

 
20,0 52,0 1,3 1,0 5,2 

 
Generell fortetting 

 
10,0 26,0 0,7 0,5 2,6 

Sum Kaiskuru 83,0 215,8 5,4 4,3 21,6 

 

Kronstad Tømmerveien 
 

8,0 20,8 0,5 0,4 2,1 

 
Hammarijordet sør 

 
145,0 377,0 9,4 7,5 37,7 

 
Hammarijordet nord 

 
4,0 10,4 0,3 0,2 1,0 

 
Bruflaten 

 
5,0 13,0 0,3 0,3 1,3 

 
Gammelplassen 

 
5,0 13,0 0,3 0,3 1,3 

 
Generell fortetting 

 
10,0 26,0 0,7 0,5 2,6 

Sum Kronstad 177,0 460,2 11,5 9,2 46,0 

 

Saga Sagali 
 

43,0 111,8 2,8 2,2 11,2 

 
Aspemyra B1-B3,E2 78,0 202,8 5,1 4,1 20,3 

 
Aspemyra B4 20,0 52,0 1,3 1,0 5,2 

 
Aspemyra B5 60,0 156,0 3,9 3,1 15,6 

 
Aspemyra B6 77,0 200,2 5,0 4,0 20,0 

 
Aspemyrabrinken 

 
20,0 52,0 1,3 1,0 5,2 

 
Saga B11 B2 24,0 62,4 1,6 1,2 6,2 

 
Skogheim 

 
70,0 182,0 4,6 3,6 18,2 

 
Transfarelv gml. skole 

 
12,0 31,2 0,8 0,6 3,1 

 
Generell fortetting 

 
10,0 26,0 0,7 0,5 2,6 

Sum Saga 414,0 1076,4 26,9 21,5 107,6 

 

Tverrelvdalen Kvitberget 
 

15,0 39,0 1,0 0,8 3,9 

 
Svennbakken/Falsen 

 
50,0 130,0 3,3 2,6 13,0 

 
Mobakken vest 

 
7,0 18,2 0,5 0,4 1,8 

 
Fortetting og LNFR-spredt 

 
17,0 44,2 1,1 0,9 4,4 

Sum Tverrelvdalen 89,0 231,4 5,8 4,6 23,1 

Sum alle 763,0 1983,8 49,6 39,7 198,4 

 

                                                
1 Kilde for antall boenheter er Alta kommunes bolignotat nr. 2-2015, unntatt Aspemyra B6 der planbeskrivelsen er kilde og Hammarijordet sør der saksbehandler er konferert. 
2 Antall beboere beregnes ved å multiplisere antall boenheter med 2,6. Jf. Alta kommunes mal for planbeskrivelse. 
3 Antall barn per årskull beregnes etter formelen 6,5 pr. 100 boenheter. Jf. Alta kommunes mal for planbeskrivelse. 
4 Antall barnehageplasser per årskull beregnes etter formelen at 80 % av barn i nye felt trenger barnehageplass. Jf. Alta kommunes mal for planbeskrivelse. 
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3. INNSPILL, BEHOV OG UTFORMING 

3.1 Innledning 

I barnehagelovens § 2 heter det: "Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og 

meningsfylte opplevelser og aktiviteter." 

 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og opgaver følger opp med følgende 

formulering under pkt. 1.8 om barnehagens fysiske miljø:  

 

 
 

I dette kapitlet gjengis kommunens innspill til barnehageutredningen, og faglige råd for 

barnehagetomter gjennomgås. For denne utredningen konkluderes det med et sett av 

vurderingskriterier som vil bli benyttet i vurderingen av de ulike tomtealternativene. 

 

3.2 Kommunens innspill 

Administrasjonen i kommunens virksomhetsområde for oppvekst og kultur har i notat av 

16.12.15 bemerket at det per i dag ikke er behov for flere barnehageplasser i kommunen. 

Fordelingen av plasser mellom øst og vest er skeiv, med overkapasitet i vest i forhold til 

befolkningsgrunnlaget. Dersom det bygges en 7-avdelings barnehage i øst, blir konsekvensen at 

kapasitet må tas ned i vest. 

 

Kommunens barnehageteam har diskutert saken og uttaler i notatet:  

 

"Foreldre ønsker å ha barnehageplass i nærmiljøet. Mange fra øst takker nei til barnehageplass 

på vestsiden av byen. Barnehageteamet ønsker en barnehage «nær» E6, uten å grense opp til 

E6.  De ser på Kronstad området som beste alternativ, da er det lett tilgjengelig for foreldre fra 

Rafsbotn, Saga, Tverrelvdalen, Kronstad, Kaiskuru og Elvebakken. Erfaringer viser at f.eks. 

Oterfaret bhg. ligger for langt vekk for foreldre fra øst og at det er vanskelig å fylle opp ledige 

plasser. 

  

Tidligere Kronstad camping er vurdert, men ønskes ikke av klimatiske årsaker. Sandtaket i 

Sagasvingene er vurdert til ikke å være aktuell. Det har også vært snakk om arealene nord for 

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (kap. 1.8) 

Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir 

allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Veksling mellom lek, læ-

ring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utforming av det fysis-

ke miljøet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. Barnehagen 

må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet. Naturområder og nærmiljø gir også mu-

lighet for opplevelser og utfordringer. 

 

Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta aktivt i lek og 

andre aktiviteter. I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn i ulike aldre og 

med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene. Barn i småbarnsalderen har stort behov for tum-

leplass ute og inne og for ro og konsentrasjon. Utformingen må ta hensyn til at barn har behov for å dan-

ne grupper og at det foregår ulike aktiviteter på samme tid. Tilgjengelige leker og materiell i et oversiktlig 

miljø skaper grunnlag for barns lek og aktiviteter og for organisering av ulike læringssituasjoner. 

 

Ved planlegging av barnehagens utforming må det tas hensyn til samfunnets mål om nedbygging av 

funksjonshemmende barrierer. Planlegging, lokalisering og bygging av nye barnehager bør være basert 

på prinsipper om universell utforming. Det betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes på 

en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spe-

sielle tilpasninger eller hjelpemidler. 
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skolens parkeringsplass (privat og komm. eiendom). Disse er ok dersom arealet er stort nok, 

men avstanden fra E6 og at det ligger inne i boligfeltet, gjør at den ikke er 1. prioritet." 

 

Notatet konkluderer med at dersom det ikke er egnede arealer øst for Alta bru, bes det settes av 

vel 8 daa, til en 7 avd. barnehage innenfor planområdet for Skogheim. 

 

3.3 Vurderingskriterier for lokalisering av barnehager 

Rambøll har i tillegg til kommunens innspill konferert følgende dokumenter som 

vurderingskriterier for gode lokaliseringer barnehager: 

 Helsedirektoratet 2014: Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

 Kunnskapsdepartementet og Det norske hageselskap 2006: Veileder for utforming av 

barnehagens utearealer. 

 Barne- og familieedpartementet 2000: Barnehagens fysiske miljø – Et temahefte om 

utforming av barnehagens inne- og uteområder. 

 

3.3.1 Plassering, tilgjengelighet og omgivelser 

Generelt gjelder at barnehager bør ligge lett tilgjengelig for brukerne enten de kommer til fots 

eller på sykkel, med bil eller offentlig kommunikasjon. I boligområdene bør barnehagene normalt 

ligge ved inngangen til området, ikke nødvendigvis sentralt i boligområdet. Mange foreldre skal 

videre til arbeid og ofte kommer det barn fra flere boområder til en og samme barnehage. I 

tillegg er flyttefrekvensen i mange kommuner stor og barnehageplassen kan ikke alltid flyttes 

med. Atkomst bør fortrinnsvis legges fra kommunalt veinett som vanligvis har lavere 

trafikkbelastning enn riks- og fylkesveier. 

 

Det anbefales at kjørbar vei må kunne legges helt frem til barnehagebygningen. Parkeringsareal 

for ansatte og korttidsparkering ved henting og bringing av barn må kunne ligge utenfor 

lekeområdet. Forsøk å legge til rette for at det må rygges minst mulig ved inngangen til 

barnehagen, da småbarn lett skjuler seg bak biler slik at det kan oppstå ulykker. Samlokalisering 

med skole eller friområde kan gi arealmessige gevinster, ikke minst med tanke på 

parkeringsplasser, ballplass eller akebakke. 

 

Kontakt med naturområder i nærmiljøet betyr mye for barn og personale i barnehagen. Ikke 

minst gjelder dette i Alta. Turer inngår i det pedagogiske opplegget og skaper variasjon. Det er 

derfor viktig å ta vare på stier og andre forbindelsesveger fra barnehagen til naturområder. 

 

Nasjonale råd tilsier at tomter som ligger i nærheten av arealer som representerer fare for barn, 

bør unngås. Det gjelder for eksempel åpent vann, grustak, skråninger som kan rase ut eller 

andre farlige, usikrede områder. Vind, kulde og nedbør kan ofte begrense muligheten for 

utendørsaktiviteter. Lokalklimaet i barnehagens utearealer betyr mye. Barnehagen bør ha gode 

solforhold midt på dagen og ligge mest mulig i le for ulike vindretninger. Vindretninger varierer 

med årstidene. Områder som ligger i le, får de dypeste snødekkene. Det er også viktig å ta 

hensyn til kaldluftstrømmer i terrenget.  

 

Oppsummert gir temaheftet Barnehagens fysiske miljø følgende anbefaling: 

 

En velegnet tomt: Tomter som ikke bør velges: 

 er sunn, trivelig og trygg, 

 har gode klimatiske forhold som rikelig 

med sol og ly mot vind, 

 er beskyttet mot farer som trafikk, støy 

og forurensning, 

 er lett tilgjengelig for barn og 

foreldre/foresatte, 

 har variert terreng med bakker, flate 

partier og knauser, trær og busker – 

gir utfordringer, 

 tomter hvor barn utsettes for farer som 

mye støy og luftforurensning som for 

eks. fra industri, 

 tomter inntil sterkt trafikkerte veier. 

Uten tilfredsstillende sikring kan slike 

tomter ikke benyttes til barnehage, 

 tomter hvor det i de nærmeste 

omgivelser er åpent vann, elver, 

grustak som kan rase ut, farlige 

skrenter o.l. Uten tilfredsstillende 
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 ligger i eller ved et boligområde med 

mange små barn (også over tid), 

 egner seg for ulike driftsformer, 

 har gode pedagogiske muligheter. 

sikring kan slike tomter ikke benyttes 

til barnehage, 

 tomter i «barnefattige» områder (også 

over tid). 

 

3.3.2 Tomtestørrelse 

Ved nyetablering av barnehager bør det velges tomter som gir færrest mulig begrensinger med 

tanke på driftsformer og bruk. Valg av tomtestørrelse knytter seg både til størrelsen på 

barnehagen og tomtens beskaffenhet.  

 

Barnehagens arealer skal bestå av lokaler og uteområde. Barnehagens lokaler defineres som de 

rom barnehagen holder til i. Uteområdet omfatter normalt det avgrensede området der 

barnehagen har sine lekeapparater og utendørsaktiviteter. 

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende veiledende norm for inne- og utearealene: 

 Inne: 4 m2 netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og om lag 1/3 mer pr. barn 

under 3 år. 

 Ute: Om lag 6 ganger leke- og oppholdsareal inne. 

 

Det er godkjenningsmyndigheten, dvs. kommunen, som fastsetter barnas innendørs leke- og 

oppholdsareal. 

 

Under presenteres en eksempelutregning5 for ny 6-7 avdelings barnehage i Alta: 

 
 6 avdelinger 7 avdelinger 

Årsverk (3 pr. avd.) (ant.) 18 21 

Antall barn over over 3 år (70%) (13,5 barn pr. avd.) 56,7 66,2 

Antall barn over under 3 år (30%) (13,5 barn pr. avd.) 24,3 28,4 

Sum barn (ant.) 81,0 94,5 

   

Lek- og oppholdsareal, inne (m2) 355,6 414,9 

Kjøkken (m2) 27,5 32,1 

Garderobe, barn (m2) 64,2 74,9 

Stellerom og toalett (m2) 23,2 27,1 

Møte- og pauserom (m2) 42,7 49,8 

Inngangsrom (m2) 14,4 16,8 

Personalrom (m2) 32,9 38,4 

Lager (m2) 56,7 66,2 

Renhold (m2) 8,9 10,4 

Nettoareal, inne (m2) 626,2 730,6 

Bruttoareal, inne, m2 (netto/brutto-faktor 1,38) 864,2 1008,2 

   

Lek og opphold, ute (m2) 2133,5 2489,1 

Sum anslag tomteareal (ekskl. parkering) (m2) 2997,7 3497,3 

   

Parkeringsplasser (0,1 pr. barn) (ant.) 8,1 9,45 

Parkeringsplasser, ansatte (0,8 pr. årsverk) (ant.) 14,4 16,8 

Sum parkering (18 m2 pr. plass) (m2) 405 472,5 

Sum anslag tomteareal (inkl. parkering) (m2) 3402,7 3969,8 

 

I henhold til beregningen over, vil arealbehovet for en 6-7 avdelings barnehage kreve en tomt på 

3,5-4,0 daa. Det bør i tillegg tas med en buffer på ca. 25 %, dvs. at summen blir 4,5-5,0 daa. 

                                                
5 Eksempelet er basert på departementets norm for minste leke- og oppholdsareal samt Trondheim kommunes dimensjonerende 

arealkrav for barnehageanlegg (Trondheim kommune 2014: Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehageanlegg i Trond-

heim). Parkeringskravet er basert på kommuneplanens arealdel for Alta, bestemmelse 2.1.5. 
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4. TOMTEVURDERINGER NY BARNEHAGE 

4.1 Innledning 

I dette kapitlet presenteres 6 aktuelle tomtealternativ for en ny 6-7 avdelings barnehage på 

østsiden av Alta. Bydelene Kaiskuru, Kronstad og Saga er vurdert. Tverrelvdalen anses for å ligge 

for langt fra Alta sentrum til at en ny stor barnehage bør plasseres der. 

 

Aktuelle tomter er hentet fra tilgjengelig areal satt av til tjenesteyting i kommuneplanens 

arealdel (vedtatt 21.06.11) eller større ubebygde boligtomter i kommunalt eie. 

 

I vurderingen av de aktuelle tomtealternativene er det lagt til grunn følgende vurderingskriterier 

basert på faglig skjønn om gode barnehagetomter og hensynet til trafikksituasjonen i Alta øst (se 

tabell under). Alle alternativene tilfredsstiller minstekravet til tomteareal for barnehage.  

Vurderingen tar ikke hensyn til grunnforhold og forhold vedrørende byggegrunnen i de respektive 

alternativene. Det må også understrekes at trafikkstøy ikke er kartlagt annet enn langs E6. 

 

Vurderingskriterium Beskrivelse 

Barn i barnehagealder Antall barn i barnehagealder i bydelen (pr. desember 2015). 

Bhg-potensial Estimerte nye barnehagebarn (pr. bydel). 

Kjøreavstand Alta bru Antall km. 

Trafikk ÅDT på E6 hvor adkomstvei kommer ut. 

Lokalklima Vurdering sol- og vindforhold, samt enkel støy/støv-vurdering 

Tomteforhold Vurdering variasjon i lokal topografi og eiendomsforhold. 

Sambruk Avstand i km til nærmeste skole eller grendelekeplass. 

Naturområder Avstand i km til Kaiskuru skistadion eller Skogvannet (nærmeste). 

 

4.2 Kaiskuru 

4.2.1 Kvekeveien 

Et område på om lag 6 daa med benevnelse Kvekeveien er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting 

(OPT) i kommuneplanens arealdel. I bestemmelsenes pkt. 2.5.6 er området gitt uspesifisert 

underformål, samt at plankrav må vurderes. Kjøreavstand til Alta bru er 2,1 km. 

 

   

Figur 6. Kvekeveien; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Arealformålområde markert rødt. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Vurdering:  

 

Tomtestørrelse 6 daa  

Barn i barnehagealder 87 Barn 0-5 år Kaiskuru 

Barnehagepotensial 21,6 1-5 år Kaiskuru 

Kjøreavstand Alta bru 2,1 km  

Trafikk 8635 ÅDT KjosveienxE6 
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Lokalklima Godt  

Tomteforhold Middels Liten variasjon 

Sambruk 0,15 km Kaiskuru nærmiljøsenter 

Naturområder 0,2 km  Kaiskuru skistadion 

 

Tomteforholdene er gode og man kan høste gevinster av nærheten til eksisterende barnehage i 

nærmiljøsenteret. Kaiskuru har svært gode naturområder og idrettsanlegg for både vinter- og 

sommerbruk. Befolkningsveksten i bydelen er moderat, og mange av brukerne må derfor kjøres 

til og fra. Det betyr økt trafikk inn og ut Kjosveien, og kapasiteten i krysset E6-Kjosveien er 

allerede presset. Kollektivtransporten er god, da bybussen har holdeplass rett ved den aktuelle 

tomta. 

 

4.3 Kronstad 

4.3.1 Patosletta (Gammelplassen) 

Et område nord for grusbanen på Patosletta (Pato Outa). Om lag 2,5 daa er avsatt til framtidig 

OPT i kommuneplanens arealdel, forbeholdt realisering av kommunens boligsosiale politikk. 

Adskilt av gang- og sykkelveg ligger et OPT-område på ca. 8,5 daa inn mot grusbanen. Midt i 

dette området er det skilt ut tomt på ca. 2,5 daa til barnehage (Kjosveien 35) som eies av 

Kronstad Vel. Kommunen leide her lokalene som base for Alta familiebarnehage fram til 2008. 

Leieforholdet ble ikke forlenget. Kronstad Vel annonserte i 2008 planer om å bygge grendehus 

fast i barnehagen på tomta.  

 

   

Figur 7. Patosletta; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Vurdering:  

 

Tomtestørrelse 2,5 + 2,5 Gammelplassen og Kjosvn. 35 

Barn i barnehagealder 121 Barn 0-5 år Kronstad 

Barnehagepotensial 46 1-5 år Kronstad 

Kjøreavstand Alta bru 0,75 km  

Trafikk 8635 ÅDT KjosveienxE6 

Lokalklima Godt  

Tomteforhold Dårlig Liten variasjon og komplisert med flere 

grunneiere 

Sambruk 0,85 km  Kaiskuru nærmiljøsenter 

Naturområder 0,9 km  Kaiskuru skistadion 

 

Området har tidligere hatt barnehagedrift. Området ligger skjermet til fra veg, og har Byløypa og 

Altaelva som forbindelsesveger ut i naturområder. Med mindre man ser områdene i 

sammenheng, er området vanskelig å utnytte for en 6-7-avdelings barnehage. I og med at den 
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sterkeste befolkningsveksten kommer i Saga, vil også dette alternativet medføre økt trafikk på 

Kjosveien og ventelig også Leirbakkveien-Spireaveien ("bakveien"). Kollektivtransporten er god 

med holdeplass i Kjosveien. Relativt høy fart holdes av biler på Kjosveien. 

 

4.3.2 Hammarijordet 

Tidligere Kronstad Camping er område under regulering til boligbebyggelse. Arealet avsatt til 

boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel er om lag 27 daa. Planforslaget som er til behandling 

for utlegging til offentlig ettersyn inneholder samlet sett 145 nye boenheter.  

 

 

 

 

Figur 8. Hammarijordet; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Arealformålsområde markert. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Vurdering:  

 

Tomtestørrelse 27 daa  

Barn i barnehagealder 121 Barn 0-5 år Kronstad 

Barnehagepotensial 46 1-5 år Kronstad 

Kjøreavstand Alta bru 1,2 km  

Trafikk 4350 ÅDT E6xHammarijordet 

Lokalklima Dårlig Kulde fra elv og E6-støy/støv 

Tomteforhold Middels Liten variasjon 

Sambruk 1,2 km  Kaiskuru nærmiljøsenter og Saga skole 

Naturområder 1,3 km  Kaiskuru skistadion 

 

Hammarijordet har den mest sentrale plasseringen av alternativene i analyseområdet. Nærheten 

til E6 gjør at trafikkavviklingen kan løses greit for brukere fra Saga på veg til arbeid i sentrale 

Alta. Støy og trafikkmengden på E6 er samtidig et minus for barnehage her. Store deler ligger 

per i dag innenfor gul støysone. Området har heller ingen gode forbindelsesveger til 

naturområder, med unntak av utløpet av Altaelva og Tverrelva. 

 

4.4 Saga 

4.4.1 Aspemyrabakken 

Område benevnt B2 og regulert til konsentrert boligbebyggelse i reguleringsplanen for Saga B11. 

Arealet regulert til bebyggelse utgjør 9,4 daa. Adkomsten til området er fra den svingete 

samleveien mellom E6 og Aspemyra/Saga skole. Kjøreavstand til Alta bru er 2,8 km. Ligger 

innenfor gul støysone for Alta lufthavn. 
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Figur 9. Aspebyrabakken; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Arealformålsområde markert. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Vurdering:  

 

Tomtestørrelse 9,4 daa  

Barn i barnehagealder 164 Barn 1-5 år Saga 

Barnehagepotensial 107,6 1-5 år Saga 

Kjøreavstand Alta bru 2,8 km  

Trafikk 2100 ÅDT E6xAspemyra. Ingen 

nabopasseringer mot E6. 

Lokalklima Middels Innenfor gul sone flystøy. 

Sannsynlig vegstøy. 

Tomteforhold God God variasjon 

Sambruk 0,25 km  Saga skole 

Naturområder 1,0 km  Skogvannet 

 

Tomtealterntivet i Aspemyrabakken ligger i en nordvestvendt bakke. Tomta er avgrenset av 

samlevegen Aspemyra og boligfeltene Sagatoppen og Utsikten. Tomtearealet er stort og flatt, og 

har potensielle akebakker i umiddelbar nærhet. Nærhet til Sagas naturområder er akseptabel. 

Gang- og sykkelveg skiller tomta fra samlevegen som slynger seg på nordsiden. Trafikalt vil 

barnehagen løses mot Nerskogen-krysset mot E6, noe som vil medføre noe lengre kjøreveg, 

særlig for brukere fra Kaiskuru. Nærheten til store utbygginger i Saga vil gjøre det enklere for 

disse brukerne å gå eller sykle til barnehagen. Støyutsatt plassering for både flytrafikk og 

sannsynligvis vegtrafikk langs Aspemyra. 

 

4.4.2 Aspemyra 16 

Aspemyra 16 utgjør boligtomt benevnt "B12" i den gamle Saga-planen og "restareal" jf. seneste 

tids reguleringsplaner i området. Arealet markert i figur 10 utgjør om lag 7,5 daa. Kjøreavstand 

til Alta bru er 3,0 km. Ligger delvis innenfor gul støysone for Alta lufthavn. 
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Figur 10. Aspebyra 16; f.v.: Grunnkart, ortofoto og planstatus. Restareal markert blått. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Vurdering:  

 

Tomtestørrelse 7,5 daa  

Barn i barnehagealder 164 Barn 1-5 år Saga 

Barnehagepotensial 107,6 1-5 år Saga 

Kjøreavstand Alta bru 3,0 km  

Trafikk 2100  ÅDT E6xAspemyra. Ingen nabopasseringer mot E6. 

Lokalklima Middels Noe vindutsatt fra sør. Delvis innenfor gul sone 

flystøy. 

Tomteforhold Middels Liten variasjon 

Sambruk 0,1 km  Saga skole 

Naturområder 0,8 km  Skogvannet 

 

Aspemyra 16 ligger nordøst for Saga skole og sør for områdeplanen for Aspemyra. Arealet har 

svært god nærhet til skolen som grendelekeplass og lysløypa som forbindelse til naturområdet 

Lille Borras og Skogvannet. Trafikalt vil barnehagen løses mot Nerskogen-krysset mot E6, noe 

som vil medføre noe lengre kjøreveg, særlig for brukere fra Kaiskuru. På den andre siden vil 

nærhet til store utbygginger i Saga gjøre det enklere for disse brukerne å gå eller sykle til 

barnehagen. Alternativet forutsetter innløsning av privat boligtomt. Nærheten til skolen gjør at 

arealet kan komme i konflikt med framtidige skoleutvidelser, og bør kanskje settes av til 

skoleformål. Støyutsatt plassering for flytrafikk. 

 

4.4.3 Skogheim 

Planområdet utgjør i utgangspunktet 102 daa, og er avsatt til boligformål i kommuneplanens 

arealdel. Området ligger sentralt i bydelen, og vil muliggjøre at flere kan gå eller sykle til 

barnehagen. Det bør legges opp til bybussbetjening nærmere enn dagens holdeplasser langs E6. 

Området byr på flere alternative plasseringer av en ny barnehage. Alternativene under tar 

utgangspunkt i at gjennomgangskjøring mellom Saga og Aspemyra ikke er mulig for privatbiler. 

Kjøreavstanden til Alta bru varierer fra 2,3 til ca. 3,2 avhengig av om trafikken ledes ut 

Tverrelvdalsveien eller mot Nerskogen. 
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Figur 11. Ortofoto over Skogheim. Alternative tomter markert A-D med adkomstpiler for biltrafikk. 
Arealformålsområde markert rødt. 

Kilde: Alta kommune/Norkart Kommunekart.com 

 

Vurdering - Alternativ A: Nordøsthjørnet 

 

Tomtestørrelse 4,5-5,0 daa  

Barn i barnehagealder 164 Barn 1-5 år Saga 

Barnehagepotensial 107,6 1-5 år Saga 

Kjøreavstand Alta bru 3,2 km  

Trafikk 2100 ÅDT E6xAspemyra. Passerer Saga skole mot E6. 

Lokalklima Middels Noe vindutsatt fra sør 

Tomteforhold Middels Liten variasjon 

Sambruk 0,1 km  Saga skole 

Naturområder 1,0 km  Skogvannet 

 

Vektes nærhet og samlokalisering til Saga skole, kan barnehagetomt legges nordøst i Skogheim. 

Dette alternativet grenser opp mot grusbane og ballbinge i dag. Alternativet vil trafikalt løses 

forbi skolen mot Aspemyra og E6 i Nerskogen. Nærheten til skolen gjør at arealet kan komme i 

konflikt med framtidige skoleutvidelser, og bør kanskje settes av til skoleformål. Arealet er også 

aktuelt å ta i bruk dersom fotballbanen skal utvides. Solforhold og nærhet til naturområder er 

god, men alternativet er av de mer vindutsatte i Skogheim. 

 
  

A B C 

D 
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Vurdering - Alternativ B: Nordvesthjørnet 

 

Tomtestørrelse 4,5-5,0 daa  

Barn i barnehagealder 164 Barn 1-5 år Saga 

Barnehagepotensial 107,6 1-5 år Saga 

Kjøreavstand Alta bru 2,3 km  

Trafikk 3665 Nabopasseringer Saga 

Lokalklima Godt  

Tomteforhold Middels Liten variasjon 

Sambruk 0,45 km  Saga skole 

Naturområder 1,3 km  Skogvannet 

 

Alternativet gir minst feltintern kjøring og forutsetter trafikkavvikling langs vegen Saga og ut på 

E6 via Tverrelvdalsveien. Nordvesthjørnet vil gi mindre god tilgang til gode utearealer og ha 

lengre veg til naturområder enn alternativ A. Den lokale topografien innenfor alternativet har 

liten variasjon. 

 

Vurdering - Alternativ C: "Mellomalternativet" 

 

Tomtestørrelse 4,5-5,0 daa  

Barn i barnehagealder 164 Barn 1-5 år Saga 

Barnehagepotensial 107,6 1-5 år Saga 

Kjøreavstand Alta bru 2,55/3,35 km  

Trafikk 3665/2100 Nabopasseringer Saga og Saga skole. 

Lokalklima Middels Noe vindutsatt fra sør. 

Tomteforhold God Hellende terreng. 

Sambruk 0,25 km  Saga skole 

Naturområder 1,2 km  Skogvannet 

 

Alternativet ligger mellom A og B og legger til rette for to avkjørsler, altså at man kan kjøre både 

Tverrelvdalsveien og via Aspemyra for å komme til barnehagen. Det forutsettes at det er stengt 

for gjennomkjøring ved barnehagen. Tomta har gode solforhold i hellende terreng. Relativt 

vindutsatt på samme måte som alternativ A.  

 

Vurdering - Alternativ D: Sørvesthjørnet  

 

Tomtestørrelse 4,5-5,0 daa  

Barn i barnehagealder 164 Barn 1-5 år Saga 

Barnehagepotensial 107,6 1-5 år Saga 

Kjøreavstand Alta bru 2,6 km  

Trafikk 3665 Nabopasseringer Saga og Skogheim. 

Lokalklima Godt Vindskjermet mot sør. 

Tomteforhold God Variert 

Sambruk 0,4 km  Saga skole 

Naturområder 1,3 km  Skogvannet 

 

Alternativ D har de mest varierte lokaltopografiske forholdene ved å ligge i bunnen av en liten 

bakke som strekker seg langs det skogkledde arealet sør og øst for dagens jorde. Vinden 

skjermes samtidig som solforholdene er gode. Avstand til større naturområder kan kompenseres 

ved å legge lekeområde (akebakke) til bakken i øst. Dette partiet har geotekniske utfordringer 

som vanskeliggjør utbygging uten supplerende undersøkelser. Alternativet vil medføre relativt 

lang kjøreveg som vil passere boligtomter i Skogheim og langs Saga på vei mot 

Tverrelvdalsveien.  

 

 

  



 

BARNEHAGEUTREDNING  

 

 

 

 
 
 

L:\Oppdrag 2015\1350013032 Detaljregulering Skogheim Boligområde\7-PROD\Barnehageutredning\Rapport Bhg.Docx 

20 

5. SAMLEVURDERINGER OG KONKLUSJON 

I dette kapitlet gjøres samlevurderinger og det trekkes de konklusjonene utredningen muliggjør. 

Kapitlet avsluttes med våre anbefalinger til oppdragsgiver, Alta kommune. 

 

5.1 Demografisk utvikling 

Som tabellen i kap. 2.3 viser med tydelighet, vil mesteparten av befolkningsveksten komme i 

bydelen Saga. Saga alene står for 54 % av nye barnehagebarn i Alta øst. Tar en med den 

nærliggende boligplanen på Hammarijordet, utgjør Saga + Hammarijordet 73 % av det 

potensielle nye barnehagebehovet i Alta øst. 

 

Vi vil understreke at dersom alle planlagte utbygginger og boligpotensialet i kommuneplanen slår 

til, vil Saga alene få et barnehagebehov på over 107 nye plasser. Dette kommer altså i tillegg til 

behovet hos eksisterende bebyggelse/innbyggere i bydelen. Netto-tallet for faktisk behov vil 

kunne endre seg i takt med at barn i eksisterende boliger vokser ut av barnehagealder og nye 

barnefamilier ikke nødvendigvis flytter inn umiddelbart.  

 

Vi finner likevel grunn til å konkludere med at den demografiske utviklingen i Alta øst medfører at 

Saga geografisk bør prioriteres i en lokaliseringsbeslutning om ny barnehage. Nærhet og 

tilgjengelighet til barnehager bør vektlegges, samtidig som at de trafikale forholdene løses på 

best mulig måte. 

 

Alternativet til etablering i Saga kan være å se på tomtemuligheter på vestsiden av Altaelva 

(Elvebakken/Aronnes), da disse områdene ligger langs arbeidsreisen til mange. En slik 

tomtevurdering ligger likevel utenfor bestillingen og er ikke behandlet her. 

 

5.2 Barnehagestørrelse  

Vi har i tabell i kap. 3.3 beregnet barnehagestørrelse (bygg og tomt) basert på Trondheim 

kommunes arealprogram for barnehager. Beregningen viser et avvik på ca. 50 % fra Alta 

kommunens anbefalte 8 daa barnehagetomt. Slik vi vurderer det, er Alta kommunes anbefaling 

om 8 daa barnehagetomt i meste laget, og vil nødvendigvis måtte gå på bekostning av annet 

areal. Rambøll tilrår at man i lokaliserings- og reguleringssammenheng legger 4,5-5,0 daa 

barnehagetomt til grunn. Denne generelle tilrådningen må vurderes opp mot de konkrete 

forholdene ved hvert tomtealternativ. 

 



 

BARNEHAGEUTREDNING  

 

 

 

 
 
 

L:\Oppdrag 2015\1350013032 Detaljregulering Skogheim Boligområde\7-PROD\Barnehageutredning\Rapport Bhg.Docx 

21 

5.3 Konklusjon tomtealternativer 

 
 

I tabellen over sammenstilles tomtealternativene som er vurdert i utredningen, og gir de gis en 

snittverdi basert på innbyrdes plassering og vurdering. Snittverdien gis etter følgende 

poengskala: Grønn=3, gul=2 og oransje=1.  

 

Barnehageutredningen viser at Saga bør prioriteres når kommunen vurderer lokalisering av ny 6-

7 avdelings barnehage for Alta øst. Ingen av tomtealternativene er i sum direkte dårlige, men 

demografi, trafikale forhold i Kjosveien og avstanden til sambruk og naturområder, gjør at 

alternativene i Kaiskuru og Kronstad ikke anbefales. Detaljvurderingen av de aktuelle 

tomtealternativene har resultert i følgende bestenoteringer: 

 Aspemyrabakken 2,50 

 Aspemyra 16 2,50 

 Skogheim alt. D 2,50 

 Skogheim alt. C 2,40 

 Skogheim alt. B 2,38 

 

Av alternativene som kommer best ut i sammenstillingen (grønn snittverdi), er Aspemyrabakken 

og Aspemyra 16 begge helt eller delvis innenfor gul støysone for Alta lufthavn (se kart i figur 12 

under). Flystøyproblematikken er ikke vurdert i detalj for tomtene, men generelt gjelder at gul 

sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av bla. 

nye barnehager. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom 

avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3, jf. Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T1442/2012). Flystøy i en innflygingstrasé er ekstra utfordrende å utelukke da 

støykilden er i luftrommet over. 

 

SAMMENSTILT VURDERING 
 

Kriterium 

Alternativ 

01 02 03 04 05 06 07 08 Snitt 

Kvekeveien 87 21,6 2,1 8635 God 

  

Middels 0,15 0,2 2,00 

Patosletta 121 46,0 0,75 8635 God Dårlig 0,85 0,9 2,13 

Hammari-

jordet 

121 46,0 1,2 4350 Dårlig Middels 1,2 1,3 1,75 

Aspemyra-

bakken 

164 107,6 2,8 2100 Middels God 0,25 1,0 2,50 

Aspemyra 

16 

164 107,6 3,0 2100 Middels Middels 0,1 0,8 2,50 

Skogheim A 164 107,6 3,2 2100 Middels Middels 0,1 1,0 2,25 

… B 164 107,6 2,3 3665 God Middels 0,45 1,3 2,38 

… C 164 107,6 2,55 3,36 3665 2100 Middels God 0,25 1,2 2,40 

… D 164 107,6 2,6 3665 God God 0,4 1,3 2,50 

Forklaring: 
01: Barn i barnehagealder (bydel) 

02: Barnehagepotensial (bydel) 

03: Kjøreavstand til Alta bru (km) 
04: Trafikk (ÅDT i kryss mot E6) 

05: Lokalklima 

06: Tomteforhold 

07: Sambruk (km til nærmeste skole/grendelekeplass) 

08: Naturområde (km til Kaiskuru skistadion eller Skogvannet (nærmeste)) 
Snittverdi (grønn=3, gul=2 og oransje=1) 
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Figur 12. Støysonekart Alta lufthavn for område Aspemyra 

Kilde: Avinor  

 

5.4 Anbefaling 

Valg av lokaliseringsalternativ blir til syvende og sist også et spørsmål om hva man vekter eller 

prioriterer høyest. Vår analyse har vurdert et sett av kriterier som kjennetegner gode 

barnehagetomter.  

 

Aspemyrabakken og Aspemyra 16 er støyutsatt, men ser en bort fra dette har alternativene 

tilfredsstillende lokal topografi, sambruksmuligheter og nærhet til naturområder. Trafikalt 

passeres få eller ingen boliger på vegen til/fra E6. Vekter en nærhet til E6 og liten boligfeltintern 

kjøring, kommer disse ut positivt. Aspemyra 16 er nevnt som mulig areal for skoleutvidelse. Altså 

vil det kunne være konkurranse om området til skoleformål. Begge alternativene vil forutsette 

utvidelse av planområdet dersom reguleringen skal gjøres som del av pågående Skogheim-plan. 

 

Vekter en lokal topografi og sambruk kommer Skogheim alternativ D best ut. Men alternativet 

ligger innerst i feltet og medfører belastende kjøring for naboene i ved bringing og henting av 

barna. Effekten av gangavstand til barnehagen avtar vanligvis når barna i nærliggende 

nybyggerfelt når skolealder, og nye småbarnfamilier ikke nødvendigvis overtar boligene på kort 

eller mellomlang sikt. Andelen som må kjøre (langt) til barnehagen vil da øke. 

 

Skogheim alternativ C eller B er bedre alternativer om man vekter adkomst for kjørende og 

minst mulig nabobelastning som følge av feltintern kjøring. Tomtealternativene er mindre 

varierte i den lokale topografien, men dette kan kompenseres med gode snarvegforbindelser mot 

akebakker, Saga skole osv. 

 

Oppsummert vil endelig valg av alternativ avhenge av vektingen man gir de ulike kriteriene. Vi 

har her vist til plusser og minuser ved alternativene som kommer best ut i vår samlevurdering. Vi 

lar det være opp til oppdragsgiver å konkludere på hvilket av de anbefalte alternativene som bør 

gås videre med, og stiller oss til disposisjon for dialog om utredningen, endring i kriterier/vekting 

eller behov for ytterligere analyser etter nærmere avtale/medgått tid. 

 

Vi anbefaler avslutningsvis at kommunen revurderer arealbehovet for planlagt barnehage. 8 daa 

barnehagetomt vil gå bekostning av annen arealbruk, og vårt eksempel fra Trondheim 

kommunes arealprogram viser at 4,5-5,0 daa kan være tilstrekkelig areal for en tomt. 
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