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1. Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nye boliger i blokkbebyggelse med 
tilhørende lekeplass og infrastruktur på område C9 (iht. Områdeplan for Alta sentrum), eiendom 
gnr/bnr. 28/280. Det estimeres om lag 100-130 nye boenheter i ulike størrelser innenfor 
planområdet. 
 
Det legges også til rette for etablering av tursti langs ravinekanten til område OP3 (iht. 
Områdeplan for Alta sentrum). 
 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver:    Bjøro Utvikling AS 
 
Konsulenter:    Prosjekterende arkitekt/planlegger Haldde arkitekter AS 
   Rådgivende ingeniør grunnforhold Rambøll Norge, avd. Svalbard 
   Rådgivende ingeniør VVA  Rambøll Norge, avd. Alta 
   Rådgivende ingeniør vei  Rambøll Norge, avd. Alta 
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2. Planområdet 

2.1 Oversiktskart 

 
Den røde figuren på ortofotoet over viser planområdets plassering på Alta sentrum, med nord 
orientert oppover på bildet. 
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2.2 Dagens bruk 
Bildet nedenfor viser ortofoto av planområdet med planens avgrensning tegnet inn med rød 
stiplet linje. Figuren er orientert med nord oppover.  
 

 
 
Dagens bruk innenfor planområdet er primært jordbruk. Planområdet omfatter også noen 
skogsarealer rundt dyrkamarka. Mot nord, øst og sør avgrenses området av en skogkledd 
skråning, da planområdet ligger på kanten av platået som utgjør Alta sentrum. 
 
Mot vest avgrenses planområdet av området kalt C4, der bolig og forretning er hovedformål. 
Dette området er under utvikling. Nord for planområdet ligger Alta Fjernvarme, en 
fjernvarmesentral som leverer fjernvarme til Alta sentrum. 
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2.3 Planstatus 
Gjeldende reguleringsplan for området er Områdeplan for Alta sentrum (PID20060011), vedtatt 
26.04.2011. Området har feltnavn C9 og er satt av til boligformål med krav om felles planlegging 
for hele feltet. Utnyttelsesgrad 50% BYA og etasjeantall løses i detaljreguleringen. Det tillates at 
inntil 20% av byggeprosjektets bruksareal benyttes til annet formål enn boligformål. 
 
Det stilles krav om at det legges inn offentlig gangvei med bredde 3 m fram til OP3, som ligger 
lengst sør i planområdet. Gangveien kan være del av gangveisystemet i feltet, men enkeltboliger 
skal ikke ha direkte adkomst til veien. Videre skal det legges til rette for tursti langs ravinekanten. 
Denne skal ha tilgang til OP3. 
 
Bildet under viser gjeldende reguleringsplan for området. Planområde for ny plan er angitt med 
rød, stiplet linje. Figuren er orientert med nord oppover. 
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2.4 Eiendomsforhold 
 

2.4.1 Eiendomskart 

 

 
 
Kartutsnittet over viser grenser og gnr/bnr. for berørte eiendommer i og inntil planområdet. 
Planområdet er angitt med rød, stiplet linje. Bildet er orientert med nord oppover. 
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2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

 
Eiendom Hjemmelshaver Totalt 

areal 
Berørt 
areal 

Dagens 
planstatus 

Foreslått 
planstatus 

Direkte berørte eiendommer 

28/280 Margit Elinor Berg 7043 7043 Bolig Bolig, lek, gang-
/sykkelvei, 
fortau, vei, grøft, 
turvei 

28/279 Margit Elinor Berg 9876 4097 Bolig Bolig, lek, 
snødeponi, 
parkering, gang-
/sykkelvei, 
fortau, vei, grøft 

28/55 Margit Elinor Berg 48824 1368 Bolig, særlige 
landskapshensyn 

Bolig, lek, 
turvei, Særlige 
landskapshensyn 

28/21 Margit Elinor Berg 66964 2202 Park, særlige 
landskapshensyn 

Park, særlige 
landskapshensyn 

28/100 Alta kommune 189233 431 Bolig, vei, lek Vei, fortau, 
grøft, snødeponi, 
turvei 

Naboeiendommer 
28/144 Rønquist Holding AS     
28/250 Rønquist Holding AS     
28/263 Alta fjernvarme AS     
28/75 Finnmark Skogselskap     
28/201 Mark Eiendom AS     
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For å rydde opp i eiendomsforhold i tråd med de regulerte områdene, legges det opp til makebytte 
av enkelte arealer. Illustrasjonen under viser hvilke arealer dette gjelder.  
 

 
 

Gule arealer tilhører i dag de private eiendommene gnr/bnr. 28/55 (6m2), 28/280 (898 m2) og 
28/279 (767 m2) og legges opp til å bli en del av den kommunale eiendommen gnr/bnr. 28/100. 
Margit Elinor Berg er hjemmelshaver av alle de tre private eiendommene.  
 
Oransje areal (222 m2) tilhører i dag den private eiendommen gnr/bnr. 28/55.  Rosa areal (3336 
m2) tilhører i dag den private eiendommen gnr/bnr. 28/279. Begge disse arealene legges i planen 
opp til å bli en del av den private eiendommen gnr/bnr. 28/280. Margit Elinor Berg er 
hjemmelshaver av alle disse tre eiendommene. Totalt areal for eiendom gnr/bnr. 28/280 vil etter 
planen bli på 9 705 m2.
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3. Planforslaget 
 
 

 

 
 
 

3.1 Planens intensjon 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Det legges opp til blokkbebyggelse og estimeres om lag 100-130 boenheter av ulik 
størrelse. Det legges også til rette for etablering av tursti langs ravinekanten til område OP3 (iht. 
Områdeplan for Alta sentrum). 
 
Planen har en intensjon om å skape sentrumsboliger med mulighet for skjermede uterom – både 
private og felles, gode klimatiske forhold og henvendelse mot naturpregede områder som Altadalen.  
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3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 
 
1. Plankart m/tegnforklaring, datert 28.05.2018 
2. Bestemmelser og retningslinjer, datert 26.05.2020 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 26.05.2020 
 
Dokumentene er utarbeidet iht. SOSI-standard og Alta kommunes maler. 
 
 

3.3 Planavgrensning 
Plangrensen følger i hovedsak formålsgrensen rundt område C9 (iht. Områdeplan for Alta sentrum). 
Mot sør og øst er plangrensen trukket rundt hensynssoner satt av rådgivende ingeniør geoteknikk 
(RIGeo) og mot nord er det tatt med areal for veg utenfor C9. 

 
3.4 Reguleringsformål 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 

Bebyggelse innenfor planområdet skal ha flatt tak, da dette er rådende takform på Alta 
sentrum. For mindre anlegg, som f.eks. overdekte sykkelparkeringer, tillates det annen 
takform. Dette for å gi muligheten til en mykere og friere utforming av uteoppholdsarealene 
innenfor planområdet. Det finnes mange ferdige produkter på markedet og man ønsker ikke 
å begrense muligheten for å benytte disse (eller egne estetisk gode løsninger) med strenge 
bestemmelser.  
 
Material og fargebruk skal harmonere innenfor planområdet. Samtidig skal den tilpasses 
omkringliggende bygde og naturgitte områder. Dette er ment som krav for å sikre bygg med 
god estetikk både i seg selv og i forhold til omgivelsene.  
 
Reguleringsplanen forholder seg til Områdeplan for Alta sentrum og Kommuneplanens 
arealdel når det gjelder krav til parkering.  

 
Av støymessige og estetiske årsaker skal ventilasjon hovedsakelig løses internt i 
bygningskroppen.  
 
Områdeplan for Alta sentrum har bestemmelser om at all parkering skal løses som 
kjellerparkering. I reguleringsplanen tillates det derfor etablert kjeller under alle formål som 
går inn under bebyggelse og anlegg samt parkeringsplass P1 og gang-/sykkelvei GS. Det 
legges i tillegg til rette for noe gjesteparkering på bakkeplan, se kapittel 3.4.2.4 
Parkeringsplass. 
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3.4.1.1 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (B) 

Innenfor området legges det til rette for etablering av boliger i blokkbebyggelse. Det tillates 
at inntil 20% av byggenes samlede bruksareal (BRA) kan benyttes til andre formål, så som 
kontor og/eller tjenesteyting som ikke medfører vesentlige ulemper for boligområdet i form 
av for eksempel støy og støv. 
 
Totalt innenfor byggeområdene B1 og B2 tillates det maksimalt 6 boligblokker. Blokkenes 
plassering og fotavtrykk angis av byggegrenser i plankartet. Det legges opp til en varierende 
høyde på bebyggelsen, fra 3 til 8 etasjer. Bebyggelsen foreslås lavest mot sør og høyest mot 
nord. Bygningenes høyde reguleres ved hjelp av maksimal tillatt kotehøyde for gesims 
angitt i plankart. Kotehøyden er beregnet på grunnlag av etasjehøyde på 3,3 m og et tillegg 
for takkonstruksjoner og andre uforutsette aspekter. Med etasjehøyde menes den loddrette 
avstanden fra overkant ferdig gulv til overkant ferdig gulv i neste etasje 

3.4.1.2 Snødeponi (SD) 

Snødeponiene er ment for deponering av snø fra kjørevei V, fortau F, gang-/sykkelvei GS og 
parkeringsplass P2. Det stilles krav om at snødeponi utformes på en slik måte at det framstår 
estetisk tiltalende i sommerhalvåret. Det tillates ingen bygningsmessige tiltak innenfor 
områdene som kan være til hinder for snøopplagring om vinteren.  

3.4.1.3 Lekeplass (L) 

De tre lekeområdene L1-L3 utgjør totalt om lag 1500 m2 og skal opparbeides med utstyr iht. 
krav til nærlekeplass i Kommuneplanens arealdel eller etter avtale med Alta kommune. Det 
tillates ingen bygningstekniske tiltak som kan være til hinder for lek innenfor områdene. 

3.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

For å sikre estetisk gode og trafikksikre løsninger som harmonerer med øvrig oppgraderte 
samferdselsanlegg på Alta sentrum, setter reguleringsplanen en del bestemmelser i forhold 
til materialbruk og belysning. Gjennomgående skal det velges samme type materialer, 
beplantning og belysning som på nylig oppgraderte områder i nærheten. 

3.4.2.1 Kjøreveg (V) 

Kjørevei V skal planlegges og opparbeides som samlevei SA1 iht. kommunal veinorm og 
avsluttes med vendehammer iht. håndbok N100. Vegens bredde skal være 5,5 m inkl.  
0,25 m skulder på begge sider. 

3.4.2.2 Fortau (F1-3) 

Fortau F1-F3 skal etableres med kantstein i granitt med 10 cm bredde mot kjøreveg, 3 m 
asfaltert bredde og 0,25 m gruset skulder. Det skal være nedsenket kantstein ved regulerte 
fotgjengeroverganger og avkjørsler. 

3.4.2.3 Gang-/sykkelvei (GS) 

Gang-/sykkelvei GS skal sikre allmenn tilgang til park o_PA. Det tillates motorferdsel til 
parkeringsplass o_P2 for utrykningskjøretøy, nødvendig tilbringertjeneste samt kjøretøy 
med HC-kort. Gang-/sykkelveien skal etableres med 3,5 meter asfaltert bredde og 0,25 m 
grusskulder på begge sider. 
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3.4.2.4 Parkeringsplass (P1-2) 

Parkeringsplass P1 er tenkt som gjesteparkering for byggeområdene B1 og B2. Område P2 
settes av til parkering for kjøretøy med HC-kort for tilgang til park o_PA. 

3.4.2.5 Annet vegareal – grøntareal (AG) 

I forbindelse med kjøreveien settes det av areal for grøntanlegg. Disse skal fungere som 
grøfteareal og forskjønne samferdselsområdene.  

 

3.4.3 Grønnstruktur 

Langs ravinekanten legges det til rette for tursti til utsiktsplass. 
 

3.4.3.1 Turvei (T) 

Turstien skal tilrettelegges enkel og uten fast dekke, med bredde ca. 1 m, for å redusere 
inngrep i terreng og vegetasjon. Stien skal belyses på en måte som gir mins mulig 
lysforurensing med hensyn på tilrettelegging av utsiktspunkter i tilknytning til stien. 
 

3.4.3.2 Park (PA) 

Området settes av til offentlig friområde uten krav om opparbeidelse. Det tillates etablering 
av konstruksjoner for utsikt, bålplass, sitteplasser og lek. Det skal foreligge plan for 
opparbeidelse. 
 

3.4.4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

På grunn av geotekniske forhold er LNFR-områder innlemmet i detaljreguleringen i form av 
områder med særlige landskapshensyn. 
 

3.4.4.1 Særlige landskapshensyn (L) 

Innenfor områdene tillates det kun utført nødvendige tiltak for etablering av tilfredsstillende 
stabilitet iht. geoteknisk rapport.  

 
 

3.4.5 Hensynssoner 

 

3.4.5.1 Infrastruktursone-parkeringskjeller 

Innenfor infrastruktursone – parkeringskjeller tillates det etableres parkeringskjeller med 
tilhørende overbygget nedkjøringsrampe. 

 

3.4.5.2 Sikringssone-geoteknikk 

Innenfor områdene tillates det utført stabiliserende tiltak beskrevet i stabilitetsvurderinger. 
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4. Planprosess og medvirkning 

4.1 Om planprosessen 
Planprosessen har hatt følgende milepæler: 
 
04.07.2016  Planoppstartsmøte 
31.08.2017  Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev til naboer og berørte parter 
04.09.2017  Oppstart av planarbeidet ble varslet i Altaposten 
30.01.2018 Informasjonsmøte for Sameiet Bykanten 
20.12.2018  Utleggelse til offentlig ettersyn 
 
08.01.2019 Forslaget ble av tiltakshaver trukket fra offentlig ettersyn 
17.01.2019 Avholdt møte mellom Sameiet Bykanten og tiltakshaver 
31.01.2019 Avholdt møte mellom tiltakshaver og Alta kommune v/ASU 
20.05.2019 Ny utleggelse til offentlig ettersyn 
2019/2020 Dialog og møter mellom Alta fjernvarme AS og Alta kommune 
13.05.2020 Avholdt møte mellom tiltakshaver og Alta kommune v/ASU 
 
 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Etter varsel om planoppstart kom det følgende innspill til planprosessen: 
 
06.09.2017 Statens vegvesen 
08.09.2017 Sametinget 
20.09.2017 Fylkesmannen i Finnmark 
20.09.2017 Sameiet Bykanten 
25.09.2017 Alta kommune, kommuneoverlegen 
26.09.2017 Alta kommune, avdeling for kommunalteknikk 
27.09.2017 Finnmark fylkeskommune 
04.10.2017 NVE 
 
Etter utleggelse til offentlig ettersyn (senere trukket) har det kommet følgende innspill: 
 
14.02.2019 Sameiet Bykanten 
 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Kort oppsummert dreier 
innspillene fra statlig og kommunalt hold seg om tilrettelegging for myke trafikanter, 
infrastrukturelle forhold som vei og VA, universell utforming og planens konsekvenser for barn og 
unge. NVE gir innspill angående grunnforhold og krever at arealer som er utsatt for skredfare 
innarbeides i planen som hensynssone og tilknyttes bestemmelser. 
 
Sameiet Bykanten (nærmeste naboer) opplyste til den første varslingen om opplevde ulemper med 
fjernvarmeanlegget nord for planområdet. Det ble uttrykt bekymring for sol- og utsiktsforhold ved 
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sine boliger. Underveis i planarbeidet mener naboene at de er ivaretatt, og at man har kommet frem 
til et forslag de er fornøyd med. 
 
 
Etter ny utleggelse til offentlig ettersyn har det kommet følgende innspill: 
 
03.07.19 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
27.06.19 Finnmark Fylkeskommune 
22.05.19 Sametinget 
03.06.19 Statens vegvesen 
20.05.19 NVE 
23.07.19 Alta kommune v/ landbruksavd. 
04.07.19 Alta kommune v/ virksomhet kommunalteknikk 
10.07.19 Alta fjernvarme AS 
 
Alle innspill er referert og kommentert i vedlegg 2, under pkt. 2.3. 
Kort oppsummert dreier innspillene seg om håndtering av overvann, støy og utslipp 
(støv/partikler/røyk) fra Alta fjernvarme. NVE understreker også viktigheten av at de geotekniske 
anvisningene følges opp og at geoteknikker følger prosjektet i videre planlegging. 
 
 

4.3 Endringer etter offentlig ettersyn 
Følgende justeringer er foretatt i planforslaget etter offentlig ettersyn: 

 VAO-plan er revidert etter merknad fra landbruksavdeling og virksomhet kommunalteknikk. 
 Støyutredning og spredningsberegninger er utarbeidet av Alta fjernvarme (nabo). 

Nødvendige tiltak jf. rapportene er tilføyd i rekkefølgebestemmelser. Rapporter er vedlagt 
planbeskrivelsen. 

 Tursti er tilføyd i rekkefølgebestemmelser. Det åpnes også for at tursti kan avvike fra avsatt 
areal der dette er hensiktsmessig. 

 Retningslinje til bestemmelsenes pkt. 3.4 og 4.1.1 b) er justert i henhold til Fylkesmannens 
merknad. 

 Bestemmelsenes pkt. 3.2.1 c) er justert med hensyn til NVEs merknad om forflytting og 
mellomlagring av masser. 
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5. Virkninger av planforslaget 
 

5.1 Krav til KU 
I samråd med Alta kommune har forslagstiller vurdert at planen, med den informasjon som 
foreligger i dag, ikke faller inn under Forskrift om konsekvensutredning, da den ikke faller inn 
under forskriftens kapittel 2 og vurderes å ikke ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 
etter § 10. 
 

5.2 By- og stedsutvikling 
Eksisterende forhold: 
Innenfor planområdet er det i dag jordbruksformål. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Tiltaket bidrar til fortetting og videreutvikling av Alta sentrum med flere boliger. Nye boligblokker 
med parkeringskjeller bidrar til effektiv arealutnyttelse av sentrumsområdet. Med sin plassering på 
kanten av sentrumsplatået vil dette fra enkelte steder i Alta være et synlig prosjekt som bidrar med å 
tydeliggjøre Alta sentrum som et bysentrum.  
 

5.3 Barns interesser 
Eksisterende forhold: 
På grunn av planområdets beliggenhet og drifta som utføres på eiendommene, er ikke dette et 
velegnet område for barn i dag. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Ved etablering av boliger innenfor planområdet, er det sannsynlig at det vil bli en del barn i 
området. Det er derfor krav til utarbeidelse av lekeplass innenfor planområdet. Det legges det til 
rette for opp mot 130 nye boenheter og en nærlekeplass anses som tilstrekkelig. Det legges opp til  
3 lekearealer plassert mot sør og øst i planområdet. Områdene vil med sin plassering være skjermet 
fra biltrafikk og det vil finnes lekearealer med gode solforhold på både formiddags- og 
ettermiddagstid. De tre lekeområdene vil også gi alle blokkene en nærliggende lekeplass. 
 
Det legges til rette for myke trafikanter gjennom etablering av fortau som knytter seg på 
eksisterende fortausløsninger på Alta sentrum.  
 
En gang- og sykkelvei gjennom planområdet og tursti langs ravinekanten sikrer adkomst til planlagt 
utsiktsplass PA. 
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5.4 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 
Alta sentrum kan i dag grovt sett deles i to deler på hver side av Bjørn Wirkolas vei når det kommer 
til byggeskikk og estetikk. Nord for veien preges sentrum av regulert bebyggelse med relativt god 
estetisk utforming. Form, volum og materialer gir bebyggelsen et bymessig preg. Hoved- og bi-
innganger forholder seg til gate- og uterom, mens merkantile mottak i hovedsak er forsøkt plassert 
utenfor de viktigste besøks-/publikumsområdene. Det er gjennomgående god kvalitet på 
fasadematerialene og detaljeringen framstår gjennomarbeidet.  
 
Området sør for Bjørn Wirkolas vei er mindre opparbeidet. Bygningenes plassering midt på 
eiendommene gir området et mer rotete uttrykk. Mange av eiendommene preges av synlig 
utelagring av driftsrelatert utstyr og det parkeres i mange tilfeller på flere av sidene av bebyggelsen. 
Med enkle former og relativt lav kvalitet på fasadematerialer preges storparten av bebyggelsen av at 
fokuset på funksjon har vært større enn fokus på estetikk. Området er likevel i endring; I Markveien 
51 viser boligblokken Bykanten og utvidelsen av Møbelringen en nyere type arkitektur i området. 
Her har bebyggelsen likhetstrekk med bebyggelsen nord for Bjørn Wirkolas vei med oppbrutte 
volumer, form som følger eiendomsgrenser og høy kvalitet på fasademateriale. Område C4, 
Markveien 47/49 ferdigstilles nå med nytt kontor- og boligbygg, noe som forsterker områdets 
estetiske kvalitet, og Markveien 57 litt lenger borte i veien er også et nybygg under oppføring med 
forretning, kontor, og boligfunksjoner i 6 etasjer. En kan trygt si at sørlige del av Alta sentrum er 
under transformasjon, og antas å være i stor utvikling fremover. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Som nevnt under punktet 5.2 By- og stedsutvikling ligger planområdet på kanten av randsonen som 
avgrenser Alta sentrum mot sør. Området vil være synlig fra blant annet Aronnes. Typologien med 
den varierende byggehøyden på kanten vil tydeliggjøre Alta sentrum som et bysentrum. 
 
Tiltakshaver fremmer dette planforslaget med inntil 8 etasjer for det nordligste byggeområdet B1A. 
Resten av bygningene gis lavere og lavere byggehøyde mot sør, med 5 etasjer i B1B, 4 etasjer i 
B2A og lengst mot sør 3 etasjer i området B2C. Tiltakshaver er klar over at det ikke er andre bygg 
med 8 etasjer i sentrum i dag. Grepet med å plassere den høyeste bebyggelsen lengst mot nord er 
likevel en viktig nøkkel til at tiltakshaver klarer å oppnå nødvendig antall boenheter for å kunne 
realisere prosjektet, samtidig som den sørligste delen av planområdet holdes lav. Dette gir minst 
mulig påvirkning på naboene. Skyggevirkningen fra den 8 etasjer høye blokka vil for det meste kun 
påvirke arealer nordøst for bygningen, et kupert ikke-regulert skogsareal og fjernvarmeanlegget. 
Tidspunkter den høyeste bebyggelsen gir skyggevirkning på bebyggelsen mot vest vil ifølge 
sol/skygge analyser kun være tidlig om morgenen i mars og november. Cirka klokken 0345 om 
natten i juni vil det være en kortere skygge mot vest, som tangerer bebyggelsen mot vest.  
 
Det nevnte platået sør for området ligger i dag delvis på kote 48 og delvis på kote 49. På grunn av 
krav for stabiliteten i området beregnes det behov for nedskjæring av det øverste topplaget og at  
bebyggelsen blir etablert et sted mellom disse to høydene, cirka kote 48-48,5. 
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Som figuren over og i fullversjon i vedlegg 9 viser, så vil en utbygging med 8 etasjer fra kote  
48-49 tilsvare omtrent samme byggehøyde som Thon Hotell med 6 etasjer i Alta sentrum. Dette 
skyldes at Thon Hotell er etablert på kote 52+, altså 3-4 meter høyere enn dette planområdet. I 
tillegg har hotellet en høyere næringsetasje på plan 1. De øvrige bygningene innenfor planområdet 
forventes å med sine 3-5 etasjer å ha lavere byggehøyde enn både bygningene Byhagen og 
Kunnskapsparken i Alta sentrum, disse bygningene oppfattes ikke som spesielt høye. Og som nevnt, 
det spesielle med område C9 sammenlignet med mer sentrale områder i sentrum er at det ikke 
forventes noen naboer mot nord. Også det tilliggende planområdet C8 forventes på grunn av sin 
plassering sør for annen bebyggelse å ha en annen situasjon av utsikt/sol/skygge enn man har i C9. 
 
Her er en oppsummering av et utvalg byggehøyder i Alta sentrum sammenlignet med byggehøyder 
innenfor planens delområder (høyder hentet ut fra Alta kommunes kartverk): 
 
Thon Hotell topp 76,55 – terrenget ligger på cirka kote 52 
Kunnskapsparken topp 72,92 – terrenget ligger på cirka kote 53 
Byhagen topp 71,98 – terrenget ligger mellom kote 52 og 51 
Bykanten topp 64,14 – terrenget ligger på kote 50 
 
8 etasjer innenfor delområde B1A topp 77,5 – terrenget ligger på kote 48-49 
5 etasjer innenfor delområde B1B topp 67,5  
4 etasjer innenfor delområde B2A kote 64 
3 etasjer innenfor delområde B3C kote 61 
  
En fordel med det foreslåtte tiltaket er at man fra bakkenivå har god tilgang på utearealer og utsyn 
mellom bygningene fra bakkeplan i flere retninger. Det er ingen stor 1.etasje som sperrer. Gjennom 
byggegrenser vil det sikres en struktur i området og en viss andel grøntareal rundt bebyggelsen. Det 
stilles krav til at fasadematerialer skal være av høy kvalitet og at detaljer skal være 
gjennomarbeidet. Dette, sammen med bestemmelser for høyde, er ment å bidra til at bebyggelse 
innenfor planområdet forholder seg mer til det bymessige preget man finner nord for Bjørn 
Wirkolas vei, og at tiltaket vil være med å bidra til forbedringen og transformeringen av 
byggeskikken og estetikken i området.  
 

5.5 Demografiske forhold 
Beregningsgrunnlag (basert på tommelfingerregler fra Alta kommune): 
 

 2,3 beboere pr. boenhet 
 100 boenheter generer 3,2 barn pr alderstrinn 
 90 % av barn i nye felt trenger barnehageplass 
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I dag er det ingen boliger innenfor planområdet. Det legges opp til opp mot 130 nye leiligheter 
innenfor formålet boligbebyggelse (B1-B2). Basert på tallmaterialet over får man følgende 
demografiske utregning innenfor formål B1-B2: 
 
Antatt beboermasse:     2,3 x 130 = 299 beboere 
Antall barn pr. alderstrinn:   130 x 3,2 / 100 = 4,16 ~ 5 barn pr. alderstrinn 
Nødvendig antall barnehageplasser:  3,7 ~ 4 plasser 

5.6 Folkehelse og friluftsliv 
Eksisterende forhold: 
I et folkehelsemessig perspektiv har Alta sentrum gode forutsetninger. Rekreasjonsområder som 
Sandfallet og Komsa, begge med både barmarks- og skiløyper, ligger i gang-/sykkelavstand. 
Byløypa, som strekker seg fra øst til vest gjennom hele Alta, prepareres like utenfor 
sentrumskjernen.  
 
Idrettsanleggene Alta Idrettspark, Nornett stadion og hallene på gamle sentrum ligger alle om lag 1 
km fra Alta sentrum (målt i luftlinje). Gang- og sykkelnettet er relativt godt utbygd i sentral-Alta. 
alt ligger derfor til rette for at det skal være mulig å få til god folkehelse for folk bosatt på Alta 
sentrum. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget legger opp til etablering av fortau som knytter seg på etablerte gang- og 
sykkelløsninger på Alta sentrum. Det skal også etableres tursti langs ravinekanten til utsiktsområde 
PA, samt gang-/sykkelvei fra utsiktspunktet gjennom planområdet. Dermed ligger det til rette for at 
brukere av planområdet har god tilgjengelighet til eksisterende idretts- og friluftslivsområder i 
nærområdet.  
 

5.7 Landskap og natur 
Eksisterende forhold: 
Det er utført en rekke grunnundersøkelser i området, hovedsakelig av Rambøll og NGI. Store deler 
av området ligger innenfor kvikkleiresone 1714 «Markveien», som er klassifisert med middels 
faregrad. Det er også registrert sprøbruddmateriale i området rundt og inne på utbyggingsområdet. 
Området er i dag landbruksareal, 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Grunnforholdene i området er utfordrende og det må gjøres stabiliserende tiltak for at 
utbyggingsområdet skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet. Et av tiltakene er nedplanering av området 
fra 0 til 2 meter. Vekten av de utgravde massene fra parkeringskjelleren vil kompensere for vekten 
av byggene, og en vil total sett oppnå en avlastning på grunn av dette. Det beregnes behov for å 
fundamentere med pæler til berg, cirka 50-60 meter. Løsningen er kostbar, og ettersom man må 
gjøre det samme inngrepet for 6 som 8 etasjer, anser tiltakshaver det som viktig for prosjektets 
økonomiske gjennomførbarhet å kunne bygge i høyden og utnytte landbruksarealene så godt som 
mulig. Det er ellers ikke avdekket noen negative konsekvenser for landskap og natur som resultat av 
tiltaket. 
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5.8 Lokalklima 
Eksisterende forhold: 
Klimaet i Alta ligger mellom kyst- og innlandsklima. Om vinteren er fremherskende vindretning fra 
sørøst, sommerstid fra nordvest. Planområdets plassering eksponert på et åpent platå gjør den i 
hovedsak utsatt for trekk fra sørøst. Den skogkledde kanten bidrar i en viss grad som vindskydd, 
men det kan bli mye vind for bakenforliggende områder.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Iht. Områdeplan for Alta sentrum skal bebyggelsen langs randsonen mot Aronnes bidra til å 
skjerme sentrum mot kald vind fra sørøst. Bebyggelse på dette jordet vil kunne bidra til å skjerme 
bakenforliggende områder mot vind fra sørøst. Byggegrenser gjør at bebyggelsen plasseres i en 
retning som gir muligheter for sørvestvendte boliger. Dermed vil bygningskroppene i seg selv 
kunne bidra til et lunt mikroklima for den enkelte boenhet. Lekeplassene er plassert inn mot de 
skogkledde skråningene slik at det får et naturlig vindskydd fra trærne.  

5.9 Risiko- og sårbarhet 
I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (jfr. vedlegg 3) legges følgende definisjoner til grunn 
for sannsynlighet og konsekvens: 
 
SANNSYNLIGHET Forklaring 
Begrep Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 
Lite sannsynlig Mindre enn én gang i løpet av 50 år Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende 

situasjoner, men det eksisterer en 
teoretisk sjanse for at hendelsen 
inntreffer. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og 
en gang i løpet av 50 år 

Hendelsen kan inntreffe, men det er 
mindre sannsynlig 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og 
en gang i løpet av 10 år 

Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer 

Meget sannsynlig Mer enn én gang i løpet av et år Det er meget sannsynlig at hendelsen 
inntreffer, faren er kontinuerlig til stede 

 
KONSEKVENS  
Begrep Forklaring 
Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig 

systembrudd. Ingen økonomiske konsekvenser. 
En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skader 

som følge av et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 
Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale 

konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over 
en lengere tid. Moderate økonomiske konsekvenser. 

Farlig Personskade i form av en død eller varige mén. Alvorlige miljøskader 
med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet 
settes ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. 

Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på 
miljøet, uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. 
Meget store økonomiske konsekvenser. 
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SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 

Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt 
Lite sannsynlig  2  1  
Mindre sannsynlig 3     
Sannsynlig      
Meget sannsynlig      

Følgende faktorer fremstår som de viktigste for det aktuelle området: 
 

1. Dårlig byggegrunn – utglidninger: 
Utførte stabilitetsberegninger viser at det er nødvendig å gjennomføre stabiliserende tiltak 
for utbyggingsområdet for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet. Det anbefales en kompensert 
utbygging ved hjelp av parkeringskjeller samt øvrige stabiliserende tiltak. Det henvises til 
planbeskrivelsens vedlegg 5 Geoteknisk vurdering for reguleringsplan. 
 

2. Forurensing støy/støv/partikler/røyk: 
Planområdet grenser mot nord til Alta Fjernvarme, et fjernvarmeanlegg som leverer 
fjernvarme til Alta sentrum. Det forutsettes at dette driftes iht. gitte tillatelser. Det kreves 
imidlertid tiltak i denne forbindelse som er innarbeidet i planens rekkefølgebestemmelser.  
 

3. Trafikkfare – trafikkulykke på vei: 
Det legges opp til ny bilvei i forbindelse med utvikling av planområdet. Det vil alltid være 
en viss fare for trafikkulykker på trafikkerte områder. Veien er imidlertid en blindvei som 
kun gir adkomst til boligområdet. Sammen med fortau langs veien anses sannsynligheten for 
hendelser som liten. 

 

5.10 Sosial infrastruktur 
Det er nedfelt i planens bestemmelser at det skal etableres leiligheter av varierende størrelse. Det er 
ønskelig at det etableres en variasjon fra ettroms til treroms leiligheter. Grunnen til dette er å møte 
ulike boligbehov slik at boligbebyggelse i bykjernen kan fungere for mennesker i ulike 
livssituasjoner. Både Universitetet i Tromsø – Campus Alta og Alta videregående skole ligger i 
gang-/sykkelavstand fra planområdet. Det er derfor nærliggende å tenke dette er et attraktivt 
boligområde også for studenter/elever.  
 
Det er ikke klare grenser for skolestrukturen i området. Bossekop skole ligger i dag innenfor  
gang-/sykkelavstand, det samme gjør Komsa skole. Ungdomsskoletilbudet er dekket gjennom 
Alta Ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole.  
 
Helsetilbud finnes på Alta sentrum. Blant annet ligger Alta helsesenter ca. 500 m unna planområdet. 
I tillegg finnes det flere private legekontorer, helsestasjoner og tannlegetilbud innenfor 
sentrumsområdet, nærmeste legesenter ligger i nabobygget Markveien 51. 
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5.11 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende forhold: 
Planområdet er i dag jordbruksareal og derfor uten anlegg for teknisk infrastruktur. 
Hovedvannledning krysser planområdets vestlige del, men Alta kommune planlegger omlegging av 
denne i nær framtid. Man er i en fase for å skaffe prosjekterende for omleggingen. 
 
Eksisterende vannledning, spillvannsledning og overvannsledning går mellom Markveien 51 og 53 
like nordvest for planområdet. Ifølge opplysninger gitt av Alta kommune forventes det oppstart av 
arbeid med fornyelse av VA-ledninger i området. Det planlegges også etablert en ny pumpestasjon 
like ved planområdet. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planen legger opp til at VA-nettet bygges ut iht. kommunal standard med de minimumskrav som er 
gitt i VA-norm for Alta kommune. Bygninger innenfor planområdet knyttes til kommunens 
planlagte nye ledninger vest for planområdet. Det vises for øvrig til VAO-plan i planbeskrivelsens 
vedlegg 4. Utbyggers ansvar reguleres i utbyggingsavtale. 
 

5.12 Trafikkforhold 
Eksisterende forhold: 
Det er ikke kjøreadkomst til planområdet fra Alta sentrum i dag. Tomta nås via en traktorvei opp fra 
Aronnes. Det er imidlertid planlagt opparbeidet vei til planområdets nordligste hjørne i 
reguleringsplan for område C4. Dette området er under ferdigstilling. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det legges opp til en kommunal vei gjennom området. Veien prosjekteres iht. 
dimensjoneringsklasse SA1 med 5,5 meters bredde. Hovedtyngden av trafikk ventes imidlertid ikke 
gjennom området, da adkomst til parkeringskjeller er plassert lengst nord og i starten av veien. Noe 
gjesteparkering, en sekundær kjøreadkomst til Bykanten og kjøreadkomst til utsiktspunkt PA er 
plassert omtrent midt på veistrekningen. Ut over dette forventes det kun trafikk i forbindelse med 
drift og vedlikehold, så som brøyting, renovasjon ol. Vendehammer i enden av veien gir muligheter 
for å snu. 
 
Ved en eventuell seinere utvikling av boligområde C8 kan det være naturlig å se for seg adkomst til 
området via denne veien. Veien er plassert der det er minst attraktivt å etablere uteoppholdsarealer 
for boligbebyggelsen på C9. En senere utvidet bruk av denne veien ses derfor ikke som en vesentlig 
ulempe for de planlagte boligene. Veien vil ligge sør for Bykanten, men dette bygget har ingen 
boliger i nederste etasjer. Dermed vil trafikk på denne veien medføre liten ulempe for Bykantens 
beboere.  
 
Planforslaget legger opp til at alle kjøreveier, parkeringsplasser og fortau skal belyses i 
forskriftsmessig stand. Detaljprosjektering av området fram til søknad om igangsettingstillatelse 
(IG) vil klargjøre eksakt plassering og omfang av belysningen.  
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5.13 Universell utforming 
Det legges opp til at området skal planlegges på grunnlag av prinsipper for universell utforming. 
Dette gjelder også lekeplasser, parkeringsplasser, kommunikasjonsveier, gangstier og 
uteoppholdssoner. Alle nye boenheter som har tilgang til heis utformes i henhold til prinsippene for 
tilgjengelig boenhet. 
 

5.14 Økonomi/gjennomføring 

5.14.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Det legges opp til at planområdet bygges ut i 2 trinn for å få til en hensiktsmessig og 
økonomisk forsvarlig utbygging. Byggetrinn 1 omfatter planområdets nordlige del 
(byggeområde B1). Utendørs anlegg som naturlig tilhører dette byggeområdet skal være 
detaljprosjektert og opparbeidet, før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for første 
byggetrinn. Støyreduserende tiltak samt heving av pipehøyde hos Alta fjernvarme må også 
være utført før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest. 
 
Andre byggetrinn er planområdets sørlige del (byggeområde 2). Resterende utendørs anlegg 
skal være ferdig detaljprosjektert og opparbeidet før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest 
for byggetrinn 2.  
 
I tråd med Områdeplan for Alta sentrum settes det ingen krav til opparbeidelse av det 
offentlige friområdet innenfor område PA. 

 

5.14.2 Tidsplan for gjennomføring 

Iht. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-4 er tidsfrist for igangsetting av bygge- og 
anleggstiltak hjemlet i privat reguleringsforslag etter § 12-11 fem år. Igangsettes ikke tiltaket 
innen denne fristen, kan det ikke gis tillatelse til gjennomføring av planen uten nytt vedtak. 
Tiltakshaver kan søke om forlenging av planvedtaket med inntil to år av gangen. Der det 
innenfor fristen på fem år med eventuell(e) forlengelse(r) gitt rammetillatelse for et tiltak, 
gjelder fristen på tre år etter § 21-9 for tiltaket. 
 
Første byggetrinn er tenkt igangsatt så snart igangsettingstillatelse foreligger etter 
godkjenning av planen. 

 

5.14.3 Kostnader/finansiering 

Alle feltinterne kostnader ivaretas av utbygger som en del av utbyggingen. Fordeling av 
kostnader forbundet med etablering av ny kjørevei med tilhørende fortau samt offentlig 
turvei, friområde samt gang-/sykkelvei med tilhørende parkering og snødeponi avklares i 
forbindelse med utbyggingsavtale. 

 

5.14.4 Utbyggingsavtale 

Utbyggingsavtalen utarbeides parallelt med plansaken. 
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6. Begrunnelse for valgte løsninger 
 
Mot sør og øst er Alta sentrum topografisk avgrenset av et skrånende ravinelandskap ned mot 
Aronnes. Ravinekanten er skogkledd og skjermer i stor grad den visuelle oppfatningen av et 
bysentrum fra nedenforliggende områder. I dag preges den sørlige delen av Alta sentrum av 
bebyggelse i to etasjer plassert langt inne på tomtene mot Markveien, noe som gjør at en fra 
nedenforliggende områder i liten grad oppfatter at bykjernen strekker seg helt til kanten. Dette 
visuelle trekket er i ferd med å endre seg som følge av en klar strategi om høyere bebyggelse på 
kanten i gjeldende områdeplan. Vi ser i dag Markveien Terrasse (Markveien 57) med 6 etasjer,  
C4 litt lengere øst og inn på flata med 4 etasjer og en nylig vedtatt reguleringsplan åpner for å øke 
til 5 etasjer på Bykanten (Markveien 51). Trolig er det kun tidsspørsmål før fasaderekka mot sør 
kompletteres i tilsvarende høyder gjennom detaljregulering med påfølgende utbygging.  
C9 ligger plassert lengst øst i denne fasaderekka og er på den måten et viktig hjørne av Alta 
sentrum. Det virker naturlig å tenke at området bidrar til å komplettere den klare avgrensningen av 
bykjernen mot sør.  
 
Planbeskrivelsen tilhørende Områdeplan for Alta sentrum (heretter kalt Sentrumsplanen) har aldri 
blitt vedtatt, men kan allikevel fungere som et dokument som forklarer en del av tankene bak 
utformingen av sentrumsplanen. Område C9 er i flere sammenhenger omtalt i dokumentet. Blant 
annet er det konstatert at grunnet utfordrende grunnforhold er det sannsynligvis fornuftig å bygge ut 
området med parkeringskjeller som kompenserende tiltak. Denne antakelsen bekreftes av 
geotekniske undersøkelser utført som del av denne detaljreguleringen. Kjellerparkering er også et 
generelt krav på hele Alta sentrum.  
 
Lokalklima, da i særdeleshet den lokalt framherskende vindretningen fra sørøst, har blitt viet stor 
oppmerksomhet i arbeidet med Sentrumsplanen. Dette anses som fornuftig da Alta sentrum ligger 
på et platå utsatt for kalde vinder fra sørøst. Det er gjort grundige utredninger som konkluderer med 
at høy bebyggelse i sør kan bidra til å skjerme områder lengere inn på Alta sentrum. Det framstår 
som naturlig at også bebyggelse på område C9 bidrar i denne skjermingen av sentrumsarealene.  
 
Alta er en by i vekst og en by der man ønsker å legge til rette for vekst. Primært ønsker man å gjøre 
dette ved å «bygge byen innover». I uttrykket ligger det et ønske om å fortette i bynære strøk heller 
enn å bygge ned nye arealer. Befolkningen i Alta har i en lengere periode kjent på at tilgangen på 
boligtomter er begrenset, noe som fører til høye priser i markedet. I denne detaljreguleringen ønsker 
man å legge til rette for opp mot 130 nye boenheter på Alta sentrum. Dette anses som et godt bidrag 
til å møte etterspørselen etter boliger i byen. Det åpnes for trinnvis utvikling av området slik at en 
sunn tilvekst på boligmarkedet kan oppnås. Å bygge flere byboliger vil kunne bidra til å frigi 
eneboliger i nærområdene, da man ser en sterk tendens til at voksne og eldre gjerne bytter fra 
enebolig til leilighet. Det gir også en større valgfrihet i hvilken boform en ønsker. Historisk sett har 
boligandelen på Alta sentrum vært svært lav. Dette er i ferd med å endre seg og område C9 vil føye 
seg positivt inn i tendensen.  
 
Det spesielle med boligområdet på C9 sammenlignet med de fleste andre byboliger på Alta 
sentrum, er at området settes av til kun boligformål. Det gir blant annet andre muligheter for 
utforming av arealene på bakkenivå. På grunn av store investeringer i fundamentering og sikring av 
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byggegrunnen, samtidig som man ønsker å holde deler av bebyggelsen lav, legges det opp til 
relativt høyt etasjeantall på nordligste del av planområdet. Dette gir også mulighet for store åpne 
uteoppholdsarealer kombinert med høy beboermasse. I stedet for tette flater og logistikkarealer 
knyttet til vareleveranse og kundetilgang, kan man her legge opp til grønne arealer og gode områder 
for uteopphold.  
 
Byggeområdene er organisert med tanke på gode klimatiske forhold samt utsikt både fra bebyggelse 
innenfor planområdet og bakenforliggende bebyggelse. Lengst mot nordøst er den høyeste 
bebyggelsen plassert. Med begrenset fotavtrykk vil disse byggene opptre som punkthus man kan se 
forbi. Den store høyden på disse byggene gjør at etasjeantall på øvrig bebyggelse kan holdes nede 
samtidig som beboermassen opprettholdes. Solstudier, i planbeskrivelsens vedlegg 6, viser at 
byggene ikke vil kaste skygge på nabobebyggelse tross sin store høyde. Dette henger sammen med 
byggenes plassering i området og deres slanke bygningskropp. Sør for punkthusene legges det opp 
til bebyggelse med varierende høyde. Høydene er satt på grunnlag av studier av hvordan 
bygningskroppene påvirker hverandre spesielt i forhold til sol på uteoppholdsarealer. Bebyggelse 
skal i minst mulig grad kaste skygge på private uteoppholdsarealer på bakenforliggende bebyggelse. 
Den laveste bebyggelsen er plassert lengst sør på området, hvor det tillates maks. 3 etasjer. Man 
ønsker i så måte å være en god nabo til Bykanten som ligger i Markveien 51 og ikke bygge høyere 
enn eksisterende bebyggelse. Sammenligninger viser at høyeste bygg innenfor planområdet vil ha 
cirka samme byggehøyde som Thon Hotell i sentrum, og øvrige bebyggelse vil ha lavere 
byggehøyde enn for eksempel Byhagen og Kunnskapsparken. Dette skyldes at området ligger 1-2 
etasjer lavere i terrenget, og at man kun har boligetasjer – og ikke høye næringsetasjer i tiltaket. 
 
Det er lagt opp til kjørevei med tilhørende fortau langs planområdets nordvestlige grense. 
Byggeområdene er primært orientert vinkelrett på veien. Grepet gir mulighet til å etablere 
atkomstsituasjoner i nordøst og dermed skjermede uterom sørvest for bebyggelsen. Drift av 
boligområdet i form av renovasjon, brøyting og liknende kan dermed foregå uten at det forstyrrer 
boligene nevneverdig, da leiligheter normalt sett henvender seg mot uteoppholdsarealer og utsikt. 
Veien ligger nært grensen mot Bykanten. Bykanten har en 1. etasje preget av tette fasader og 
boligbebyggelsen ligger plassert høyere opp i etasjene. Nærføringsulempene, i form av støy, støv og 
utsikt, blir dermed redusert. I og med at alle parkeringsarealer tilknyttet C9 er plassert med 
avkjørsel lengere nord i veien, vil heller ikke trafikken være stor i området.  
 
Midt i planområdet er det lagt til rette for en gang- og sykkelvei som gir adkomst til utkikksområdet 
PA ytterst på kanten. Ved hjelp av skilting åpnes det for at enkelte motorkjøretøy kan ferdes langs 
g/s-veien slik at en sikrer god adkomst for funksjonshemmede samt for nødvendig drift og 
vedlikehold. Langs ravinekanten er det satt av areal for offentlig tilgjengelig sti iht. bestemmelser i 
Sentrumsplanen.  
 
Innenfor planområdet er det lagt opp til tre områder for lek. Alle disse er tilknyttet de offentlige 
arealene slik at det kan være mulig å se på en sammenheng eller tilknytning mellom lekearealene og 
de offentlige arealene. 
 
Planen legger opp til to parkeringsområder med til sammen 9 parkeringsplasser på bakkenivå. Den 
ene er regulert til offentlig parkeringsplass og sikrer mulighet for parkering ved utsiktspunktet for 
personer med funksjonsnedsettelse. Den andre er privat og tenkt som gjesteparkering for 
boligområdet. Dette er gjort av praktiske årsaker. Et aspekt er Handikapforbundets ønske om 
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mulighet for bakkeparkering for deres medlemmer. Årsak nummer to er at det ikke alltid er praktisk 
at alle har adkomst til parkeringskjeller. Blant annet på grunn av fare for uønsket opphold og 
oppførsel i garasjeanlegget. Med en bakkeparkering for besøkende, kan en port til kjelleren styres 
av områdets beboere og kjelleren oppleves sikrere. 
 
Med ovennevnte begrunnelse føler tiltakshaver seg sikker på at området kan bli et godt boligområde 
på Alta sentrum og en viktig brikke i Alta sentrum sin identitet som bykjerne. 
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