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Administrasjonens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Skogheim 
boligområde, bestående av plankart og bestemmelser datert 26.04.17. Planalternativ 1, som 
kun åpner for gjennomkjøring med buss vedtas som endelig planløsning. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Vedlegg: 
1) Plankart alternativ 1, datert 26.04.17 
2) Planbestemmelser alternativ 1, datert 26.04.17 
3) Plankart alternativ 2, datert 13.01.17 
4) Planbestemmelser alternativ 2, datert 13.01.17 
5) Planbeskrivelse datert, datert 26.04.17 
6) Merknadshefte offentlig ettersyn datert  
 
Bakgrunn: 
Området Skogheim er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligområde med krav 
til utarbeidelse av reguleringsplan. Alta kommune kjøpte i 2012 de to sentrale eiendommene 
innenfor området fra daværende grunneier Ivar Bang. Alta kommune har engasjert Rambøll 
til å utarbeide et planforslag som Planutvalget i møte den 25.01.17 (sak 1/17) vedtok å legge 
ut til offentlig ettersyn. Planen fremmes nå til endelig vedtak. 
 
Planområdets lokalisering: 
Planområdet på 112 dekar er lokalisert til området Skogheim i Saga, som vist på kartutsnittet 
på neste side.  



 
Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering. 

 
Planforslaget: 
 
Generelt: 
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-6). Formålet 
med planen er å tilrettelegge området for ny boligbebyggelse (rekkehus/ tomannsboliger/ 
eneboliger) med tilhørende teknisk infrastruktur og grøntområder. Planen inneholder til 
sammen 42 eneboligtomter, 2 tomannsboligtomter og 50-52 boenheter i rekkehus fordelt på 
6 ulike områder for konsentrert bebyggelse. Samtlige nye tomter ligger på kommunal grunn 
med unntak av to eneboligtomter som ligger på private eiendommer. I tilknytning til 
boligområdene planlegges det etablert 3 nærlekeplasser, mens grendelekeplassfunksjonen 
løses innenfor skoleområdet.  
 
Boliger: 
De nye eneboligtomtene i feltet (42 stk.) har størrelser mellom 650 – 800 m2 og de fleste er 
plassert i feltets nedre. Tomtene har en utnyttingsgrad på 35 %, med åpning for etablering av 
en sekundærleilighet under 60 m2. Garasje/carport skal ikke overstige 50 m2. Tillatt tak form 
er saltak. Innenfor 5 ulike delområder åpnes det for etablering av rekkehusbebyggelse med 
noe høyere utnyttingsgrad. Disse områdene er plassert sentralt i feltet med gode 
utsiktsforhold og god nærhet til lekeplasser/skole/fotballbane. Innenfor disse områdene 
åpner det for større fleksibilitet mht. takutforming (saltak eller flate tak). Tilknyttet 
rekkehusområdene er det også regulert inn 2 stk. tomannsboligtomter, dels for å oppnå en 
god arealutnyttelse og dels for å opprettholde en jevn størrelse på eneboligtomtene.  
De konsentrerte utbyggingsområdene vil egne seg for tildeling til private utbyggere/ 
entreprenører etter gjennomføring av konkurranser. Det vil også bli vurdert nærmere 
hvorvidt enkelte av områdene kan være aktuelle for tildeling på særskilte vilkår som en del av 
kommunens boligpolitiske handlingsplan. Tildelingskriterier forutsettes avklart som en egen 
sak etter at planen er vedtatt. 



 
Areal til skoleutvidelse og fotballbane: 
For å sikre areal til mulig fremtidig utvidelse av Saga skole mot nord foreslås det i 
planforslaget å innløse den private boligeiendommen 38/1/38 tilhørende Roald Larsen. All 
den tid det per dags dato ikke foreligger noen konkrete planer om skoleutvidelse er det for 
kommunens del strengt tatt ikke noe akutt behov for å innløse boligen. Larsen har i møte 
med planadministrasjonen signalisert at han vil kunne akseptere planløsningen under 
forutsetning av at innløsningen gjøres med en gang reguleringsplanen er vedtatt samt at 
kommunen klarer å tilby han en ny og litt større tomt i det nye feltet. Planadministrasjonen 
ønsker å etterkomme Larsens ønske og har med dette regulert inn en litt større tomt (tomt 
21) på 1040 m2 som man ønsker å tilby Larsen. Tomta har svært god beliggenhet og det åpnes 
i tillegg for oppføring av en noe større garasje (70 m2) på denne tomta enn i feltet for øvrig (50 
m2), etter særskilt ønske fra Larsen.   
 
Planforslaget åpner for etablering av en ny 11er fotballbane (100 x 64 m) med tilhørende 
parkeringsareal like vest for skolen. Nerskogen Idrettslag har allerede signalisert at de er klar 
til å starte bygging av banen så snart reguleringsplanen vedtas.  
 

 
Kartutsnitt som viser areal for fotballbane og fremtidig skoleutvidelse. 

 
 
 
 



Trafikale løsninger: 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn med 2 alternative løsninger mht. kjøreatkomst: 
 
 Planalternativ 1: Saga (kommunal veg) er hoved atkomstveg til boligområdet, mens 

Aspemyra (kommunal veg) fungerer som atkomst til skolen/fotballbanen. Alternativet 
åpner for gjennomkjøring med buss mellom de to veiene. 

 Planalternativ 2: Åpner for full gjennomkjøring med alle kjøretøytyper mellom de to 
vegene, noe som betyr at boligområdet får atkomstmulighet både fra vest og fra nord. 

 
De to planalternativene er tilnærmet identiske. Forskjellen består i at planalternativ 1 
inneholder en kort strekning hvor veien er regulert til kollektivtrase samt at hensynssone for 
trafikkstøy har en noe større utbredelse i planalternativ 2, se kartutsnitt under. 
 

  
Planalternativ 1 (venstre) åpner kun for gjennomkjøring med buss mellom boligområdet og skolen, 
mens planalternativ 2 (høyre) åpner for full gjennomkjøring med alle kjøretøytyper. 

 
Eksisterende kommunal veg (Saga) foreslås i begge planalternativene opprustet til samleveg 
klasse 1 med ny gang- og sykkelvegforbindelse for å sikre hensynet til myke trafikanter. De 
feltinterne vegene planlegges i all hovedsak som ordinære kommunale atkomstveger (3 stk.) 
uten fortau/gang- og sykkelvei, mens noen få boliger får atkomst via private fellesavkjørsler. 
 
Det er i planforslaget regulert inn to nye busslommer langs den nye samlevegen, en ved 
skolen og en like nord for vegkrysset Saga X Sagahøyden. Dette vil gjøre det mulig å etablere 
en effektiv kollektivtrase gjennom området som vil bidra til å sikre alle beboerne i området 
svært god tilgjengelighet til bybussen. et planlegges også etablert ny gang- og 
sykkelvegforbindelse mellom Sagabrinken boligområde (eksisterende) og Saga skole. Internt i 
feltet etableres det flere snarveier/gangstier for å sikre god tilgjengelighet mellom feltets 
ulike deler. For en mer utførlig beskrivelse av planen vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 5). 
 
 
Risiko- og sårbarhet (ROS): 
Rambøll har som en del av planbeskrivelsen utarbeidet en egen ROS-analyse, nedenfor 
omtales noen sentrale forhold: 
 
Byggegrunn: Det er utarbeidet en geoteknisk undersøkelse (vedlegg 5) som viser at det ikke 
er fare for masseutglidning, med unntak av et mindre område. Det aktuelle området er 



regulert til lekeplass/grønnstruktur med en hensynssone som sikrer at det ikke tillates 
gjennomført utbyggingstiltak som kan bidra til å forverre situasjonen.  
 
Støy: Det er utarbeidet en støyutredning (vedlegg 5) som konkluderer med at forskjellen 
mellom dagens og fremtidens situasjon er forholdsvis liten, men som følge av økt trafikk langs 
samleveien vil trafikkstøyen her øke noe. Planalternativ 1 (kun gjennomkjøring med buss) gir 
lavere trafikk og følgelig lavere støynivå enn planalternativ 2 (full gjennomkjøring for alle 
kjøretøy). I rapporten konkluderes det med at de beregnede trafikkstøyverdiene er så vidt 
lave at det ikke er behov for etablering av avbøtende tiltak for eksisterende bebyggelse. For 
nye tomter er det angitt en hensynssone for støy, og for boliger som plassere innenfor disse 
må det i byggesaken dokumenteres særskilt at gjeldende støykrav er ivaretatt. Den nye 
fotballbanen forventes å generere støy over gjeldende grenseverdier for bebyggelsen som 
ligger nærmest inntil. For å motvirke dette er det lagt inn et rekkefølgekrav om oppføring av 
et 2,5 meter høyt støygjerde før fotballbanen tas i bruk.  
 
Høring/merknader: 
Det har i forbindelse med offentlig ettersyn kommet inn til sammen 22 høringsuttalelser. En 
oppsummering av disse etterfulgt av administrasjonens kommentarer til hvordan de ulike 
innspillene anbefales hensyntatt fremgår av planbeskrivelsen (vedlegg 4).  
 
Avinor har varslet innsigelse til planen dersom man ikke legger inn bestemmelser som 
regulerer bruk av høye kraner i anleggsperioden, noe administrasjonen anbefaler å 
etterkomme. Utover dette foreligger det ingen innsigelser til planen fra noen av 
sektormyndighetene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Boligområdet med tilhørende infrastruktur forutsettes i sin helhet bygd ut i kommunal regi. 
Samlede utbyggingskostnader for feltet er av Rambøll beregnet å utgjøre om lag kroner 46 
mill. (eks. mva.).  Dette er i en tidlig fase, og endringer kan komme. Korrekt pris for 
utbyggingen vil først foreligge når detaljprosjektering er gjennomført og anbud innehntet. 
Ved endelig utredning av tomtepriser vil eneboligtomtene bli vektet høyere enn de 
konsentrerte boligtomtene, som følge av at en enebolig forbruker mer areal enn en 
konsentrert boenhet.  
 
I tillegg til de rene utbyggingskostnadene vil det påløpe kostnader knyttet til innløsning av en 
privat bolig på eiendommen 38/1/38 (Roald Larsen) for etablering av tilleggsareal til fremtidig 
skoleutvidelse mot nord. Fotballbanen med tilhørende parkeringsplasser like vest for skolen, 
forutsettes bygd ut i regi av Nerskogen idrettslag (NIL). Betingelser for utbygging 
(grunneieravtale m.m.) må avklares gjennom egen avtale mellom kommunen og idrettslaget. 
 
Det er derfor for tidlig å gjøre kvalitative anslag av utbyggingskostnad og enhetskostander. 
 
 
 
Vurdering: 
 
Forholdet til kommuneplanens arealdel og øvrige politiske vedtak:  



Ifølge kommuneplanens bestemmelser/retningslinjer åpnes det innenfor Skogheimfeltet for 
etablering av om lag 90 boenheter (40 rekkehus og 50 eneboliger). Planforslaget inneholder 
noen flere boenheter (96-98), men vurderes i all hovedsak å ligge innenfor rammene av 
vedtatt kommuneplan. Planutvalget vedtok i møte den 02.03.16 (drøftingsnotat) at man ikke 
skulle regulere inn areal til barnehage i området, men sikre areal til ny fotballbane (11er) og 
mulig fremtidig skoleutvidelse. Dette er ivaretatt i planforslaget, se punktet under. 
 
Trafikale løsninger: 
Det er i dag ikke gjennomgående kjøreveg mellom Saga skole og planområdet, som vist på 
kartutsnittet under. 
 

 
Dagens vegløsning: Tidligere vegforbindelse (rød linje) mellom de to kommunal vegene Saga (hvit) og 
Aspemyra (gul) er i dag stengt for biltrafikk.  

 
I planalternativ 1 vil vegen bli stengt med en fysisk bom som vil kunne åpnes manuelt når 
busser skal passere. Busstrafikken planlegges enveiskjørt fra vest mot øst. Alternativ 1 er i 
følge trafikkanalysen som er utarbeidet, beregnet å gi en god del lavere trafikk forbi skolen 
sammenlignet med alternativ 2, hvor det åpnes for fri gjennomkjøring. Alternativ 1 vil også gi 
noe lavere trafikkstøy langs samlevegen som går gjennom området.  
 
Planalternativ 2 med full gjennomkjøring vil gi bilistene større fleksibilitet og vil kunne gjøre 
transportavstandene kortere, eksempelvis vil hele området nord for skolen (Aspemyra) få en 
enklere atkomst til Saga barnehage. Løsningen vil samtidig kunne bidra til å dempe trafikken 
langs E6. Statens vegvesen er klar på at man de ønsker denne løsningen. 
 
Økt trafikk forbi skolen og høyere trafikkstøy for beboerne i området, er negative 
konsekvenser ved valg av alternativ 2. En annen negativ helsemessig konsekvens ved dette 



alternativet vil kunne være at flere av beboerne i nærområdet fristes til å kjøre barna til/fra 
skolen og fotballbanen, dersom det er mulig å kjøre gjennom feltet fra begge sider. Når det 
gjelder E6 forbi Saga er trafikken relativt marginal sammenlignet med mere sentrumsnære 
områder. Å åpne for gjennomkjøring i feltet for å dempe trafikkveksten langs E6 vurderes 
derfor ikke å gi noen stor gevinst.  
 
Både skolen, bygdelaget samt de fleste øvrige høringsinstansene har vært tydelig på at man 
ønsker planalternativ 1. Å stenge trafikken for ordinær biltrafikk vil ikke være et irreversibelt 
tiltak som ikke kan omgjøres. Dersom man på et senere tidspunkt kommer frem til at veien 
bør åpnes, vil dette være mulig å gjennomføre med relativt enkle grep, men betinger at saken 
vil måtte behandles gjennom en reguleringsendring. Planadministrasjonen mener, basert på 
faglige vurderinger og innkomne høringsuttalelser, at planalternativ 1 gir den beste løsningen 
og av denne grunn bør velges.  
 
Tomtetillegg til 9 eksisterende boligtomter (Utsikten og Høysletta): 
I planforslaget legges det opp til at 9 eksisterende boligtomter langs Høysletta og Utsikten 
skal få muligheten til å kjøpe utvide tomtene sine med om lag 5 meter mot syd, noe som 
tilsvarer et sted rundt 140 -190 m2 per tomt. I forbindelse med offentlig ettersyn av 
planforslaget ble alle aktuelle tomtekjøpere tilskrevet med forespørsel om de var interessert i 
å kjøpe det aktuelle arealet. Tilnærmet alle grunneierne har bekreftet at de er interessert i å 
kjøpe det skisserte arealet og gjerne arealet regulert til grønnstruktur i tillegg. Sistnevnte 
areal vurderes imidlertid som uaktuelt å selge, da man ønsker å ha muligheten til å kunne 
lagre snø fra vinterdrifta av veien innenfor dette arealet. Den aktuelle vegstrekningen er 
utsatt for sydlig vind vinterstid og det har derfor en tendens til å samle seg ekstra mye snø 
langs nordsiden av veien. 
 

 
Kartutsnitt som viser tomtetillegg mot sør for 9 tomter i Utsikten og Høysletta. 

 
Lekeplasser og drift av disse:  
Planforslaget inneholder 3 nærlekeplasser. Den største lekeplassen er plassert svært sentralt i 
feltet nært inn mot området hvor boligkonsentrasjonen er størst. I tillegg til nærlekeplassene 
stilles det krav til opparbeidelse av småbarns lekeplasser i tilknytning til hvert av de 5 
konsentrerte boligområdene. Eksisterende uteareal og ballbane ved Saga skole vil fungere 



som grendelekeplass for hele området. Ifølge kommuneplanens bestemmelser (punkt 4.2) 
skal alle nærlekeplasser være private og driftes og vedlikeholdes av beboerne i området, noe 
som praktiseres ved private feltutbygginger. I kommunalt utbygde boligfelt vedtatt før 
kommuneplanen (2011), driftes nærlekeplasser som hovedregel i kommunal regi. Premissene 
for drift og vedlikehold av nærlekeplasser bør etter administrasjonens syn være de samme 
uavhengig av om feltet bygges ut i privat eller kommunal regi. Med bakgrunn i dette ønsker 
man for dette og alle fremtidige kommunale felt (hvor det finnes offentlige grendelekeplasser 
i nærheten), i tråd med kommuneplanens bestemmelser, å gi nærlekeplassene i feltet privat 
eierform. Dette vil i praksis innebære at alle eierne av alle de nye tomtene i feltet vil stå 
kollektivt ansvarlig for drift og vedlikehold av de 3 nærlekeplassene. 
 
Foreslåtte endringer av planforslaget som følge av mottatte innspill: 
Innspillene som har kommet inn har resultert i at administrasjonen foreslår at det gjøres en 
del mindre justeringer/endringer av planens kart og bestemmelser. Endringene vurderes 
samlet sett å være så vidt begrenset karakter at det ikke er behov for å legge planforslaget ut 
til ny høring. Nedenfor gis en oppsummering av de viktigste endringene som foreslås: 
 
 For å sikre tilstrekkelig sikt i vegkrysset mellom Tverrelvdalsveien og Saga må kommunen 

erverve noe privat areal og rive eksisterende gjerde innenfor eiendommen 38/334 
(Sagabrinken 1-3).  Det foreslås gjennomført gjennom et makebytte hvor den aktuelle 
eiendommen avstår ca. 60 m2 mot at den samme eiendommen tilføres om lag 100 m2 
kommunal grunn som vist på kartutsnittet under. 
 

 
 

 For å bedre sikkerheten for gående/syklende legges det inn fotgjengerkrysninger (6 stk.) 
over samlevegene inn i til planområdet (Saga og Aspemyra) i krysningspunktene mot de 4 
nye kommunale veiene samt mot de to eksisterende veiene nord for skolen (Sagatoppen 
og Sagasletta). 

mellom gang- og sykkelvegene for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. 
 Det avsettes mere sideareal (annen veggrunn) langs flere av de kommunale veiene for å 

sikre nok areal til snedeponering og overvannshåndtering. 



 Fellesavkjørslene f_SV2 og F_SV3 breddeutvides noe for å sikre tilstrekkelig sideareal. 
 G/S-veg o_SVG justeres litt lengre øst i tilknytningspunktet mot Sagabrinken (mellom de to 

eksisterende boligene i Sagabrinken 29 og 33). 
 Snedeponi 0_SNØ1 utvides noe i sørlig retning. 
 Flere nye boligtomter tilknyttet vegkryss justeres slik at hensynssoner for frisikt i sin helhet 

blir liggende på offentlig trafikkformål og ikke inne på de private tomtene. 
 Det er lagt inn en ny bestemmelse som skal sikre at forholdet til støy i anleggsperioden 

skal ivaretas på en tilfredsstillende måte. 
 Av hensyn til restriksjonsplan for Alta lufthavn er det lagt inn bestemmelser knyttet til bruk 

av høye byggekraner i utbyggingsperioden. 
 Areal som i opprinnelig planforslag var foreslått regulert til grønnstruktur mellom ny gang- 

og sykkelveg langs Saga (kommunal veg) og boligfeltene i Høysletta og utsikten foreslås 
endret til offentlig trafikkformål (annen veggrunn) for å ivareta behovet for deponering av 
snø tilknyttet vegdrifta vinterstid. 

 Tomteinndeling og avkjørsler til tomtene innenfor tomannsboligtomta BKS2 er endret slik 
at atkomst nå skjer via privat fellesavkjørsel og ikke mot kommunal veg. 

 Gangsti (O_SGG2) er justert noen meter lengre mot sør. Samtidig er tomtegrenser og 
påbudte byggelinjer innenfor byggeområdene BFS4 og BFS5 justert noe. 

 
Oppsummering/konklusjon: 
Planadministrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at reguleringsplanen for 
Skogheim boligområde vedtas. 
 
 
 
Alta, 27.04.17 
 
 
 
 
Bjørn Atle Hansen     Oddvar K. Konst   
Rådmann      Kommunalleder samfunnsutvikling 
     
 
 
 
Hallgeir Strifeldt 
Fagleder plan  


