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1  Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Gjeldende områderegulering for Alta sentrum åpner for etablering av bygg på inntil 
fem etasjer i kvartal A52. Følgende formål er tillatt: kontor, forretning, 
overnattingssted, bevertningssted og mindre verksteder. I tillegg tillates en 
boligandel på opptil 20 % av BRA. 
 
Fellesbygget Alta AS ønsker å rive eksisterende bygg (to etasjer), og føre opp et nytt 
i seks etasjer, dvs. en etasje høyere enn det er åpnet for i områdereguleringen. Det 
ønskes bygd helt ut i formålsgrensen, samt etablert parkeringskjeller, begge deler i 
tråd med overordnet plan. Gjeldende arealkombinasjon ønskes videreført, men 
supplert med formålet tjenesteyting. Dette er også et typisk sentrumsformål, og det 
dekker virksomheter som allerede er etablert i bygget, blant annet en frisør. Det er 
ingen boliger i kvartalet i dag. Boligandelen ønskes økt i forhold til de tillatte 20 % av 
BRA. Dette er nærmere beskrevet i bl.a. kapittel. 
 
Formålet med planarbeidet er på denne bakgrunn å endre gjeldende 
reguleringsplanstatus slik at utviklingsplanene for kvartalet kan realiseres.  
 

1.2 Om forslagsstiller 
Forslagsstiller (reg.plan) og tiltakshaver (byggesak):  
Fellesbygget Alta AS, ved Eirik Kivijervi 
M: 909 79 783; epost: eirik.kivijervi@kivijervi.no 
Fellesbygget AS ble foretaksregistrert 03.10.2019. Selskapet sin rolle er å utvikle og 
leie ut fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet 
er et Single purpose-selskap, som igjen skal overdra/selge seksjonene til hhv. 
Sentrum boligfellesskap AS, og de enkelte seksjonseierne.  

Kvartalet er registrert som gnr. 28 bnr. 163, hvor Alta kommune er grunneier. 
Påstående bygg er seksjonert i fem seksjoner ift. de ulike virksomhetene som er i 
bygget. Fire av fem seksjoner inngår i selskapet. Se også kapittel 5.17 
Gjennomføring.  

Forslagsstillers planrådgiver: 
Rambøll Norge AS, avd. Alta, ved areal- og samfunnsplanlegger Kirsten Svineng, som 
holder en mastergrad innenfor areal- og samfunnsplanlegging.   
M: 974 27 395; e-post: kirsten.svineng@ramboll.no 
Tiltakshavers arkitekt: 
Tiltakshavers arkitekt er Verte - Landskap og Arkitektur As, ved sivilark. Henning Bek 
M: 400 64 797; e-post: henning@verte.no 
  

 

mailto:eirik.kivijervi@kivijervi.no
mailto:kirsten.svineng@ramboll.no
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2 Planområdet 
 

2.1 Oversiktskart 

 
Figur 1 Oversiktskart og lokalisering av planområdet, markert med rød sirkel. 

Området ligger i Alta sentrum langs Markveien, mellom kvartal A51, A53, Helsesenteret 
og parkeringsplassen P2.  

 

 



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 

 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for kvartal A52, Alta sentrum, Plan-ID 5403-20200005 Alta kommune | 6 

2.2 Dagens bruk 

 
Figur 2 Ortofoto av området som viser dagens bruk, samt planens begrensning (gult). Kilde: www.kommunekart.com 

Planområdet ligger i Alta sentrum, i den nordligste delen av kvartalsområde A, med Alta 
helsesenter rett over veien. Planområdet er sammenfallende med kvartal A52, slik det er 
avsatt i områderegulering for Alta sentrum. Planområdet er på ca. 840 m2.  
 

Området rundt består av sentrumsformål som næringsbebyggelse, kjøpesenter, 
kontorer/forretning, Alta helsesenter mm. Bildene på neste side er tatt rundt 
planområdet.   
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Figur 3 Øverst; Eksisterende bygg sett fra Markveien, fra sør mot nord. I midten: Bygget sett fra hhv. nord og sør. 
Nederst: Eksisterende bygg sett fra parkeringsplassen P2 i vest.  
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2.3 Planstatus 
 

2.3.1 Områderegulering for Alta sentrum 

Gjeldende arealplan for området er områderegulering for Alta sentrum, sist revidert i 
2011; Plan-ID 5403_20060011 Områdeplan for Alta sentrum, revisjon.  
 
Kvartal A52 er i gjeldende plan regulert til næringsbebyggelse, hvor boligformålet ikke må 
overstige 20 %. Det tillates imidlertid 100 % næringsvirksomhet. Nåværende bruk av 
bygget er kontorer, frisør, bevertning mm. Eksisterende bygg skal rives, og det nye bygget 
vil dekke hele området som er avsatt til A52.  
 
Tillatt %-BYA =100 %, og det er krav om etablering av kjeller. Inntil 10 % av 
parkeringsbehovet kan tillates på bakkeplan på egen eiendom. Resten skal ligge i kjeller.  
 

 
Figur 4 Gjeldende planstatus med planområdets avgrensning vist med rød linje. 
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2.3.2 Andre relevante planer 

Andre offentlige planer som gjelder, og har betydning for utforming av planforslaget er 
først og fremst kommunedelplan for boligpolitikk, da dette er et prosjekt som legger til 
rette for kommunal tilvisningsrett på en del av leilighetene (anslagsvis 40 %). I tillegg er 
siste revisjon av kommuneplanens arealdel for Alta relevant. Den kommenteres ikke 
nærmere her. Når det gjelder kommunedelplan for boligpolitikk, er følgende relevant å 
trekke frem: 

 

Generell boligpolitikk 

Status og utfordringer 
Kommunedelplan for boligpolitikk trekker opp følgende utfordringer i det lokale 
boligmarkedet; 

- Økt behov for boliger 
- Mange eneboliger og få leiligheter 
- Stor boligproduksjon til et godt betalende marked 
- Få utleieenheter og prisnivået er høyt 
- Mange store boliger i Alta, men 13 % er trangbodde 

 
Mål og strategier 
Målsettingen for lokal boligpolitikk er å støtte opp om ønsket by- og stedsutvikling, og 
møte befolkningens behov for boliger. En del av strategien for å nå målsettingen er å  

- drive aktiv eiendomsutvikling og målrettet tomtepolitikk 
- realisere flere boliger gjennom samarbeid med private/ideelle aktører 
- sikre variasjon i botilbudet 
- bygge byen innover 
- mm., jf. kapittel 2.2 i kdp for boligpolitikk. 

 

 

Boligsosiale forhold 

Status og utfordringer 
Kommunen påpeker at det i Alta er knapphet på boliger som kan tildeles ut fra 
boligsosiale kriterier, og for få utleieboliger til rett pris tilgjengelige i markedet. 
Kommunen mangler mange boliger for å kunne tildele til innbyggere med rett og behov 
for bolig. Avdeling for bosetting og integrering forteller at de i stor grad leier boliger i det 
private markedet. 
 
Hovedproblemet beskrives å være for få tilgjengelige utleieboliger, og et høyt 
kostnadsnivå ved kjøp. Det anslås at det er behov for 200 kommunalt disponerte 
utleieboliger i handlingsplanperioden. 
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Mål, strategier og virkemidler 

Målsettingen er å sikre nok og riktige boliger til de som trenger hjelp. Planen definerer 17 
ulike virkemidler for å møte det boligsosiale behovet, og har fokus på 12 ulike strategier 
for å nå målet. Spesielt relevant for denne planen er bl.a. samarbeid med private/ideelle 
aktører, etablere kommunalt disponerte utleieboliger i rett størrelse og utleieboliger med 
tilvisningsrett. 

«Rett størrelse» er definert i boligsosial handlingsplan, strategi 2.10, hvor det er tallfestet 
hvor mange boliger av ulik romstørrelse det er behov for. Over 90 % av boligbehovet på 
200 boenheter ønskes under/på ca.  55 m2. Se oversikt i tabellen under. 

 

Antall leiligheter  % av totalt behov Antall rom Størrelse 

88 stk 44 % 1,5-roms 30 m2 

48 stk 24 % 2-roms 45 m2 

48 stk 24 % 3-roms 55 m2 

16 stk 8 % 4-roms 70 m2 

SUM 200 100 %   

 

Kommunal boligforsyning skal videre bidra til å dempe prispress i boligmarkedet, og legge 
til rette for integrerte bomiljøer. 
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2.4 Eiendomsforhold 

2.4.1 Eiendomskart 

 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

Tabell 1 Hjemmelsforhold 

EIENDOM 
GNR/BNR 

HJEMMELSHAVERE EIENDOMMENS 
AREAL M2 

BERØRT 
AREAL 
M2 

DAGENS 
PLANSTATUS 

FORESLÅTT 
PLANSTATUS 

Direkte berørte eiendommer 

28/163 Alta kommune  
 
Festeavtaler: Fem-
seks nærings-
seksjoner 

843 843 Næringsbebyggelse, 
gang-/sykkelveg, 
kollektivholdeplass 
og leskur 

Kombinert 
bebyggelse og 
anleggsformål, 
gang-/sykkelveg, 
sykkelparkering 
mm. 

28/100 Alta kommune 194 539 615 Gang-/sykkelveg, 
kollektivholdeplass, 
leskur, kjøreveg mm 

Gang-/sykkelveg, 
kollektivholdepl., 
fortau, gågate 
mm. 

Sum planområde 
 

Ca. 1458 
  

Naboeiendommer 

28/128 Privat 1364 0 Næringsbebyggelse 
 

28/129 Privat 698 0 Næringsbebyggelse 
 

28/142 Privat 643 0 Angitt bebyggelse og 
anleggsformål 
kombinert med 
andre angitte 
hovedformål 

 
28/205 Privat 520 0 

28/237 Privat 2940 0 

Figur 5 Eiendomskart (røde linjer) med planavgrensningen som svart, stiplet linje. Kilde: NVE Atlas  
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3 Planforslaget 
 

 

 

 
Figur 6 Utsnitt av plankartet hhv. på og under grunnen. 
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3.1 Planens intensjon 

Som nevnt i kapittel 1.1 er hensikten med planarbeidet at Fellesbygget Alta AS 
ønsker å utvikle og utvide kvartal A52 slik at det kan etableres flere boliger og andre 
typiske sentrumsformål her, utover de som det åpnes for i områdereguleringen. Det 
er også et ønske om å tilby kommunal tilvisningsrett på en andel av leilighetene.  

 

3.2 Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter, alle med samme datering (jf. dato på 
dokumentets forside); 
1. Plankart m/tegnforklaring 
2. Bestemmelser  
3. Planbeskrivelse m/ følgende vedlegg: 

1. Referat fra planoppstartsmøte m/innlevert planinitiativ 
2. Innspill ved varsel om planoppstart 
3. ROS-analyse (Rambøll) 
4. Utredning støy (Rambøll) 
5. Utredning luftkvalitet (Rambøll) 
6. Geoteknisk rapport (Geo Nord) 
7. VAO-plan (Rambøll) 
8. Vurdering svalgang vs. korridorløsning (Forslagsstiller) 

 
Dokumentene er utarbeidet iht. SOSI-standard (plankartet) og Alta kommunes 
maler for bestemmelser og planbeskrivelse. 

 

3.3 Planavgrensning  
Planområdet utgjør arealmessig ca. 1,5 daa. Planavgrensningen omfatter 
forslagsstillers eiendom, samt kommunal grunn. Planavgrensningen er drøftet og 
justert i samråd med Alta kommune på planoppstartsmøtet.  

 

3.4 Reguleringsformål 
Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av de formål som inngår i planområdet.  
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Tabell 2 Arealformål i planforslaget 

 

 

 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål – BKB (på grunnen) 
Innenfor kvartal A52 ønskes eksisterende bygg i to etasjer revet og erstattet av nytt 
bygg i seks etasjer (BKB). Tillatte formål pr. i dag ønskes videreført, dvs. bolig, 
forretning, kontor, overnattingssted, bevertningssted og mindre verksteder. Når det 
gjelder verksteder, tenkes det på enklere servicefunksjoner som eksempelvis 
sykkelreparasjon, skomaker ol., og ikke tiltak som på bakgrunn av omfang, støy, 
trafikk mm. hører mer hjemme i et tradisjonelt industriområde.  
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I tillegg ønskes formålet tjenesteyting medtatt i arealkombinasjonen. Dette 
gjenspeiler virksomheter som er, eller som det er naturlig å tilby lokaler i bygget, 
herunder frisør, velvære, allmennyttige formål ol. Det ønskes gravd ut kjeller for 
etablering av parkering, boder og tekniske rom, se kapittel 3.4.2.   
 
I tillegg til leiligheter som er tilgjengelige på det ordinære boligmarkedet, er det 
ønskelig å kunne tilby utleieleiligheter ut fra boligsosiale hensyn, forankret i 
boligsosial handlingsplan til Alta kommune. Disse utleieleilighetene er planlagt eid 
og drevet av forslagstiller, men stilt til rådighet for kommunal tilvisning. Det 
planlegges etablert 25 leiligheter i bygget. Tillatt boligandel på maks 20 % ønskes 
økt til 40 %. Leilighetene vil ha variert størrelse på mellom 33-50,5 BRA. Se nærmere 
redegjørelse for fordeling av leiligheter i kapittel 7.3.  
 
Uteoppholdsarealer tenkes løst på tak. Se nærmere redegjørelse i kapittel 5.2. 
 

 
 

3.4.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Gang-/sykkelveg – SGS 
Eksisterende gang- og sykkelveg rundt bygget planlegges videreført. Gang-
/sykkelvegen skal være offentlig.  
 
Sykkelanlegg – SS   
På sørsiden av bygget planlegges sykkelparkering etablert. Sykkelanlegget er felles 
for beboere, ansatte og besøkende i kvartalet.  
 
Kollektivholdeplass – SKH    
I gjeldende områderegulering er det planlagt venteplass for eksisterende 
bussholdeplass inntil bygget. Dette Kollektivholdeplassen er offentlig.  
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4 Konsekvensutredning 
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer 
gjeldende fra 01.01.2019. Jf. vurdering i respektive tabeller under. Vurderingene er 
gjort i samråd med Alta kommunes planadministrasjon ifb. formelt 
planoppstartsmøte. Det vurderes ikke at tiltaket faller inn under kriteriene i §§ 6, 8 
og 10.  

 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes Aktuelt 

a) Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringer 
for tiltak i forskriftens vedlegg I og II 

Nei 

b) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I, unntatt der aktuelt tiltak er utredet i 

tidligere plan 
Nei 

c) Tiltak i forskriftens vedlegg I som behandles etter annet lovverk enn pbl Nei 

 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn 

Aktuelt 

a) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II, unntatt der tiltaket er utredet i en 
tidligere plan. Nei 

b) Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn pbl. Nei 

 

§ 10 Kriterier for å vurdere vesentlige virkninger for miljø eller samfunn Aktuelt 

a) Verneområder etter nml eller markalovens § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven 

kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Nei 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Nei 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser 

gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske 
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven 

Nei 

d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet 

Nei 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet Nei 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning 

Nei 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Nei 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. Nei 

 

Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om 
konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende 
måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.   
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5 Virkninger av planforslaget 
 

5.1 By- og stedsutvikling  
Eksisterende forhold: 

Kvartal A52 inngår delområde A i gjeldende 
områderegulering for Alta sentrum, og er 
forutsatt benyttet til næringsvirksom-het. 
Delområdet åpner også opp for en liten 
andel boliger. På kvartal A52 er det lov til å 
bygge 5 etasjer med en BYA på 100%.  
Nåværende bruk av bygget er typiske 
sentrumsformål som kontorer, frisør, 
bevertning mm. Bygningsmassen er av 
eldre dato, og utnytter ikke tomtens 
potensiale på en optimal måte med tanke 
på blant annet etasjetall.  
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Som følge av planforslaget vil det avvike fra områdeplanen på følgende punkter: 

- 6 etasjer i stedet for 5 
- Boligandel (% av BRA) på 40 %, i stedet for 20%  

 
Tiltaket vurderes å bidra til å videreutvikle Alta sentrum som hovedsenter. Et nytt 
og moderne bygg i 6 etasjer (pluss kjeller) bidrar både til oppgradering, forskjønning 
og effektiv arealutnyttelse av et såpass sentralt kvartal. Dette er i tråd med lokal 
byutviklingsstrategi nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens 
arealdel og områderegulering for Alta sentrum. Nærheten mellom boliger og 
arbeidsplasser/servicetilbud vurderes å være positivt ut fra den nasjonale strategien 
om samordnet areal- og transportplanlegging. Flere boliger med nøktern størrelse 
og pris vil bidra til at flere ønsker – og har mulighet for – å bosette seg sentralt.  
 
Iht. kommunedelplan for boligpolitikk har Alta en overvekt av store og dyre 
leiligheter, og det er både behov og etterspørsel etter mindre/rimeligere leiligheter 
som gjør det lettere å komme seg inn i «boligtrappa». Og nettopp det boligpolitiske 
aspektet er sentralt i prosjektet for A52. Rimelige leiligheter vil ikke nødvendigvis 
kunne ha de samme fasilitetene som dyre leiligheter, men det er forslagsstillers 
vurdering at bokvaliteten i prosjektet blir god, og godt balansert mot det prisnivået 
som aktuell kundegruppe har mulighet for å betjene. Flere leiligheter i 
sentrum/større valgmuligheter, vil også kunne bidra til å dempe prisveksten ved at 
tilbudet øker. Dette er også positivt for unge boligkjøpere og andre som sliter med å 
komme seg inn i boligmarkedet. Jf. også vurderinger i kapittel 7.3. 
 

 

Figur 7 Delområde A, Det indre kvartalsområdet. 
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5.2 Barn og unges interesser 
Eksisterende forhold: 
Kvartal A52 er i dag uten boliger, og uten tilrettelegging for barn og unge.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Ved etablering av konsentrerte boliger er det iht. krav i lokal lekeplassnorm krav til 
etablering av småbarnslekeplass (maks 50 m fra boligen, og 100 m2 pr. 30. bolig). Dette 
løses med uteoppholdsareal med lekeplass på tak, med utgang fra 6. etasje. 
Uteoppholdsarealet er på 200 m2. I tillegg kommer et tilstøtende, innglasset fellesrom på 
50 m2. Uteoppholdsarealet vil skjermes med rekkverk som vern mot vær og vind, men 
også for støy fra Markveien. 
 
I tillegg krever lekeplassnormen tilgang til nærlekeplass i en avstand av maks. 150 meter. 
fra boligen. Dette kravet vurderes ivaretatt gjennom en velutstyrt småbarnslekeplass på 
torget, samt gode uteoppholdsområder på tilliggende arealer. De «tilliggende arealene» i 
parken og gågate, med muligheter for variert urban friluftsaktivitet, både på harde og 
myke flater (skating, paradis, strikk, ballek, sykling, sjakk mm.) vurderes å fungere godt 
som bymessig nærlekeplass, og har dessuten en fordel med at de er lokalisert nært 
småbarnslekeplassen, og derved gir familier/søsken mulighet for variert og tilpasset lek 
innenfor oversiktlig avstand. Vinterstid er området arena for ulike aktiviteter ift. snø og is, 
(skulpturpark mm.), som gir unike muligheter og opplevelser som ikke er å finne på 
lekeplasser i tradisjonelle småhusområder. Begge deler har sin unike verdi.  
 
Nær- og grendelekeplassfunksjonen vurderes ivaretatt gjennom etablert nærlekeplass 
ved Nordlysbadet, 490 meter unna, kirkeparken samt grendelekeplass FL3 i 
ravinelandskapet. Grendelekeplasser skal maks ligge 500 m fra boligen. Ved Nordlysbadet 
finnes lekeapparater og muligheter for enkelt ballspill (Nordlysparken). Inntil lekeplassen 
finnes benker, og aktivitetsapparater som også voksne benytter. Akebakke er planlagt i 
FL3 i kvartalsområde C, men er foreløpig ikke opparbeidet.   
 
Via fortau og gang- og sykkelstiene inntil planområdet kommer man seg ned til Aronnes, 
hvor det blant annet er idrettspark, skiløype og akebakker mm. Det er også mulig å koble 
seg på tur- og skiløyper langs Sandfallet. Det legges opp til sykkelparkering på bakkeplan, 
og boliginngang er adskilt fra innganger til kontorer og forretninger. Lekeplasser, 
barnehager, barne- og ungdomsskole, samt videregående skole og universitet kan også 
nås via fortau og g/s-veg. 
 
I bestemmelsene pkt. 5.1 A er det satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av lekeplasser iht. 
kommunal lekeplassnorm før brukstillatelse til boliger gis.  Totalt sett vurderes det derfor 
at interessene til barn og unge er ivaretatt i planforslaget. 
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5.3 Byggeskikk og estetikk 
 

 
Figur 8 Bilde av hvordan bygget ser ut i dag. Kilde: Google maps 

Eksisterende forhold: 
Eksisterende bygg er i to etasjer, og kledd med prefabrikkerte betongelementer 
med steinstruktur. Bygget fyller ikke ut hele det regulerte kvartalet. Tilstøtende 
utomhusarealer består stort sett av asfalterte flater, lett skrånende fra nord mot 
sør. I områderegulering for Alta sentrum er det åpnet for fem etasjer i kvartal A52, 
og det er forutsatt at det skal være gjennomgående leiligheter.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Eksisterende bygg forutsettes revet, og det nye ført opp med parkeringskjeller og 
seks etasjer over bakkeplan. Det er flere ulemper knyttet til etablering av 
svalgangsløsninger, bl.a. mht. dagslysinnfall og støy fra selve svalgangen. 
Forslagsstiller har derfor også vurdert et utbyggingskonsept med innvendig 
korridorløsning. Se illustrasjoner under, og nærmere redegjørelse i notat fra 
forslagsstiller og forslagsstillers arkitekt om fordeler og ulemper med de to 
løsningene. Dette finnes vedlagt planbeskrivelsen. Bygget er utsatt for støy fra 
vegtrafikk langs Markveien. I støyfaglig utredning er begge utbyggings-
alternativene vurdert. Som det framgår av ROS-analysen, er det ikke nevneverdig 
forskjell på støynivået for leilighetene i de to alternativene. Sammenholdt med 
ulempene som svalgangs-løsninger representerer, anbefaler forslagsstiller at 
bygget etableres med innvendig korridor. Ut fra en samlet vurdering, er det 
forslagsstillers konklusjon at løsning med innvendig korridor/trappehus ivaretar 
hensynet til byggeskikk og estetikk på en tilfredsstillende måte, og gir et positivt 
bidrag til det urbane landskapet i Alta sentrum. 

På de følgende sidene er det medtatt med illustrasjoner som viser bygget, og dets 
forhold til sine omgivelser. Det er mer relevant å vurdere byggets utforming og 
volum opp mot utbyggingspotensialet i områdereguleringen, selv om det ikke er 
realisert for alle kvartalene enda. Forslagsstiller vurderer at bygget harmonerer 
godt med sin funksjon og sine omgivelser. Alle ill.: Verte. 
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Figur 9 Alternativ 1. Dette alternativet har innvendig gang/trappehus og utvendig lekeplass i 6. etasje. Ill.: Verte 

 
Figur 10 Alternativ 2. Dette alternativet har svalgang og utvendig lekeplass i 4. etasje. Ill.: Verte 

 

 



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 

 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for kvartal A52, Alta sentrum, Plan-ID 5403-20200005 Alta kommune | 21 

 
Figur 11 Perspektiv fra Markveien mot sør. Planlagt bebyggelse for kvartal A52 er illustrert sammen med 
utbyggingspotensialet som ligger i områdereguleringen for Alta sentrum langs Markveien. Illustrasjon: Verte. 

 
Figur 12 Perspektiv fra Markveien mot sør. Planlagt bebyggelse for kvartal A52 er illustrert sammen med dagens 
bebyggelse langs Markveien. Illustrasjon: Verte. 
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Figur 13 Perspektiv fra Markveien mot nord. Planlagt bebyggelse for kvartal A52 er illustrert sammen med 
utbyggingspotensialet som ligger i områdereguleringen for Alta sentrum langs Markveien. Illustrasjon: Verte. 

 
Figur 14 Perspektiv fra Markveien mot nord. Planlagt bebyggelse for kvartal A52 er illustrert sammen med dagens 
bebyggelse langs Markveien. Illustrasjon: Verte. 
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Figur 15 Planlagt bebyggelse i kvartal A52 sett fra parkeringsplass P2.På nabobebyggelsen er det lagt på 
utbyggingspotensialet som følger av gjeldende områderegulering for Alta sentrum. Ill.: Verte 

 
Figur 16 Planlagt bebyggelse i A52 sett fra parkeringsplass P2 opp mot dagens omfang på nabobebyggelsen. Ill.: Verte 
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5.4 Demografiske forhold 
Eksisterende forhold: 
Det er ingen bosatte innenfor planområdet i dag. Det er imidlertid en målsetting i 
Kommuneplanens samfunnsdel å legge til rette for flere aktiviteter, arbeidsplasser 
og boliger i sentrum, og til å fortette/bygge byen innover. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget åpner for 25 nye leiligheter. Med en beregningsnøkkel på 2,2 beboere 
pr. boenhet kan det komme til å bo 50 – 60 personer i A52. Nye boliger og flere 
bosatte i sentrum er i tråd med kommunens politikk når det gjelder byutvikling og 
generell/sosial boligproduksjon. 25 nye boenheter vil iht. kommunens 
beregningsmodell generere behov for 1,6 skoleplasser og 1,3 barnehageplasser pr. 
år. Det vurderes at det er tilstrekkelig kapasitet på sosial infrastruktur som skole- og 
helsetjenester til å imøtekomme de nye beboernes behov. Ut fra en samlet 
vurdering, er det forslagsstillers konklusjon at plantiltaket ivaretar hensynet til 
demografi og befolkningens tilgang på tjenester på en tilfredsstillende måte. 

 
 

5.5 Sosial infrastruktur 
Eksisterende: 
Nærmeste barnehager er Nyland Studentbarnehage (ca. 550 m unna) og 
Midtbakken Barnehage (ca. 450 m unna), nærmeste skole er Komsa skole (ca. 1,2 
km unna). Planområdet ligger midt i sentrum og det er nært til både helse-
/legesenter, matbutikker, apotek, kafé og andre sentrumsfunksjoner.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Som nevnt under kapittel 5.4 Demografiske forhold, vurderes de behov tiltaket 
utløser mht. sosial infrastruktur å kunne løses innenfor eksisterende tilbud. 
Leilighetene vurderes å bidra til mangfoldet av leiligheter i sentrum, og ansees å ha 
god innretting i forhold til behovet for mindre og mellomstore boenheter, slik det er 
definert i boligsosial handlingsplan, jf. også redegjørelser og vurderinger i kapittel 
7.3. Det er forslagsstillers intensjon at en del av leilighetene stilles til disposisjon for 
kommunal tilvisning. I dagens bygg er det tjenestetilbud spesielt tilrettelagt for 
utsatte grupper. Dette planlegges videreført i nybygget.  
 
Ut fra en samlet vurdering, er det forslagsstillers konklusjon at plantiltaket ivaretar 
hensynet til sosial infrastruktur, inkludering og utsatte grupper på en god måte. 
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5.6 Folkehelse og friluftsliv 
Eksisterende forhold: 
I eksisterende bygg på planområdet er det tilbud om ulike funksjoner for bedre 
folkehelse som ortopedisk verksted, frisør og kafé/samlingssted. Utover dette ligger 
bygget hensiktsmessig til ved fortau og gang- og sykkelveger, samt lokale parker og 
lekeplasser. Området er dessuten i gangavstand til mange daglige gjøremål, men sin 
sentrale plassering. Nærhet til trafikkerte veger med fører fare for støy og støv.   
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Tiltaket ligger midt i sentrum, og er omkranset av gang- og sykkelveger/fortau, noe 
som antas å bidra til mindre behov for bruk av motoriserte kjøretøy. Flere boliger, 
arbeidsplasser og servicetilbud i sentrum bidrar til at det er mulig for flere å 
gå/sykle mellom daglige gjøremål, og komme seg trygt til byløypa, Komsa, 
Sandfallet, Altaelva og andre viktige arenaer for friluftsliv i Alta by. Det legges videre 
til rette for sykkelparkering, både på bakkeplan og i kjeller.  
 
Det er mange som enten ikke kan, eller vil ha egen bil. Signaler fra nasjonale 
myndigheter går dessuten i retning av å begrense tilgangen til privatbilparkering i 
sentrumsområder. I planforslaget legges det ikke opp til at alle ansatte skal ha 
tilgang til parkeringsplass i bygget, og dette vil oppfordre de som har mulighet til 
det, til å gå, sykle eller reise kollektivt.  
 
Uteoppholdsarealer som balkonger samt fellesareal og lekeplass på tak vil ha 
tilstrekkelig størrelse og kvalitet mht.  folkehelse og god livskvalitet. Balkongene 
tillates innglasset for å minske støy, skape stille side og skjerme for vær og vind. 
Dette vurderes også å være en god mulighet for å forlenge utesesongen. For 15 
balkonger vil det være krav om innglassing for å oppnå støykravene, både i 
svalgangs- og korridorløsningen. 
 
Iht. områderegulering for Alta sentrum, skal det tilrettelegges for minimum tre 
soltimer på uteplass mellom 09:00 og 18:00 ved høstjevndøgn. For leiligheter mot 
Markveien oppnås bare 1,5 soltimer på privat uteplass/balkong i dette tidsrommet. 
Disse leilighetene har imidlertid veldig fin morgensol før dette intervallet, og har 
derved mulighet for å «nyte frokost» på solfylt uteplass før jobb, eksempelvis. På 
ettermiddagstid vil de ha tilgang til solfylt uteplass på takterrasse og innglasset 
fellesareal på tak. På bakgrunn av kvaliteten med morgensol på uteplass, er det 
forslagsstillers vurdering at det er relevant å sette solkravet for leiligheter til 
minimum tre timer mellom 07:00 og 18:00, jf. planbestemmelse 3.1 F, pkt. 2. Ved 
gjennomgående leiligheter vil man riktignok i teorien kunne sitte i svalgangen med 
morgenkaffen. I praksis er svalganger lett et trekkfullt trafikkareal som 
erfaringsmessig er lite attraktivt/benyttet til uteplass for beboerne. Se 
planbeskrivelsens vedlegg med arkitektens vurdering av svalgang vs. 
korridorløsning. 
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Ut fra en samlet vurdering, er det forslagsstillers konklusjon at plantiltaket ivaretar 
hensynet til folkehelse og friluftsliv på en tilfredsstillende måte. 

 
 

5.7 Landskap og natur 
Eksisterende forhold: 
Det legges til grunn at området er bebygget og vedtatt tatt i bruk til næringsformål, 
jf. områderegulering for Alta sentrum. Det har i planprosessen ikke framkommet 
opplysninger som skulle tilsi at tidligere vurdering av naturmiljøet på arealet bør 
endres. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Ingen endringer som følge av planforslaget.   

 

 

5.8 Lokalklima 
Eksisterende: 

Vindrosen på figuren til venstre fra Alta 
lufthavn (nærmeste målestasjon), viser 
at det i gjennomsnitt blåser svak vind og 
opp mot laber bris om høsten og 
vinteren, og at det blåser i større grad 
fra nordvest og opp mot liten kuling i 
vår- og sommermånedene. På våren og 
sommeren blåser det i gjennomsnitt 
svak vind og opp mot laber bris.  

 
 
 

Figuren viser også at det blåser i gjennomsnitt mest fra sørøst i Alta. Planområdet 
er lite skjermet for vind fra denne retningen. På Alta lufthavn er det registrert at 
nedbøren ligger i årssum på omtrent 400 mm. Det er mest nedbør på 
sensommeren. I vintermånedene kan det komme nedbør i form av snø på mellom 
20-40 mm per måned.  Det er gode solforhold fra sør-vest og nord på området, det 
er mest utsatt for vind fra sør, vest og nord-øst, da det er minst skjerming fra 
denne siden.  

 

  

Figur 17 Vindrose for Alta lufthavn (nærmeste målestasjon). 
Frekvensfordeling for år 2019. Kilde: Meteorologisk 
institutt/eKlima 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Overordnede grep og føringer vedrørende lokalklima vurderes gjort på 
områdereguleringsnivå (enge klimaanalyse). Lokalklimatiske tiltak på bebyggelsen 
(felles uteoppholdsareal, private balkonger mm.) blir vurdert og ivaretatt ifm. 
byggesaken. Mht. solforhold på uteplass vises det til kapittel 5.6. 
 
Ut fra en samlet vurdering, er det forslagsstillers konklusjon at plantiltaket ivaretar 
hensynet til lokalklima på en tilfredsstillende måte. 

 

 

5.9 Miljøvennlig energiforsyning  
Eksisterende forhold: 
På eksisterende anlegg skjer oppvarming i hovedsak med elektrisitet. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Iht. bestemmelsene i områderegulering for Alta sentrum, samt krav formidlet i 
planoppstartsmøtet, skal tiltaket tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg. 
Praktiske forhold forutsettes nærmere avklart ifb. forhandlinger om 
utbyggingsavtale. 

 
 

5.10 Naturressurser 
Eksisterende forhold: 
Området er fullt opparbeidet med bebyggelse og asfalterte flater, og har ikke 
naturressurser tilgjengelig i form av jord- eller skogbruksarealer.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vurderes ikke å medføre endrede/negative virkninger for bruk eller 
vern av naturressurser. Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget i saken er godt, og at 
naturmangfoldloven §§ 9-12 ikke kommer til anvendelse. 

 

5.11 Risiko- og sårbarhet 
Vedlagt finnes forenklet ROS-analyse, utarbeidet etter Alta kommunes 
mal/sjekkliste. I sjekklista er det knyttet kommentarer til hver enkelt uønska 
hendelse. På bakgrunn av innledende ROS-vurderinger ved oppstarten av 
prosjektet, krav i områderegulering for Alta sentrum og innspill ved varsel om 
planoppstart, ble det besluttet å gjøre nærmere utredninger av støy, luftkvalitet og 
geoteknikk. Se vedlagt ROS-analyse. Rambøll har levert utredningene for støy og 
luftkvalitet. Geo Nord, med underleverandør, har utført grunnundersøkelser og 
levert geoteknisk vurdering av tiltakets gjennomførbarhet. 
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Anbefalinger gitt i ROS-analyse, herunder i spesialfagrapporter, er innarbeidet i 
plankart og bestemmelser, og det vurderes på denne bakgrunn at risiko og 
sårbarhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

 

5.12 Samiske interesser  
Eksisterende: 
Området ligger midt i Alta sentrum og omkringliggende områder er brukt eller 
regulert til utbyggingsformål. Det har så langt i planprosessen ikke kommet frem 
innspill som indikerer at det finnes særskilte samiske interesser som må ivaretas 
innenfor, eller i tilknytning til planområdet. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vurderes på bakgrunn av ovenstående ikke å medføre negative 
endringer for samiske interesser. 

 
 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 
Det ligger VA- og EL-ledninger ligger langs Markveien, delvis innenfor eiendommen til 
forslagsstiller (28/163). 
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
På grunn av at det er krav om 4 m byggegrense langs VA-ledningene, forutsetter 
planforslaget flytting av VA-ledningene, slik at parkeringskjelleren kan etableres 
utenfor vegglivet til bygget. Ledningene vil senere bli flyttet i forbindelse med 
planlagt veiutredning i Markveien. Det er utarbeidet VAO-plan for tiltaket basert på 
disse forutsetningene. Denne finnes i vedlegg.  

Parkering (bil og sykkel) løses i kjeller for beboere og ansatte, i tråd med krav i 
gjeldende områderegulering. Sykkelparkering på bakkeplan vil etableres på sør-øst 
siden av bygget, og denne forutsettes på bakgrunn av kvartalets begrensede 
størrelse, å ivareta kravet om at sykkelparkering skal ligge nært inngangspartier. Det 
er satt krav til muligheter for fastlåsing av sykkelens ramme, og åpnet for at det på 
visse vilkår kan etableres overdekking. Dette må eventuelt prosjekteres og uformes 
i samråd med Alta kommune. Det vises i denne sammenhengen til pkt. 7 i uttalelse 
fra Alta kommune v/Kommunalteknikk, som påpeker risiko for skade på bygg ved 
vintervedlikehold. 

Ut fra en samlet vurdering, er det forslagsstillers konklusjon at plantiltaket ivaretar 
hensynet til teknisk infrastruktur på en tilfredsstillende måte. 
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Figur 18 Oversikt over kommunalt VA- og EL-nett. Vannforsyning vist med blått, overvann med grønt, og avløp med rødt. 
El er vist med rosa. 

 
 

5.14 Trafikkforhold 

Eksisterende: 
Adkomsten til planområdet er via Løkkeveien ved parkeringsplass P2. Fartsgrensen 
på Løkkeveien og Markveien er 30 km/t ved planområdet. Det er ikke registrert 
trafikkulykker ved planområdet ifølge vegkart.no. Det er en del fotgjengere og 
syklister i og rundt planområdet, spesielt på morgenen og ettermiddagen.  
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Endringen av trafikkforhold i/ved planområdet vil være etablering av nedkjøring til 
parkeringskjelleren over fortauet. Dette forutsettes detaljprosjektert ifb. byggesak. 
Opprusting/reetablering av arealene rundt bygget etter graving til p-kjeller, 
inkludert etablering av egen sykkelparkering på bakken, antas å bidra til et mer 
ryddig, sikkert og miljøvennlig trafikkbilde. Nye trafikkanlegg vil utføres i tråd med 
kommunale normer. Ut fra en samlet vurdering er det forslagsstillers konklusjon at 
plantiltaket ivaretar hensynet til trafikkavvikling og trafikksikkerhet på en 
tilfredsstillende måte. 
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5.15 Universell utforming 
Eksisterende forhold: 
Området er flatt og ligger godt til rette for å sikre tilgjengelighet for alle, men 
eksisterende bygg som skal rives er ikke universelt utformet.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Krav i TEK legges til grunn, samt Alta kommunes krav til utforming av lekeplasser og 
veganlegg. I planbestemmelsene kreves det trinnfri adkomst til første etasje. Det 
vurderes derfor at hensyn knyttet til universell utforming er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte i planforslaget.  

 
 

5.16 Verneverdier/kulturminner 

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som 
indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding 
sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles 
videre til de som skal utføre arbeidet i felt. 

 

5.17 Gjennomføring 
 

5.17.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

I bestemmelsene er det tatt inn rekkefølgekrav som skal sikre at infrastruktur 
utbygges i takt med ny bebyggelse og nye anlegg. Utearealer og lekeplasser skal 
være ferdigstilt før brukstillatelse kan gis til leiligheter. 

 

5.17.2 Tidsplan for gjennomføring 

Riving av eksisterende bygg er planlagt i barmarksesongen 2021. Bygget planlegges 
tatt i bruk i slutten av 2022/begynnelsen av 2023. Bygget planlegges tatt i bruk 
trinnvis, hvor næringslokalene tillates tatt i bruk før leilighetene. 

 

5.17.3 Utbyggingsavtale 

Behov for utbyggingsavtale er drøftet med kommunens rådgiver for 
utbyggingsavtaler. Signalene så langt er at det eventuelt kun er behov for en 
forenklet utbyggingsavtale som kan håndteres i byggesaken. Det forutsettes at 
dette avklares nærmere i den videre prosessen. 
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5.17.4 Andre forhold knyttet til gjennomføring 

Det forutsettes opprettet nye seksjoner basert på arealbruken i nytt bygg.  
 
Boligdelen er tenkt utskilt i en egen seksjon kalt «Sentrum boligfellesskap AS», med 
boligsosialt formål basert på utleie og ikke salg. 
 
Utbyggingsselskapet Fellesbygget Alta as tenkes oppløses når boligselskapet er 
etablert. Næringsdelen i bygget kan bli organisert i et eget eiendomsselskap, eller 
reetablert i egne seksjoner ut fra dagens eiersits, men det er ikke tatt noen 
avgjørelse på det enda.  
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6 Planprosess og medvirkning 
6.1 Om planprosessen og behandling av planspørsmålet 

Rambøll Norge AS ble høsten 2019 engasjert som planfaglig rådgiver av Fellesbygget 
Alta AS. Planinitiativet, se vedlegg 1, ble sendt inn til kommunen 01.11.2019. 
Kommunens administrasjon stoppet planinitiativet med begrunnelse om at det var i 
strid med områderegulering for Alta sentrum. Forslagsstiller benyttet sin anledning 
etter loven til å be om at planinitiativet ble forelagt kommunestyret. Kommune-
styret anbefalte imidlertid oppstart av planarbeid i strid med områdereguleringen.  

 
Planoppstartsmøte iht. krav i plan- og 
bygningsloven ble avholdt 02.04.2020 på 
rådhuset, hvor to plankonsulenter fra Rambøll, 
tre deltakere fra forslagsstiller, arkitekt og to fra 
kommunens planadministrasjon deltok.  
 
Kommunen konkluderte med at planen/tiltaket 
ikke utløser krav til konsekvensutredning. Se 
vedlagt referat fra planoppstartsmøtet i vedlegg. 
 
Planarbeidet ble varslet med brev til berørte 
parter 21.04.20, og kunngjort i Kronstadpostens 
papirutgave. Det ble varslet oppstart av 
regulering og felles behandling av plan- og 
byggesak. 

Figur 19 Annonse i papirutgaven til  
Kronstadposten.   

 

 

6.2 Oppsummering av innspillene ved varsel om oppstart av planarbeid 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg. Dette er kort 
oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i varsel om oppstart: 
Statlige myndigheter: Fylkesmannen sier at det må gjennomføres utredninger av 
støy og luftforurensing. Det må tilrettelegges for et godt og trygt bomiljø for alle, og 
vises hvordan lekeareal skal løses. Sametinget har ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader. NVE gir et generelt innspill. Statens vegvesen sier at 
det må sikres gode forbindelser for gående og syklende og det må være trafikksikre 
løsninger. 
Kommunale myndigheter: Alta kommune, Barn og unges representant mener det 
ikke bør bygges flere boliger enn det er åpnet for i gjeldende plan, og FL3 
(lekeplassområde (ikke opparbeidet) i områdereguleringen) er et dårlig område for 
lekeareal. Alta kommune, Tekniske tjenester, kommunalteknikk sier at kommunal 
infrastruktur må ivaretas i planprosessen, fasaden må ha en robust utforming, og en 
ubrøytet sikkerhetssone inntil bygget må påregnes. 
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Organisasjoner: Ingen organisasjoner har fremmet merknader til tiltaket. 
Private parter: Alta Kraftlag krever at nettstasjon i bygget og høyspenttrase tas 
med i reguleringen. 
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7 Begrunnelse for valgte løsninger 
 

7.1 Bebyggelse og utnyttelsesgrad 

 
Figur 20 Sørøstfasade av bygget. Ill.: Verte 

7.1.1 Utnyttelsesgrad 

Utnyttelsesgraden på bygget er planlagt til 100 %, i tråd med områderegulering for Alta 
sentrum. Det eksisterende bygget rives for å kunne gjøre plass til parkeringskjeller, også 
det iht. områdereguleringens krav.  

I gjeldene områderegulering er det for A52 åpnet opp for maks 20 % boligandel ift. BRA. 
Når nå bygget heves til seks etasjer, er det naturlig at også utnyttelsesgraden økes. Så 
fremt bokvaliteten er tilfredsstillende, både mht. uteoppholdsarealer, støyskjerming mm., 
bør det ikke være noe i veien for å øke boligandelen, om så til de 60 % som er tillatt i 
andre kvartaler.  

Nylige beregninger viser at det i Alta sentrum er et uutnyttet utbyggingspotensial på 28 
fotballbaner (internasjonale mål). At økt boligandel i A52 skulle fortrenge potensielt 
næringsareal, kan derfor ikke benyttes som motargument for å reservere 4. – 6. et. i 
bygningen til boliger. Disse etasjene er for øvrig lite attraktive for publikumsrettede 
virksomheter.  

Den type næringsvirksomhet som ønskes tillatt i bygget vurderes å passe rimelig bra i 
kombinasjon med boligformål, da det kun er snakk om «mykere» formål uten støy, støv, 
økt trafikkfare eller lignende. 

Nedkjøringsrampe 

1. etg. næring 

2. etg. næring 

3. etg. næring 

4. etg. leiligheter 

5. etg. leiligheter 

6. etg. leiligheter 

Uteoppholdsareal og 
 lekeplass 
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For seriøse og samfunnsengasjerte utbyggere, handler det om å balansere hensynene til 
sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Det handler slett ikke om økonomi alene! 
Men for å kunne realisere vellykkede byutviklingsprosjekter, er også økonomi en 
nødvendig forutsetning. Økonomi er også viktig for unge, seniorer, fattige (jf. boligsosial 
handlingsplan) og andre som trenger bistand til å få seg et godt sted å bo. For at dette 
prosjektet skal være bærekraftig både for utbygger og vanskeligstilte på boligmarkedet, 
må det nødvendigvis være en viss størrelse på boligandelen.  

Utbyggingskonseptet som ligger til grunn i parallell rammesøknad, er etter 
planavdelingens fortolkning av regelverket beregnet til ca. 38 %. Det bør i tillegg være en 
liten buffer på et par prosent for å kunne håndtere behov for mindre vesentlige endringer 
(muligheter og begrensninger) som kan oppstå i prosjekteringsfasen. Det er 
hensiktsmessig å kunne gjøre slike uten at det er behov for ressurskrevende 
endringsprosesser. Boligandelen er derfor satt til 40 % av BRA. 

  

7.1.2 Etasjetall 

Når det gjelder etasjetallet, ønskes dette som nevnt over økt fra de fem etasjene 
områdereguleringen åpner for, til seks. Bygget kaster lite skygge, og medfører heller 
ingen andre nevneverdige utfordringer for sitt nærmiljø. Det er derfor forslagsstillers 
vurdering at det er god utnyttelse av arealene å bygge høyere enn det 
områdereguleringen forutsetter. Dette er også i tråd med andre bygg langs Markveien, 
bl.a. Kunnskapsparken. Også for kvartal C6 er det åpnet for seks etasjer. Det vises ellers til 
vurdering av byggeskikk i kapittel 5. 

 

 
Figur 21 Snitt fra Detaljregulering – Omsorgssenter Alta sentrum. Omtrentlig passering og høyde av nytt bygg,  
markert i rødt. Ill.: Rambøll 

Nytt bygg 

A52 

Markveien 

Ca. +76,5 
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Figur 22 Illustrasjon av sørvest-fasade. Ill.: Verte 

 

7.1.3 Materialbruk 

I områdereguleringen kreves materialbruk av høy kvalitet. Det tenkes brukt en 
kombinasjon av glass, tre, betong og plater, i harmoni med tiltakets funksjon og dets 
omgivelser. Materialvalget forutsettes konkretisert nærmere i byggesaken. 

 

 

7.2 Næringslokalene 

I første etasje planlegges det typiske sentrumsformål/publikumsintensive virksomheter 
som forretning, bevertning, frisør og annen tjenesteyting, som bør ha inngang fra 
bakkeplan. Plantegningen under viser hvordan løsningen for første etasje er tenkt.  

I andre og tredje etasje er det hovedsakelig planlagt kontorer.  

  



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 

 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for kvartal A52, Alta sentrum, Plan-ID 5403-20200005 Alta kommune | 37 

 
Figur 23 Plan 1. etasje. Ill.: Verte 

 
Figur 24 Plan 3. etasje. Plan 2. etasje er lik 3. etasje. Ill.: Verte  
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7.3 Leilighetene 
 

7.3.1 Antall og størrelse, samt boligsosiale hensyn 

Planforslaget åpner for 25 nye leiligheter. Leilighetene vil ha varierende størrelse mellom 
33 og 51 m2 BRA. Se tabell under. Forslagsstiller vurderer at fordelingen er veltilpasset et 
marked som etterspør mindre og rimelige leiligheter. Den samsvarer også godt med mål, 
strategier og behovsvurderinger i kommunedelplan for boligpolitikk med tilhørende 
boligsosial handlingsplan, jf. planbeskrivelsens kapittel 2.3.2.  

Tabellen under viser fordeling av leiligheter ift. antall/andel, størrelse og antall rom.   

Tabell 3 Fordeling av leiligheter iht. antall, størrelse og romfordeling 

Antall leiligheter % av antall leiligheter Antall rom Ca. m2 BRA 

5 20 % 1 33 m2 

15 60 % 2 46-48 m2 

5 20 % 3 50-51 m2 

0 0 % 4 70 m2 

SUM leiligheter: 25 100 %   

 

Prosjektet inneholder tilnærmelsesvis samme andel 1 og 2-romsleiligheter som definert 
behov i boligsosial handlingsplan. Det samme gjelder andel 3-romsleiligheter, skjønt 
størrelsen på disse er i dette prosjektet 5 m2 mindre enn arealangivelsen i 
handlingsplanen. Det er ikke tilrettelagt for leiligheter med fire rom. Det er imidlertid 
mange prosjekter i sentrum som har leiligheter på denne størrelsen, og større. Behov for 
denne typen familieleiligheter kan derfor møtes i kvartaler eller områder hvor det er lagt 
til rette for en større andel boliger enn det er i dette kvartalet.  

Som det framgår av kommunedelplan for boligpolitikk, er noen av utfordringene med 
boligmarkedet i Alta at vi har en uforholdsmessig stor andel store og dyre boliger. Dette 
gjelder ikke bare i eneboligområder. I randsonen til Alta sentrum er det mange leiligheter 
i priskategorien 4-6 og 6-8 mill. Kommunedelplan for boligpolitikk kommenterer derfor 
også prispresset i byen.  

Ett av flere virkemidler for å justere prisveksten er å produsere nok, ev. ha noe 
overproduksjon, av boliger. Når det i lokalsamfunnet er investeringsvilje til å byge flere 
boliger i sentrum, bør det derfor legges til rette for dette, ikke minst av boligsosiale 
grunner, så fremt bokvaliteten ivaretas, naturligvis.  

At leilighetene er små er ikke ensbetydende med at de er mindre gode. Men størrelsen er 
ofte avgjørende for hvor kostbare de blir. Mindre og rimeligere leiligheter gjør det lettere 
for utsatte grupper (unge, fattige, bostedsløse m.fl.) å få seg et godt og rimelig sted å bo, 
og etter hvert ha mulighet for å komme seg inn i boligtrappa i det ordinære markedet. 
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7.3.2 Utbyggingskonsept – svalgang vs. korridorløsning 

I sentrumsplanen er det krav om gjennomgående leiligheter langs Markveien, men med 
feltets dybde, og ønsket fordeling av leiligheter ift. boligsosial handlingsplan, er dette ikke 
mulig å oppnå med mindre man etablerer en utvendig svalgangsløsning. Ved små 
leiligheter vurderes imidlertid kravet om gjennomgående leiligheter å slå uheldig ut, og vil 
gå på bekostning av andre viktige kvaliteter, uten at løsningen hverken gir bedre 
støyforhold, eller bedre dagslysforhold.  

Svalgangsløsninger gir dessverre ofte også anledning til utilsiktet innsyn, hvilket gjør at de 
kvaliteter man ønsker å oppnå ved gjennomlyste svalgangsleiligheter ofte reduseres. 
Beboerne velger ofte å blende vinduer mot svalgangen, og dermed oppnår disse 
leilighetene ofte dårligere bokvalitet enn ved innvendig korridorløsning, der disse 
funksjoner er plassert slik at man ikke får innsyn. Forslagsstiller ønsker på denne 
bakgrunn å etablere et konsept med korridorløsning framfor en svalgangsløsning.  

Bestemmelser knyttet til utforming av bebyggelsen vurderes å ivareta viktige forhold 
knyttet til byggeskikk/estetikk, bokvalitet og sikkerhet mot fare.  

 
Figur 25 Plan 4. etasje. 5. etasje er lik 4. etasje. Ill.: Verte 

På neste side vises plantegningen av 6. etasje. De felles uteoppholdsarealene er plassert 
mot sør for best mulig solforhold. Ved denne løsningen unngås sjenerende innsyn på 
uteoppholdsarealene, slik man ville fått med svalgangsløsningen og uteopphold på tak i 
fjerde etasje. På felles arealet i 6. etasje er det sol store deler av dagen, og det vil få en 
flott utsikt over Alta sentrum, Altadalen og fjellene i øst og vest.   
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Figur 26 Plan 6. etasje. Ill.: Verte 

 
Figur 27 Perspektiv av bygget, sett fra hhv. sørvest og nordvest. Ill.: Verte 
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7.4 Parkeringskjeller og nedkjøringsrampe 
Kjelleren benyttes til parkeringsplasser, samt til boder og tekniske rom. 
Nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren er fra parkeringsplassen P2, nordvest i 
bygget. Over parkeringsrampen er det tenkt uteområde for næringslokalene i 2. 
etasje. Parkeringsbehov som ikke dekkes i planområdet planlegges frikjøpt.  

Krav til parkeringsdekning er iht. områderegulering for Alta sentrum 1 plass pr 
boenhet. Forslagsstiller har årelang erfaring med boligsosialt arbeid i Alta. Ved sine 
virksomheter har selskapet aldri registrert høyere antall biler enn 40 % av antall 
leietakere, det være seg yngre eller eldre beboere. For prosjektet i A52, som 
lokaliseres i sentrum, med nærhet til arbeidsplasser og kollektivtilbud, ansees 
derfor parkeringskravet i områdereguleringen som urimelig høyt.  

Forslagsstiller har i prosessen fått en klar oppfordring fra boligsosial rådgiver i Alta 
kommune om å redusere parkeringskravet for boliger de har behov for i sentrum. 
Siden parkeringskravene i gjeldende plan ikke gjør nødvendig differensiering ift. 
boligsosiale behov, vil et pilotprosjekt som dette kunne være med på å utvikle 
behovstilpassede parkeringskrav som kan anvendes på kommende prosjekter av 
tilsvarende art. 

Parkeringskravet ønskes av hensyn til prosjektets boligsosiale innretting derfor 
redusert til 0,4 p-plasser pr. boenhet. Dette handler i ytterste konsekvens om 
kostnader for leilighetene, og ikke egentlig om parkeringsdekning, da det er frikjøp 
for all boligparkering i sentrum. Dette er likt for alle boliger, enten de er «ordinære» 
eller inngår i avtale om tilvisningsrett. Leiligheter i sentrum kan imidlertid løse sitt 
parkeringsbehov gjennom kjøp av p-plass i/på ulike anlegg. 

Parkeringsplassen P2 vurderes som den nærmeste til å dekke behovet for 
kundeparkering, sammen med kantparkeringen i Markveien. Noen vil trolig også 
benytte parkeringsplassen ved Helsesenteret. Totalt sett vurderes det ikke 
problematisk å finne parkeringsplasser i sentrum pr. dags dato, uansett hvor man 
har ærend.  

Gjesteparkering skjer hovedsakelig på ettermiddag og kveld, og da vurderes P2 og 
de øvrige parkeringsplasser i nærområdet å ha tilfredsstillende nærhet, 
tilgjengelighet og kapasitet. HC- og sykkelparkering er tilgjengelig i kjeller og på 
bakkeplan.  
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Figur 28 Plan 0. parkering. Ill.: Verte 

 

7.5 Leskur 
I detaljregulering for D1/D2, Alta sentrum er det satt av areal til leskur inntil eksisterende 

bygg (LP1). Plassering av leskur inntil fasaden, som iht. områdereguleringens 

bestemmelser ønskes mest mulig åpen, kan være utfordrende.  

Under vises to alternative løsninger skissert av arkitekten; Ett alternativ med takutstikk 

fra bygget, med benk og tavle på veggen til nybygget, og ett alternativ med leskuret 

plassert nærmere bussholdeplassen, ved eksisterende trerekke. Begge alternativene er 

bedre mht. vintervedlikehold ift. løsningen i detaljreguleringen for D1/D2. I 

bestemmelsene åpnes det imidlertid for etablering av venteplass på generelt grunnlag, 

slik at valg av løsning er åpen. Krav til sikt, framkommelighet og vintervedlikehold må 

imøtekommes, og løsning må derfor vurderes nærmere i detaljprosjektering. Se forøvrig 

planbestemmelsenes pkt. 3.2.3.    
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Figur 29 Alternativ løsning med tak ut fra det nye bygget. Ill.: Verte 

 

Figur 30 Alternativ med etablering av leskur på trerekken ved busstoppet. Hensynet til universell utforming mm. 
vurderes nærmere i detaljprosjektering. Ill.: Verte 

 



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 
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VEDLEGG 
 

 Referat fra planoppstartsmøte, inkl. planinitiativ 
 Innspill ved varsel om planoppstart, oppsummering og kopi 
 ROS-analyse (Rambøll) 
 Utredning støy (Rambøll) 
 Utredning luftkvalitet (Rambøll) 
 Geoteknisk rapport (Geo Nord) 
 VAO-plan (Rambøll) 
 Notat: Vurdering svalgang vs. korridorløsning (Forslagsstiller) 

 

 

 

 



 

 
Samfunnsutvikling 
Areal- og samfunnsplanlegging 

 

 

 
AGENDA (Referat) fra oppstartsmøte i plansaker 
 

Saksopplysninger 

Arkivsaksnr: 2019/8138 

Planident: 20200005 

Saksbehandler: Nadine Eklöf 

 
 

Oppstartsmøte 

Møtested: Møterom Kåfjord, Rådhuset Møtedato: 02.04.2020 

Deltakere fra forslagsstiller Deltakere fra kommunen 

Ulla Sennesvik, Rambøll Hallgeir Strifeldt, fagleder plan 

Kirsten Svineng, Rambøll  Nadine Eklöf,  

Henning Bek  

Eirik Kivijervi  

Endre Kivijervi  

Svein Oddvar Iversen  

 

1. Om planinitiativet og forslagsstiller 

 

2. Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet 

Fellesbygget Alta AS ønsker å utvikle og utvide kvartal A52 på Alta sentrum slik at det kan 
etableres flere boliger og utvide eksisterende kontorareal. Formålet med planarbeidet er derfor 
å endre gjeldene reguleringsplanstatus slik at utviklingsplanene kan realiseres. 
 
Oppsummering fra tiltakshaver i møtet: Det er tenkt 2 etasjer med bolig, 1 ny med 
næring/kontor. Man vurderer at et alternativ er å sanere bygningen, for bedre utnyttelse av 
tomten og da se på muligheter til parkering i kjeller. Dette er ikke utredet ennå, da man har 
ventet på oppstartmøtet. 
 

 
 
 

Plannavn:  Detaljregulering for A52, Alta sentrum 

Planinitiativ mottatt: 04.11.2019 

Tiltakets adresse: Løkkeveien/Markveien, Alta sentrum 

Foreløpig planavgrensning:  Sosi-fil av plangrense sendes kommunen, sammen med varsel 
om oppstart 

Berørte eiendommer: 28/163 

Tiltakshaver: Fellesbygget Alta AS 

Planfaglig konsulent: Rambøll Norge Alta AS 
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3. Planstatus for reguleringsområdet 

 
4. Forholdet til konsekvensutredninger 

 
 
 
 

Gjeldende plan Formål Vedtaksdato 

Kommuneplanens arealdel   

Kommunedelplan   

Områderegulering Områdeplan for Alta sentrum, 
revisjon. Næringsbebyggelse. 

26.04.2011 

Detaljregulering   

Tilliggende reguleringsplaner   

Annet   

   

Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for planarbeidet  

Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 

Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen 

Aktuelt i denne saken. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag 

 

 

Planer under arbeid i området 

Plan Beskrivelse Forslagsstiller 

Detaljregulering for A9, Alta sentrum Utvidelse av Amfi kjøpesenter Thon 

Detaljregulering for Hesteskoen Kjøremønster i Hesteskoen Alta kommune 

   

Konsekvensutredning (KU) Merknader: 

1. Konsekvensutredning (KU): Forslagsstiller skal vurdere om 
planarbeidet omfattes av kravene i forskrift om 
konsekvensutredninger. 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854) 
Denne vurderingen må gjøres av forslagsstiller før 
oppstartsmøte. 
 

2. Utredningstema jf. forskriften 
 

3. Konklusjon om KU-plikt 
 

Ingen krav om KU. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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5. Planprosessen 

 

 
6. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster 
og adresseliste. 
 

- Annonse i 1 lokalavis (som er alminnelig lest på stedet) + elektroniske medier (nettavis 
som er alminnelig lest på stedet). 

- Brev til berørte parter (med kopi til kommunen):  

• oversiktskart 

• kart med planavgrensning 

• god redegjørelse for planens hensikt (mest mulig informasjon) 

• kart med dagens planstatus 

• angivelse av framtidig planstatus 

• planinitiativ 

• referat fra oppstartsmøte 

• Saksfremlegg + protokoll fra planutvalget (ang. stopp av planinitiativet) 
- Prosess for medvirkning (f.eks. informasjonsmøte/andre info-tiltak) 
- Planprogram (ved KU) 
- Planavgrensning: Planavgrensning skal ved varsling sendes til kommunen i Sosiformat 

(evt. dxf), slik at den kan legges inn i kommunens kartsystem. 
- Opplysning om hvor mer informasjon om planarbeidet finnes: 

 
Etter gjennomført høring, sendes kopi av innspill til kommunen. Det samme gjelder referat fra 
møter, og lignende om planforslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Merknader: 

- Berørte grupper 
- Forslag til prosess for medvirkning 
- Krav til medvirkning (Konklusjon fra oppstartmøte) 
- Felles plan -og byggesak Felles plan/ og byggesak: Jf. KPA § 

1.3.19 
 

Kan være aktuelt med felles 
plan- og byggesak, se under 
punkt 7. 
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7. Viktige tema i planarbeidet 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema jf. bestemmelse § 1.3 i Kommuneplanens arealdel 
for Alta (KPA), som må vurderes evt. utredes i det videre planarbeidet, og som skal 
kommenteres nærmere i planbeskrivelsen. Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i 
forvarslingen – vurdere om det er flere forhold som er relevant å vurdere i saken.  
 
Tema Merknad 

1. By- og stedsutvikling Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag til lokal 
stedsutvikling i distrikt, nærområde og by. For øvrig skal tiltak 
bidra til å bygge byen innover og styrke tresenterstrukturen (jf. 
Kommuneplanens samfunnsdel). Jf. KPA § 1.3.2 

2. Barns og unges interesser Det er ikke plass til utearealer på bakkeplan, hverken lekeplass 
eller felles uteoppholdsareal. Det er lekeplass på torget.  
 
Forslagsstiller hadde spørsmål på om kommunen har planer på 
en grendelekeplass på sentrum? Planadministrasjon opplyste 
om at område FL3 i områdeplanen for sentrum er det alternativ 
som finnes, det er ikke plass noen annen sted. Frikjøp i denne 
saken kan løses med finansiering av FL3. 

3. Byggeskikk og estetikk Bygningen skal ha høy kvalitet i fasadematerialer og utformes i 
henhold til bestemmelser i områdeplanen.  
 

4. Demografiske forhold Redegjørelse i planbeskrivelsen om størrelse på leiligheter. 
 

5. Folkehelse Friluftsarealer/uteopphold. 
Nye tiltak og planer skal legge til rette for tiltak som kan bidra til 
bedre folkehelse. Jf også tema under Risiko og sårbarhet. Jf. KPA 
§ 1.3.6. 

6. Friluftsliv Befolkningens tilgang til friluftsområder/-aktiviteter skal sikres. 
Jf. KPA § 1.3.7 

7. Landskap og natur Landskap, stedlig vegetasjon og naturmangfold skal redegjøres 
for. Jf. KPA § 1.3.8  

8. Lokalklima Utearealer skal skjermes mot f.eks. vind. 
I forbindelse med alle planer for beboelse og opphold skal 
forholdet til lokalklima utredes og søkes optimalisert for tiltaket 
selv og omgivelsene. Jf. KPA § 1.3.9 

9. Miljøvennlig/alt. 
Energiforsyning 

Kobling til fjernvarme. 
I alle planer og ved større tiltak skal 
mulighetene for bruk av miljøvennlig, fornybar energiforsyning 
utredes. Jf. KPA § 1.3.10 

10. Naturressurser I alle planer skal naturressurser innenfor 
planområdet dokumenteres og sikres i størst 
mulig grad. Jf. KPA § 1.3.11 

11. Risiko- og sårbarhet Geoteknikk/grunnforhold skal være avklart i plansaken.  
Støy og forurensning 
Trafikksikkerhet 
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Ros- analyse:  ROS- analyse + eventuelle utredninger. Jf. KPA § 
1.3.12 a-f. 

12. Samiske interesser ved 
endret bruk av utmark 

Hensynet til lokal, samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes og sikres.  
Jf. delutredning om samiske interesser som finnes vedlagt til 
planbeskrivelsen. Jf. KPA § 1.3.13 

13. Sosial infrastruktur Boligsosial – viktig med variasjon i leilighetsstørrelser. 
Dette skal utredes som eget tema i planbeskrivelsen, og det skal 
beskrives hvordan prosjektet forholder seg til Kommunedelplan 
for Boligpolitikk.  
Jf. KPA § 1.3.14 

14. Teknisk infrastruktur og 
Trafikkforhold 

Parkering – viktig med god løsning for sykler. Hvordan blir det 
med bilparkering? 
Vurdering av dagens parkeringssituasjon og hvordan den 
fremtida blir.  
Leskur mot Markveien bør få en ny plassering.  
Vann og avløp:  
http://www.va-norm.no/content/view/full/48386 
 
Overvannshåndtering:   

Vei:  
 
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-
kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-75146.html 
Jf . KPA §§ 1.3.15 og 1.3.16. 
 

15. Universell utforming Jf. www.universell-utforming.miljø.no 
pbl § 29-3 samt teknisk forskrift (TEK 10).Jf. KPA § 1.3.17 

16. Verneverdier Jf. § 1.318 

17. Gjennomføring/ 
utbyggingsavtale 

Ved behov skal det etableres et utbyggingsavtale.  
I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og 
fremdrift. Behov for, og innhold i evt. utbyggingsavtale 
 
Gjennomføring: 
 
Utbyggingsavtale: (Jf. kommunestyresak 74/06 arkivsak 
04/1985, vedlegg 9 i kommuneplanen). 
 
Jf.KPA § 1.3.19 
 

18. Felles plan -og byggesak Det kan være aktuelt med felles plan- og byggesak. 
Forslagsstiller varsler det slikt og tar forhåndskonferanse med 
byggesak.   
Felles plan/ og byggesak: Jf. KPA § 1.3.19 
 

 
 

http://www.va-norm.no/content/view/full/48386
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-75146.html
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-75146.html
http://www.universell-utforming.miljø.no/
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Annet som ble drøftet i møtet: 

• Tiltakshaver er interessert i en 6. etasje (områdeplanen legger opp til 5 etasjer). Et slikt 
forslag skal utredes. Man bør se på volum, utforming av bygg, sol/skygge m.m. Løser 
man dette kan en 6 etasje fungere.  

• Saksbehandler finner frem hvem som blir saksbehandler hos byggesak.  

• Tiltakshaver lurte på hvordan planadministrasjon vurderte den økte prosenten i boliger 
som planinitiativet inneholder, da det ikke ble tatt opp i møtet. Planadministrasjon 
kunde ikke svare konkret på dette i møtet, da dette er noe som skal utredes gjennom 
planarbeidet. Kan man løse utfordringene som er tatt opp av administrasjon ved stopp 
av planinitiativet og i saksfremlegg ved krav om foreleggelse av saken så kanskje en 
økning av prosenten kan fungere.   

 
 

8. Innlevering av planforslag – krav til material 
1. Plankart: Leveres på SOSI-format (Sosifilen må være georeferert) og PDF jf. Nasjonal 

produktspesifikasjon, se link http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-
bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324 

2. Bestemmelser/retningslinjer: kommunes mal benyttes 
3. Planbeskrivelse med vedlegg: kommunes mal benyttes 
4. Annet materiale: Eks.: Det kan bli påkrevd materiale som bidrar til å visualisere den 

planlagte bygningsmassen. Følgende tema vil være sentrale å få belyst: 
o Sol-/skyggevirkninger 
o Tilpasning i forhold til omkringliggende bebyggelse. 
 

Dokumenter leveres både som pdf-dokument og som redigerbar fil (word). 
 
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget blir 
ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale med kommunen på 
oppstartsmøtet. 
 
 

9. Protokollering av uenigheter om planinitiativet  
Planadministrasjon har stopper planinitiativet og forslagsstiller hadde da krav på at saken ble 
forelagt planutvalget. Planutvalget anbefalte oppstart av reguleringsplanarbeid.  

 
 

10.  Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

   

Planstatus x Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 
Samsvarer med arealformålet. 

x Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan – Dette i 
forhold til antall boenheter som er tenkt i området. 

Kreves KU  Ja 

x Nei 

Plankrav  Områderegulering 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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11.  Fremdrift 
Kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Frist for behandling av 
komplett planforslag er 12 uker. 
 
Framdriften er bl.a. avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. Foreløpig 
tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 
 

1. Kommunen beslutter om planinitativet skal stoppes eller videreføres  
2. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet like før eller like etter påske 2020. 
3. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen i sluttet på mai 2020 

(senest 29 mai for mulig behandling i planutvalget 1 juli). 
4. Kommunen anslår at første gangs behandling i planutvalget kan skje 4-6 uker etter 

mottak av komplett planforslag. 
5. Kommunen anslår at vedtak kan fattes 12 uker etter at offentlig ettersyn er over. 

 

12. Gebyr 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside: www.alta.kommune.no 
Fakturaadresse:  

 
 

13. Godkjenning av referat 
Referatet og kommunens merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige 
forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor 
foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen.  
 
Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede 
planfaglige vurderinger. Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften 
av det. 
 
Referat, datert 06.04.2020 
Referent: Saksbehandler 
 
Merknader til referatet skal sendes referent innen 1 uke fra mottaksdato. 

x Detaljregulering 

 Endring etter forenklet prosess 

Utbyggingsavtale x (I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og fremdrift. 
Behov for, og innhold i evt. utbyggingsavtale) 

Planavgrensning  Avklares i oppstartsmøte ev. etter annen avtale 

Anbefaling  x Anbefaler oppstart av planarbeid 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

http://www.alta.kommune.no/


 

 

FORESPØRSEL OM 
PLANOPPSTARTSMØTE 
Oppdragsnavn Detaljregulering for Alta sentrum, kvartal A52 

Prosjekt nr. 1350037289 

Forslagsstiller Fellesbygget Alta AS 

Til Alta kommune, ASU, postmottak@alta.kommune.no 

Fra Rambøll på vegne av forslagsstiller 

Dato 01.11.2019 

  
 

DETALJREGULERING FOR ALTA SENTRUM, KVARTAL A52 
FORESPØRSEL OM PLANOPPSTARTSMØTE 
 

Bakgrunn 
Vår oppdragsgiver, Fellesbygget Alta AS, ønsker å sette i gang arbeid med privat reguleringsplan for 

Alta sentrum, kvartal A52. Vi ber med dette om formelt planoppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven, 

§§ 12-3 Detaljregulering og 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid. Under redegjøres det kort for 

planarbeidet iht. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, gjeldende fra 01.01.2018, jf. forskriftens § 1 Krav til planinitiativet, pkt. a) – l). 

 

 
Figur 1 Kvartal A52. Foto: Google Maps 
 

Formålet med planen 
Fellesbygget Alta AS ønsker å utvikle og utvide kvartal A52 slik at det kan etableres flere boliger og 

andre typiske sentrumsformål her, utover de som det åpnes for i områdereguleringen. Blant annet er 

det ikke åpnet for tjenesteyting i kvartalet pr. i dag. Formål som man ønsker å kunne tilby i bygget er 

bl.a. forretninger, næringsvirksomhet i form av kontorer, overnatting, bevertningssteder, mindre 

verksteder ol., samt ordinære boliger, tilvisningsboliger og ulik type tjenesteyting som eksempelvis 
frisør, velvære, virksomheter med allmennyttige formål ol. I tillegg vurderer selskapet muligheten for å 

bygge en etasje høyere enn det reguleringsplanen åpner for. Formålet med planarbeidet er derfor å 

endre gjeldende reguleringsplanstatus slik at utviklingsplanene kan realiseres.   



 

 

Gjeldende planstatus 
Gjeldende plan for kvartalet er Område-

regulering for Alta sentrum - revisjon, Planid 

2012- 20060011, og vedtatt 26.04.2011. 

Planen er heretter kalt «sentrumsplanen». 

Under er angitt noen sentrale bestemmelser for 

A52. Innenfor A52 kan det iht. sentrumsplanens 

bestemmelser etableres næringsvirksomhet i 

form av kontor, forretning, overnattingssted, 

bevertningssted og mindre verksteder. Noe 

boligformål kan tillates, men må ikke overstige 

20 % av BRA. Andre etasje kan benyttes til 

boligformål, men skal likevel dimensjoneres for 

kontor- og forretningsvirksomhet. Det påhviler 

ikke plankrav i utgangspunktet, men 

kommunen vurderer at de planlagte tiltakene til 

sammen utløser krav om ordinær 

reguleringsplanprosess. 

 
Figur 2 Utsnitt fra Områderegulering for Alta sentrum - revisjon. 
Kvartal A52 vist med rød stiplet linje

 

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Bygget, som pr. i dag er i to etasjer, ønskes utvidet mot nord, og hevet til 5-6 etasjer. Foreløpige planer 

tar utgangspunkt i følgende etasjefordeling; 

1. et. Forretninger, tjenesteyting 

2.-3. et. Kontorer, tjenesteyting 

4.-6. et. Boliger, tjenesteyting (inntrukket 6. et.) 

Foreløpige tegninger vil bli lagt fram i planoppstartsmøtet. 

 

Selskapet ønsker som nevnt å legge til rette for tilvisningsboliger, hvor kommunen disponerer minimum 

40 %. I tilknytning til disse kan det også bli behov for en personalbolig. Pr. i dag er det et sosialt 

tilbud/samlingssted i første etasje («Hjerterom»). Dette vurderes å være svært relevant ift. etablering 

av tilvisningsleiligheter, og ønskes derfor videreført i det planlagte konseptet. Dette er bl.a. bakgrunnen 

for at formålet tjenesteyting ønskes inn i tillatt formålskombinasjon. 

 

I kvartalet ønskes det også etablert boliger for ordinært salg. Både for disse og tilvisningsboligene 

planlegges småbarnslekeplass etablert på tak. Forøvrig forutsettes behov for nær- og grendelekeplass 

frikjøpt og løst på kommunale tilbud i sentrum.  

 

I sentrumsplanen er det regulert inn areal til leskur (o_LP1) inntil bygget. Forslagsstiller ønsker å drøfte 

denne plasseringen nærmere på oppstartsmøtet. Fasaden skal iht. sentrumsplanen være «åpen», og 

leskuret vil enten komme i konflikt med utstillingsvinduer eller inngangspartier. Vi vil derfor gjerne se på 

alternative plasseringer som er til gavn både for Fellesbygget Alta AS og ventende busspassasjerer. 

 

 

Utbyggingvolum 
Tillatt utnyttelsesgrad i kvartalet er 100 % BYA. Forslagsstiller legger så langt det er praktisk mulig opp 

til å fylle kvartalet helt ut. Antall etasjer skal iht. gjeldende plan ikke overstige 5. Forslagsstiller ønsker 

å kunne realisere en inntrukket 6. etasje. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Kvartalet ansees som godt egnet for de funksjonene som selskapet ønsker å etablere her. Tjenesteyting 

er et typisk sentrumsformål, og vurderes derfor å styrke hovedhensikten med sentrumsplanen. Blant 

annet viser planens formålsbestemmelse til pkt. 3.6 i Kommuneplanens samfunnsdel, Alta vil; «Alta vil 

ha et levende bysentrum med varierte handels- og servicetilbud – der vi også kan bo, møtes, oppleve 

og skape». Det vurderes som en stor fordel for byens innbyggere, og en styrke for Alta sentrums 

attraktivitet, at besøkende finner flest mulig tjenester på samme sted/tur. Dette oppnår man bl.a. ved 

at tillatt arealbruk i kvartalene er fleksibel - innenfor det som typisk kan regnes for sentrumsformål.  

 

Fleksibel bruk av bygg og utearealer vurderes også å være gunstig i et bærekraftsperspektiv, både når 

det gjelder næringsmessig og miljømessig bærekraft. For næringslivet er det gunstig å kunne endre 

bruk av lokalene uten omfattende planprosesser, i takt med skiftende etterspørsel. For innbyggerne, 

herunder de som ikke kan ivareta sitt boligbehov i det ordinære markedet, vil flere boliger i sentrum 

bidra til redusert bilavhengighet, hvilket er gunstig både for naturmiljøet, lommeboka og livet i sentrum.  

 

 

Landskap og omgivelser 
Tiltaket ligger i eksisterende kvartalsstruktur, med kvartal A51, A53, Markveien/Helsesenteret og 

parkeringsplassen P2 som nærmeste nabo. Det vurderes ikke at planlagt tiltak vil ha negative virkninger 

for sitt nærmiljø, heller tvert imot. Med utbyggingen vurderer forslagsstiller at tiltaket bidrar til å heve 

kvaliteten og estetikken på denne delen av bylandskapet i sentrum. I planforslaget vil forholdet til 

landskap, estetikk, sol/skygge og andre virkninger for tiltaket selv og dets omgivelser bli nærmere 

redegjort for. 

 

 

Forholdet til samfunnssikkerhet 
I plansaken vil det utarbeides egen ROS-analyse iht. kommunens mal/sjekkliste, hvor forhold som 

trafikk, støy, forurensning, grunnforhold mm. inngår. Aktuelle utredningskrav forutsettes å bli tema på 

det formelle planoppstartsmøtet. 

 

 

Interesser som berøres/Varsel om oppstart 
Ved varsel om oppstart vurderes det at alle «standard» høringsparter må tilskrives, herunder 

 
Fylkesmannen i Finnmark 
Finnmark fylkeskommune 
Sametinget 
Statens vegvesen 
NVE 
Alta kraftlag 

Telenor og andre kabelselskaper 

Naboer og gjenboere 
Kommunale organer som  
- Helse- og sosial 
- Miljø, park og idrett 
- Kommunalteknikk 
- Kommunelegen 

- Barn- og unges representant 

- Eldrerådet 
- Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede m.fl. 

 

 

Samarbeid og medvirkning 
På bakgrunn av at arealbruken i stor grad er avklart gjennom sentrumsplanen, vurderes det at pbl.’s 

minstekrav til medvirkning er tilstrekkelig, dvs. brev til berørte parter/interesser, annonse og internett-

publisering ved varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn, samt kunngjøring av vedtatt plan. Det 

vurderes ikke behov for åpne møter, men dette kan vurderes nærmere i samråd med kommunens adm. 

Det kan imidlertid bli behov for arbeids- og avklaringsmøter med ulike berørte parter og myndigheter. 

Dette vurderes løpende i planarbeidet.  



 

 

 

 

 

 

 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 

01.01.2019, jf. vurdering i respektive tabeller under.  

 

 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes Aktuelt 

 

a) Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringer for 
tiltak i forskriftens vedlegg I og II 

Nei 

b) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I, unntatt der aktuelt tiltak er utredet i 
tidligere plan 

Nei 

c) Tiltak i forskriftens vedlegg I som behandles etter annet lovverk enn pbl. Nei 

 

 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 

Aktuelt 

a) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II, unntatt der tiltaket er utredet i en 
tidligere plan 

Nei 

b) Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn pbl. Nei 

 

 
§ 10 Kriterier for å vurdere vesentlige virkninger for miljø eller samfunn Aktuelt 

 
a) Verneområder etter nml eller markalovens § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven 

kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Nei 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Nei 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven 

Nei 

d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Nei 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet Nei 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning 

Nei 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Nei 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. Nei 

 

 
Konklusjon 

Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om 

konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom 

planbeskrivelse og ROS-analyse, ev. med særskilte fagutredninger på geoteknikk, støy mm. 

 

Planforslaget utfordrer imidlertid gjeldende sentrumsplan på følgende punkter: 

- Planformålet endres fra næringsformål til kombinert bebyggelse og anleggsformål med 

o større boligandel enn de 20 % av BRA som sentrumsplanen åpner for 

o åpning for ulike former for tjenesteyting 

- Det ønskes en inntrukket 6. etasje, mot sentrumsplanens grense på 5 etasjer 

- Antall parkeringsplasser ønskes redusert på bakgrunn av boligsosial tilnærming 

- Sentrumsplanens krav om gjennomgående leiligheter langs Markveien ønskes fraveket, da dette 

ikke er mulig å få til innenfor konseptet med mindre leiligheter 



 

 

 

 

 

 

 

- Leskuret ønskes flyttet ut fra bygget, fortrinnsvis nærmere bussholdeplassen 

- Sentrumsplanens bestemmelse 2.5 om tilknytning til fjernvarme ønskes fraveket, primært for hele 

bygget, men spesielt for eksisterende 1. og 2. etasje. 

 

Utover dette forutsettes sentrumsplanens bestemmelser i all hovedsak lagt til grunn.  

 

 

 

Avslutning 
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse om tiltaket, ber vi om formelt planoppstartsmøte. Dersom det 

skulle være spørsmål eller behov for tilleggsopplysninger, er det bare å ta kontakt.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

    Sign. 

Kirsten E. Svineng   Ulla Sennesvik  
Areal- og samfunnsplanlegger, Rambøll Avd. Alta  Seksjonsleder, Areal og samfunn, Rambøll Alta 

   

M: 97 42 73 95    M: 48 22 07 30   

E-post: kirsten.svineng@ramboll.no   E-post: ulla.sennesvik@ramboll.no 

 

 

     

mailto:kirsten.svineng@ramboll.no
mailto:kirsten.svineng@ramboll.no
mailto:ulla.sennesvik@ramboll.no
mailto:ulla.sennesvik@ramboll.no
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Vedlegg 2: Innspill ved varsel om planoppstart, oppsummering og 
kopi 

 
 
Parter som er varslet 
 
Statlige og Regionale instanser 
Statsforvalter: fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sametinget: samediggi@samediggi.no 
Statens Vegvesen: firmapost-nord@vegvesen.no 
NVE: rn@nve.no 
DSB: postmottak@dsb.no 
Politiet: post.finnmark@politiet.no  
 
Øvrige instanser og interesser som saken angår: 
Alta kommune v/ følgende avdelinger: 

• Kommunalteknikk 

• Barn- og unges representant, jf. pbl. § 9-1 v/Aase Kristin Abrahamsen 
Mattilsynet: postmottak@mattilsynet.no  
Alta Kraftlag: kunde@altakraftlag.no  
Alta Næringsforening: kjetil@anf.no   
Østlyngens Bakeri Eiendom AS, Postboks 2032, 9507 Alta 
Parkhjørnet AS, Markedsgata 2, 9510 Alta 
Park eiendom AS, Parksenteret, 9510 Alta 
Park Alta AS, Markedsgata 6, 9510 Alta 
Nordlys gården AS, Løkkeveien 19, 9510 Alta 
Markveien 2 AS, Løkkeveien 19, 9510 Alta 
Fellesbygget Alta AS, Løkkeveien 9, 9510 Alta 
Byporten Alta AS, Løkkeveien 2, 9510 Alta 
Apotekgården Alta AS, Markveien 14, 9510 Alta 
 

Referat av innspill 
 
Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
Fylkesmannen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Oppsummering av uttalelsen i brev datert 07.05.20 

Støtter vurderingene som er gjort i oppstartsmøtet, og er enig i vurderingen om 
konsekvensutredningen. Det må gjennomføres en sakkyndig utredning for støy og 
luftforurensning i planområdet. Ingen motforestillinger til endring av formål slik skissert, men det 
må legges til rette for et godt og trygt bomiljø for alle i planområdet, og i forhold til et større 
omkringliggende naboskap. Det må gjøres rede for tiltakets konsekvenser for barn og unge og 
vise blant annet hvordan kravet til lekearealer løses. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspill tas til orientering. Det vises til redegjørelse om planens 
virkninger i kapittel 5. Det er gjennomført sakkyndig utredning for støy og luftforurensning.   
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Sametinget 
Oppsummering av uttalelsen i brev datert 08.05.20 

Sametinget påpeker at viktige hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og 
bygningslovens plandel er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv (jf. § 3-1). Sametinget vurderer av beliggenhet og ellers kjente forhold at de ikke kan 
se at det er fare for at planforslaget kommer i konflikt med automatisk fredete samiske 
kulturminner. Sametinget har som kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til detaljreguleringen. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspill tas til orientering. 
 
 

Statens vegvesen, region nord 
Oppsummering av uttalelsen i brev datert 30.04.20 

Det bør være fokus på å sikre gode forbindelser for gående og syklende, det bør etableres gode 
løsninger for sykkelparkering for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel og det må være fokus på 
trafikksikre løsninger både når det gjelder fortau og parkering. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet er hensyntatt. Forholdet til trafikk er kommentert i kapittel 
5.  

 
 
NVE 
Oppsummering av uttalelsen i brev datert 22.04.20 

Gir et generelt innspill. God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader 
fra flom, overvann, erosjon og skred. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i 
byggeområdene må også avklares. Et velfungerende system for produksjon og overføring av 
energi er avgjørende for samfunnet. De anbefaler ulike veiledere og verktøy ved oppstart av 
planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspill tas til orientering. VAO-plan er utarbeidet. 

 
 

Kommunale myndigheter 

Alta kommune, Barn og unges representant  
Oppsummering av uttalelsen i brev datert 06.05.20  

Kvartalet egner seg ikke for å bygge flere boliger enn det åpnes for i gjeldende plan. Kvartalet er 
ikke knyttet til området for lekeplass eller uteoppholdsplasser. Det er en bedre løsning å ha 
boliger i randområdene til sentrum. FL 3 er dårlig egnet som fremtidig lekeområdet pga. 
omgivelsene.  

 
Forslagsstillers kommentar: Det vurderes at det er lekeplasser i nærheten som dekker boligenes 
behov. Se redegjørelse i kapittel 5.  
Men Alta kommune bør likevel sette i gang opparbeiding av lekeplasser i sentrumsområdet, 
spesielt siden utbyggerne i sentrum gjennom frikjøpsordningen betaler inn bidrag til dette. 
Dersom kommunen mener FL3 ikke er et godt område for lek, bør kommunen så snart som 
mulig prioritere å erstatte dette med annet lekeareal. Det er stor etterspørsel etter boliger i 
sentrum, og dette er også i tråd med nasjonale målsettinger om bærekraftig byutvikling. Det er 
kommunen som må sette av areal til lekeområder som skal være felles for flere prosjekter. Hvis 
ikke dette gjøres, vil videre utbygging av boliger i sentrum stoppe opp.     
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Alta kommune, Kommunalteknikk   
Oppsummering av uttalelsen i brev datert 04.05.20  

Kommunalteknikk ber om at kommunal infrastruktur ivaretas i planprosessen. Det må tas hensyn 
til kabler, veilysmaster og VA ledninger i området.  Det må lages en plan for flytting og tilpasning 
av VA ledninger, som skal godkjennes. Det er viktig å ta hensyn til høydeforskjellen fra nivå i 
Markveien som busslomma ligger på, og gangareal foran Fellesbygget. Planleggingen og 
gjennomføringen av dette må skje samtidig. Det må tas hensyn til plassering av leskuret ift. 
brøyting. Støyproblematikken må ivaretas på en god måte. Inn- og ut kjøring mot nord må 
avklares. Ved 100% utnyttelse, må fasaden ha robust kvalitet/utforming ift. brøyting. Det må 
påregnes en ubrøytet sikkerhetssone inntil bygget.    

 
Forslagsstillers kommentar: Innspill tas til orientering. Se beskrivelse av planens virkninger og 
valg av løsninger.  

 

 

Private parter 

Alta Kraftlag  
Oppsummering av uttalelsen i brev datert 06.05.20  

Ved et økt effektbehov utover det som brukes i kvartalet i dag vil det kreve at det etableres 
nettstasjon i bygget. Høyspenttrase tas med i regulering. De ber at utbygger tar kontakt med 
kraftlaget i god tid for prosjektering og beregning av anleggsbidrag.  

 
Forslagsstillers kommentar: Innspill tas til orientering. Det er åpnet for etablering av 
nettstasjon i bygget gjennom bestemmelsene. Høyspentkabel kan legges uten at dette er 
godkjent gjennom reguleringsplanen. Annet regelverk gjelder. 

 

 



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  07.05.2020  2020/4256 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  21.04.2020  1350037289 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lone Høgda, 77642136 
  
 
 
  

RAMBØLL NORGE AS 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
Att. Kirsten Svineng 
 

  

 

Innspill til varsel om oppstart for reguleringsplan til Kvartal 52 i Alta 
sentrum 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 7. mai 2020. 
Formålet med reguleringsplanen er å utvikle og utvide kvartal A52 slik at det kan etableres flere 
boliger og andre typiske sentrumsformål.  Planområdet er sammenfallende med Kvartal 52 i 
områdeplanen for Alta sentrum. Tiltaket er i strid med formålet i områdeplanen kvartal 52 og har 
planstatus næringsbebyggelse. 
 
Planen går inn i Fylkesmannens samordningsoppgave. Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å 
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige regionale myndigheter. 
 
Plan og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken 
innen sitt geografiske område forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med 
retningslinjer som er gitt av nasjonale og regionale myndigheter.  
Vi viser for øvrig til:  
• Retningslinjer for bruk av innsigelse og klage på kommunal arealdisponering som dere finner 
på våre hjemmesider 
• Områdeplanen for Alta sentrum (2011) 
 

FAGLIGE MERKNADER 
 

Fylkesmannen støtter, i hovedsak, de vurderinger som er gjort i oppstartsmøte mellom Alta 
kommune og tiltakshaver. Det er imidlertid et viktig tema som ikke er vurdert i oppstartsmøte, 
hensynet til støy og luftforurensning. Det må gjennomføres en sakkyndig utredning for støy og 
luftforurensning i planområdet. 
 
I dokumentet Planinitiativ har tiltakshaver gjort en vurdering av tiltaket opp mot forskrift om 
konsekvensutredning. Fylkesmannen kan akseptere de vurderinger som er gjort der.  
 
Endret/utvidet formål og bomiljøet: 



  Side: 2/3 

I gjeldende plan er området avsatt til næring og tiltakshaver ønsker å endre/utvide formålet fra 
næring til også å innbefatte boenheter. Boligbygging i sentrum er slik vi ser det i tråd med 
intensjonen i kommuneplanens arealdel som har vært på høring om ønsket retning for byvekst. Men 
vi presiserer at dette må skje innenfor rammen av nasjonal politikk og med kvalitet.  Fylkesmannen 
har, på dette tidspunktet, ingen motforestillinger til endring av formål slik skissert. Dette betinger 
likevel at plandokumentene legger til rette for et godt og trygt bomiljø for alle, blant annet gjennom 
håndtering av støykrav. 
 
Plandokumentene som kommer på høring må redegjøre for hvordan tiltaket bygger opp om gode og 
trygge bomiljø for alle i planområde og i forholdt til ett større omkringliggende naboskap. 
 
 Vi savner fortsatt kommunens boligbyggeprogram som blant annet skal angi utbyggingsrekkefølge i 
kommunen. 
 
Barn- og unge: 
Hensynet til barn og unge reiser noen problemstillinger i forhold til både behovet for sikre leke- og 
uteoppholdsplasser og et godt og trygt bomiljø. Dette er en kjent problemstilling i byvekstplaner.  
 
Vi ser at det i denne saken ikke er mulig å etablere lekearealer i planområdet i tråd med 
bestemmelsene i områdeplanen for Alta sentrum. I referatet fra oppstartsmøte skriver dere om 
grendelekeplass FL3 i områdeplanen. Her fremmer dere en mulighet for at tiltakshaver bidrar med 
finansiering av FL3. Fylkesmannen har tidligere vist til at bestemmelsen om frikjøp av lekeareal ikke 
har rettslig virkning. Men i denne saken mener vi likevel at det kan være en hensiktsmessig løsning. 
FL3 ligger om lag 500 meter fra planområdet. Det gjenstår fortsatt en problemstilling i forhold til 
lekeareal for de minste barna. Dette må dere forsøke å løse i planområdet. 
 
Plandokumentene på høring må redegjøre for tiltakets konsekvenser for barn og unge og vise blant 
annet hvordan kravet til lekearealer løses.  
 
Vi ber dere konsultere barnerepresentanten i kommunen for å kvalitetssikre at hensynet til barn og 
unge blir ivaretatt.  
  
 
 
Fylkesmannen ønsker lykke til videre og stiller til disposisjon ved behov for råd/veiledning. Ved 
henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2020/4256. 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
Seksjonsleder plan 
Avd. justis- og kommunal 

  
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 



  Side: 3/3 

Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 VADSØ 
 
 



 
 
 
  
 
 
 

Rambøll 
Kirsten Svineng 
Løkkeveien 115, Postboks 1077 
9503 ALTA 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/1801 - 2 20/12169 1350037289 08.05.2020  

 

Innspill vedrørende oppstart av reguleringsplanarbeid for kvartal 
A52, Alta sentrum, Alta kommune  
 
Vi viser til deres brev av 21.04.2020. 

1. Innledning  

Formålet med detaljreguleringen er å utvikle det aktuelle kvartalet i Alta sentrum med tanke på ytterligere 
virksomhet. 

2. Detaljreguleringens forhold til samiske interesser  

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne bestemmelsen 
utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved 
tolking av lovens øvrige bestemmelser. 
 
Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer 
også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale planer inn for 
departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltaking i 
planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte 
overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner og konkretiserer hensyn som 
bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget. Den ble vedtatt av Sametingets 
plenum i juni 2010 og vil være relevant i forbindelse med den her typen av planarbeid. Når det gjelder 
planer i mer tettbebygde strøk viser vi bl.a. til pkt. 5.2.  
 
Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside www.samediggi.no: 
 
https://www.sametinget.no/Politikk/Saker-og-dokumenter 
 

3. Detaljreguleringens forhold til samiske kulturminner 

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi derfor ikke se at det er fare for at 
planforslaget kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som 
kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til detaljreguleringen.  

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Andreas Stångberg 

Tel: +47 78 48 42 28 

http://www.samediggi.no/
https://www.sametinget.no/Politikk/Saker-og-dokumenter
mailto:samediggi@samediggi.no
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hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, 
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne 
oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 
meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 
 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Sunniva Skålnes Andreas Stångberg 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør fágajođiheaddji/fagleder 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Rambøll Løkkeveien 115, Postboks 

1077 
9503 ALTA 

 
Kopiija / Kopi til:    
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

 
   
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Markveien 49A Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 9510 ALTA Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 

Postboks 1077 

9503 ALTA 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Maria Haga / 90110921 20/75399-2 1350037289 30.04.2020 

     

      

Innspill til varsel om oppstart detaljregulering - kvartal A52 - Alta sentrum 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 20.04.2020  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Utvikling av kvartalet A52 på Alta sentrum. Kvartalet ønskes utvidet med boliger og 

nærings- og foretsningsareal. I gjeldende reguleringsplan er det åpnet for å bygge i fem 

etasjer, men tiltakshaver ønsker å utrede mulighetene for en inntrukket sjette etasje.   

 

Tiltakshaver og Alta kommune har vurdert at tiltaket ikke utløser krav til 

konsekvensutredning. 

 

Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen  

Statens vegvesen ber tiltakshaver ha fokus på å sikre gode forbindelser for gående og 

syklende i utviklingen av kvartalet A52 på Alta sentrum. Det bør etableres gode løsninger for 

sykkelparkering for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel. Tiltakshaver må ha fokus på 

trafikksikre løsninger både når det gjelder fortau og parkering.  

 

Statens vegvesen Transport nord 

Med hilsen 

 

Maria Haga 

Seniorrådgiver 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



Fra: Eva Margareta Forsgren <efor@nve.no> 
Sendt: onsdag 22. april 2020 11:08 
Til: Firmapost Alta <Firmapost.Alta@ramboll.no> 
Kopi: Alta kommune <postmottak@alta.kommune.no>; FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
<fmtfpost@fylkesmannen.no> 
Emne: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Kvartal A52 Alta sentrum - 
Alta kommune 
  

202004299-2 

  

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Kvartal A52 Alta sentrum - 

Alta kommune 

  

Vi viser til varsel om oppstart. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal 

sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, 

allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann 

gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om 

hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved 

utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, 

erosjon og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige 

krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk 

forskrift (TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På 

reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. 

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i 

byggeområdene og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan 

blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i 

uønsket retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon 

som bør bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å 

ta imot økt avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes 

påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen 

slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers 

informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader 

eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er 

behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette 

kommer klart frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 

dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 

 

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen 

må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivnin-

gen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

mailto:efor@nve.no
mailto:Firmapost.Alta@ramboll.no
mailto:postmottak@alta.kommune.no
mailto:fmtfpost@fylkesmannen.no
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nve.no%2Fhydrologi%2Furbanhydrologi&data=02%7C01%7CFirmapost.Alta%40ramboll.no%7Cd41045846e044e18efda08d7e69cad7d%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637231432918072968&sdata=WXObgBO3khpoaHI5GQ24MMbCTKWd%2Br4rWawmCvthlJ0%3D&reserved=0


  

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg. 

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder 

i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse. 

• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

• www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 
• Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 
  

• De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 

28.09.2018 gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 
  

• For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
  

• Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 

 NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE 

hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublikasjoner.nve.no%2Fveileder%2F2017%2Fveileder2017_02.pdf&data=02%7C01%7CFirmapost.Alta%40ramboll.no%7Cd41045846e044e18efda08d7e69cad7d%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637231432918082960&sdata=97o2Z9Y4uYPd1bDWiXdEkNZzUmOAW5wK4KCmYGpRpjs%3D&reserved=0
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwebfileservice.nve.no%2FAPI%2FPublishedFiles%2FDownload%2F201403352%2F2213145&data=02%7C01%7CFirmapost.Alta%40ramboll.no%7Cd41045846e044e18efda08d7e69cad7d%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637231432918092953&sdata=7Rvb96DgxhAPsidBn35gyfNhgP6KdeQETLCoID%2FpfVU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.miljokommune.no%2FTemaoversikt%2FVannforvaltning%2FOvervann%2FOvervann-i-planlegging&data=02%7C01%7CFirmapost.Alta%40ramboll.no%7Cd41045846e044e18efda08d7e69cad7d%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637231432918092953&sdata=4KQ1pDpJR%2B9P5Vuuhdv33B1BxTtkLlnWknWlL40jyuA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklimaservicesenter.no%2Ffaces%2Fdesktop%2Farticle.xhtml%3Furi%3Dklimaservicesenteret%252Fklimaprofiler&data=02%7C01%7CFirmapost.Alta%40ramboll.no%7Cd41045846e044e18efda08d7e69cad7d%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637231432918102953&sdata=g%2FJKHTIAoDbkGg60vbmVLFl5Yukihdk7CoprOBN1QQI%3D&reserved=0
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Alta kommune 
Barn og unges representant 

 

 
 

Postadresse Epostadresse: Telefon:  
Postboks 1403, 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no 78455000  
Besøksadresse: Web adresse: Organisasjonsnummer:  
Sandfallveien 1 www.alta.kommune.no 944 588 132  

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 

Løkkeveien 115 

9510 ALTA 

 

 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/3030-2 Aase Kristin Abrahamsen 06.05.2020 

 

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Alta sentrum - kvartal A52 

Vi viser til varsel om oppstart regulering A52, datert 21.04.20. Jeg har følgende merknader: 

 Kvartalet egner seg ikke for å bygge flere boliger enn det åpnes for i gjeldende plan. Kvartalet 
er ikke knyttet til området for lekeplass eller uteoppholdsplasser.  Nærmeste lekeplass er 
torget. 

 Det er en bedre løsning å ha boliger i randområdene til sentrum.  
 FL 3 er nevnt som fremtidig lekeområdet. Området er dårlig egnet på grunn av omgivelsene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Alta kommune 

Aase Kristin Abrahamsen 
Barn og unges representant 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

 
Kopi til: 

Nadine Ekløf Postboks 1403 
 
 
 



 

Alta kommune 
Tekniske tjenester 
Kommunalteknikk 

 

 
 

Postadresse Epostadresse: Telefon:  
Postboks 1403, 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no 78455000  
Besøksadresse: Web adresse: Organisasjonsnummer:  
Sandfallveien 1 www.alta.kommune.no 944 588 132  

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 

Løkkeveien 115 

9510 ALTA 

 

 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
1350037289 2020/3025-2 Tom-Frode Hansen 04.05.2020 

 

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Alta sentrum - kvartal A52 

Vi viser til høringsbrev om saken. 

Kommunalteknikk ber om at kommunal infrastruktur ivaretas i planprosessen. I oppstartsfasen av 
reguleringsprosessen vil vi komme med følgende innspill.   

1. Det ligger VA ledninger i område til prosjektet. Flytting eller tilpasning av disse må tas hensyn 
til. Det må lages en plan for dette som godkjennes av kommunalteknikk. Kostnader må 
utbygger ta.  

2. Prosjekteringen må ta hensyn til kabler og veilysmaster som ligger nært eller i 
utbyggingsområde.  

3. Et viktig poeng er å ta hensyn til høydeforskjellen fra nivå i Markveien som busslomma ligger 
på og gangareal foran Fellesbygget. Høydeforskjellen må utjevnes på en god måte både i 
forhold til universell utforming og brøyting og vedlikehold. Fortauet med plattform til buss 
må gis en god utforming. Slik vi ser det må planlegging og gjennomføring skje samtidig.  

4. Leskurets plassering er viktig. Det må tas hensyn til størrelsen og bredden på brøyteutstyr i 
forhold til plassering.   

5. Som kommunal veieier har Fylkesmannen pålagt kommunen å gjennomføre støyutredning 
for innendørs støy i bolig langs utvalgte kommunale veier. Markveien er mye trafikkert og blir 
å inngå i utredningen vi må gjøre. Støy og utforming av leiligheter er omtalt i dokumentene 
som følger saken. Vi forventer at støyproblematikken ivaretas på en god måte i prosjektet. 

6. Dersom parkering skal videreføres på egen tomt mot nord må inn- og ut kjøring avklares i 
saken. Slik den er i dag kjøres det inn over fortau og gangareal. 

7. I tilfelle tomten utnyttes 100% til formålsgrensen til fortau eller gangareal som skal brøytes 
må fasadekledning ha robust kvalitet/utforming. Smale passasjer gjør vintervedlikehold 
utfordrende. Det må påregnes en ubrøytet sikkerhetssone inntil bygget.         

Dersom det er behov for nærmere avklaring ber vi Rambøll ta kontakt med virksomhet 
kommunalteknikk.   
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Med vennlig hilsen 
Alta kommune 

Tom-Frode Hansen 
Rådgiver 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

 
 
 
 



Fra: Malin Solheim <malins@altakraftlag.no>  
Sendt: onsdag 6. mai 2020 13:23 
Til: Kirsten Svineng <kirsten.svineng@ramboll.no> 
Emne: Innspill til Varsel om oppstart kvartal A52 Alta Sentrum 
 
  
Viser til høringsdokumenter med ref. 1350037289. 
Alta Kraftlag ønsker å bemerke at ved et økt effektbehov utover det som brukes i kvartalet i dag vil 
kreve at det etableres nettstasjon i bygget. Dette må prosjekteres av utbygger i samarbeid med Alta 
kraftlag og utbyggers bygg, elektro og brann konsulent. 
Det vil bli nødvendig med høyspenttrase i området utenfor planområdet for å kunne forsyne fram til 
nettstasjonen. Dette bør tas med i reguleringen.  
Vi ber at utbygger tar kontakt med kraftlaget i god tid for prosjektering og beregning av 
anleggsbidrag.  
  
Med vennlig hilsen 
Alta Kraftlag SA  
 
Malin Solheim 
Nettingeniør 
 

 
 
Telefon: +47 78 45 09 00 
Mobil: +47 99709449  
  

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten. 

Denne meldingen er bare ment for mottageren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon.  

Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsenderen og slett meldingen. 

  

 



Vedlegg 7: Forenklet ROS-analyse 
 
3.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad1 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no, nve.no, yr.no 

Sterk vind  X  På NVE Atlas er området markert med 
gjennomsnittlig vindstyrke 50 m over 
bakkenivå med 4-5 m/s. Yr.no viser at 
det i perioder kan blåse mer, men det 
vurderes at området ikke er spesielt 
vindutsatt.    

Store nedbørsmengder  X Ikke utsatt for unormalt store 
nedbørsmengder. 

Store snømengder  X Ikke utsatt for unormalt store 
snømengder. 

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

Flom i elver/bekker  X Det er ikke elver eller bekker i 
planområdet.  

Springflo  X Området er ikke berørt av 
springflo/havnivåstigning.  

Historisk flomnivå2  X  Ikke kjent.  

Overvann  X Det er en stor andel asfalterte og tette 
flater på og i nærheten av planområdet. 
Dette gjør at vannet ikke dreneres helt 
naturlig, men forsvinner via kummer og 
andre overvannsveier. Situasjonen 
endres ikke ved planlagt utbygging. 

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

Radon X  X Området er markert med moderat til lav 
aktsomhet for radon. Hensynet til radon 
Ivaretas av bestemmelser i TEK.  

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

Jord- og leirskred  X Området er ikke utsatt for jord- og 
leirskred, da det ligger nokså flatt i 
terrenget, og ikke omringet av høyt 
terreng. Det er heller ikke registrert for 
aktsomhet mht. for potensiell jord- og 
flomskredfare på DBSs kartsider. 

Kvikkleireskred X  Området er innenfor marin grense. Det 
er ikke markert kvikkleire på selve 
planområdet, men finnes kvikkleire i 
nærheten ifølge DSBs kartsider. Det er 
gjenomført grunnboringer i regi av Geo 
Nord med underleverandør. Se 
vurdering under sjekklista, og 

 
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 

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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geoteknisk rapport i eget vedlegg til 
planbeskrivelsen. 

Løsmasseskred  X  Vurderes ikke utsatt for løsmasseskred. 

Snø- og isskred  X Området ligger på et flatt område, så 
dette vurderes som ikke aktuelt.  

Steinras, steinsprang  X Området ligger på et flatt område, så 
dette vurderes som ikke aktuelt. 

Historisk rasfare?3  X Ikke kjent. 

Dårlig byggegrunn 

Setninger X  Det er gjort geotekniske undersøkelser 
av planområdet. Se vurdering under.  

Utglidninger X X Hav- og fjordavsetninger kan gi 
utglidninger om det er kvikkleire. Se 
vurdering ifb. geoteknisk undersøkelse 
under. 

 
 
Virksomhetsbasert sårbarhet 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  X Tiltaket vurderes ikke å representere 
brannfare, og det er heller ikke registrert 
brannfarlige virksomheter i nærområdet. 

Eksplosjonsfare  X Tilsvarende vurdering som for brannfare. 

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  X Ikke drikkevannskilde i området. 

Badevann, fiskevann, elver oa  X Området ligger ikke ved vann.  

Nedbørsfelt  X Ligger ikke i nedbørsfelt. 

Grunnvannsnivået  X  Kvartalet ligger i et utbygd område, og 
hvor kommunen krever etablering av 
kjeller i overordnet plan. Vurderes derfor 
ikke relevant. 

Annet?  X Ikke kjent. 

Forurensning – grunn4 

Kjemikalieutslipp  X  Ikke kjent. Ikke forurenset grunn ifølge 
Miljostatus.no. Tiltaket selv vurderes 
heller ikke å repr. forurensningskilde. 

Forurensning – luft  

Støy5 X  Støy fra Markveien er utredet i egen 
støyutredning. Aktuelle 
støyskjermingstiltak innarbeides i 
planen. Se vurdering i vedlagt 
støyutredning.  

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

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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Støv/partikler/røyk X  Det er laget en egen luftkvalitets-
utredning, se vurdering under.   

Lukt  X Ikke kjent.  

Lagringsplass farlige stoffer6 

?  X Vurderes ikke aktuelt. 

Skytefelt (militært/sivilt)  

Støy
  

 X Ikke i området.  

Smittefare 

?  X  Ikke kjent.  

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

Høyspentlinje   X Det er ikke registrert høyspentlinje i 
nærheten eller på planområdet.  

Trafo  X Det er ingen trafo på planområdet. Ny 
trafo plasseres i kjeller, etter gjeldende 
regelverk. 

Andre installasjoner?  X Ikke kjent.  

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  X Ingen kjente i området. 

Militære anlegg7  X Ikke i nærheten. 

Tidligere avfallsdeponi  X Ikke kjent.  

 
 
 
Sårbarhet pga. infrastruktur 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy X  Støy fra Markveien er utredet i egen 
støyutredning. Aktuelle 
støyskjermingstiltak innarbeides i 
planen. Se vurdering i vedlagt 
støyutredning. 

Støv/partikler X  Området er markert med svevestøv. Det 
er laget en egen luftkvalitetsutredning, 
se vurdering under.   

Lukt  X Ikke kjent. 

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei  X Ingen registrerte ulykker ved 
planområdet. (www.vegkart.no) 

Ulykker på nærliggende transportåre8 

Vann/sjø  X Ikke kjent.  

Luft  X Ikke kjent. 

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

http://www.stralevernet.no/
http://www.vegkart.no/
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Vei  X Ulykke på E6 eller Markveien vurderes 
ikke å repr. nevneverdig risiko for 
plantiltaket. 

Damanlegg  X Ikke i nærheten. 

Bru  X Ikke i nærheten. 

Strategisk sårbare enheter9 

Sykehus/helseinstitusjon  X Klinikk Alta er rett over veien for 
planområdet, men vurderes ikke å være 
et potensielt sabotasjemål med 
indirekte konsekvenser for tiltaket.  

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  X Det ligger et omsorgssenter i nærheten, 
men det vurderes ikke å være et 
potensielt sabotasjemål med 
konsekvenser for tiltaket.  

Skole/barnehage  X Nyland barnehage. Tilsvarende 
vurdering som for sykehus/sykehjem. 

Flyplass  X Ikke i nærheten av planområdet. 

Viktig vei  X E6. Tilsvarende vurdering som for 
sykehus.  

Bussterminal  X Ligger på sentrum, men ulykker på 
denne vurderes ikke å representere en 
risiko for tiltaket.  

Havn  X Ikke i nærheten. 

Vannverk/kraftverk  X Tilsvarende vurdering som for sykehus. 

Undervannsledninger/kabler  X Ikke i nærheten. 

Bru/Demning  X Ikke i nærheten. 

 

Annet 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  X  Planområdet ligger i Alta sentrum, men 
det vurderes lav sannsynlighet for at 
tiltaket vil gjøre området mer utsatt for 
kriminell aktivitet enn det er i dag. Med 
flere beboere og målpunkt i sentrum, vil 
det oppholde seg flere folk der til ulike 
tider av døgnet, og det kan i seg selv 
bidra til mindre kriminalitet, da det er 
flere som følger med. 

Frykt for kriminalitet  X Med flere leiligheter og aktiviteter i 
sentrum vil det oppholde seg flere folk 
der til ulike tider av døgnet, og det vil 
kunne føre til at flere føler seg trygge og 
ikke unngår områder av frykt for 
kriminalitet. God belysning av området 
vil også bidra positivt. 

 
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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Vurdering av potensiell risiko 
 

Støyfaglig utredning 

Den støyfaglige utredningen (13.11.2020) analyserer virkningen av vegstøy, og tar utgangspunkt i 
framskrevet trafikkmengde i 2036. Rapporten finnes i vedlegg 8. Det er vurdert to 
utbyggingsalternativer, ett med svalgang og ett med korridorløsning. Resultatene viser at i begge 
tilfeller er fasader mot nordvest og nordøst i gul støysone i alle etasjer. Fasade mot sørøst er 
delvis i gul og hvit støysone. Mot sørvest er det hvit støysone i alle etasjer. Beregningene viser at 
det ikke er så stor forskjell på de to alternativene, og oppdragsgiver ønsker derfor å gå videre med 
alternativ 1 (innvendig korridorløsning), for å få bedre utnyttelse av bygget.  

I den støyfaglige rapporten kommer det frem at boenheter med fasade mot sørvest innfrir 
kommunens bestemmelse om at alle boenheter skal ha tilgang til stille side i minimum 50 % av 
støyfølsomme rom. For å ivareta dette kravet for de øvrige boenhetene, er planløsningen 
utformet med vinduer mot innglasset balkong.  

Felles takterrasse i sjette etasje skjermes med et tett rekkverk med høyde minimum 1,2 meter. Da 
får hele arealet støynivåer tilsvarende hvit støysone. I bestemmelsene er det lagt til grunn at 
grenseverdier i retningslinje om behandling av støy i arealplanleggingen skal legges til grunn, og 
disse må da ivaretas i byggesaken. På denne bakgrunn vurderes forholdet til støy å være 
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.  

 

 

Figur 1 Fasadenivåer, Lden, for alternativet uten svalganger. Alle fasader. Kilde: Rambøll    
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Luftforurensing 

Utredningen av lokal luftkvalitet er utarbeidet av Rambøll (28.21.2021). Den tar for seg 
spredningsberegninger for komponentene svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2), og ble 
utført med GRAL-modellen for prognosesituasjonen (med bygningsmasse og vegtrafikktall for 
gjennomført tiltak for år 2036). Rapporten finnes i vedlegg 9.  

Luftkvalitetsberegningene viser at det er noe spredning av luftforurensning ut fra E6 Altaveien 
nordvest for kvartalet, men at utslippene fra denne vegen får liten betydning for den lokale 
luftkvaliteten ved planområdet. Spredningen ut fra Markveien, som går tilstøtende planområdet i 
nordøst er begrenset.  

I gul sone iht. Retningslinje T-1520 skal luftforurensningssituasjonen vurderes, mens for følsomt 
bruksformål som boliger og utendørs oppholdsarealer som havner inn under rød sone, skal 
avbøtende tiltak gjennomføres. Med bakgrunn i beregnede konsentrasjoner, vil det for å sikre 
tilfredsstillende luftkvalitet på planområdet være tilstrekkelig å legge uteoppholdsområder bort 
fra arealet mellom Markveien og den nye bygningen. Alternativt kan det oppføres støyskjerming 
langs Markveien, noe som mest sannsynlig vil medføre at hele planområdet havner utenfor gul 
sone. Ettersom gul eller rød sone ikke omfatter selve bebyggelsen, vil det ikke være nødvendig å 
gjennomføre tiltak på bygningen. Luftinntak kan likevel med fordel legges til bygningsfasader 
vendt bort fra Markveien. Dette er ivaretatt gjennom bestemmelsene.  

På denne bakgrunn vurderes forholdet til luftforurensing å være tilfredsstillende ivaretatt.  

 

 

Figur 2 Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) som 8. høyeste døgnmiddel ved 
planområdet for kvartal A52 i Alta. Planlagt ny bygning er vist i oransje. Gul og rød sone for PM10 tilsvarer maks. 7 
overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 μg/m3, iht. Retningslinje T-1520. Kilde: Rambøll 
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Geoteknikk 

Geo Nord m/underleverandør har gjennomført grunnundersøkelser i/ved kvartalet og levert 
datarapport med enkel geoteknisk vurdering, jf. vedlegg 10 til planbeskrivelsen.  

På bakgrunn av totalsonderinger tolker de grunnforholdene som følger: 

• 0 – 2 m fyllmasser (antas sand/grus) 

• 2 – 6 m finkornede masser (antas siltig leire) 

• 6 m berggrunn, grovkornede masser eller svært faste finkornede masser 

• Berggrunn varierer fra 8 – 10 m under terrenget 

Det er ikke foretatt prøver fra nabokvartalet Markveien 8. Grunnforholdene er tolket fra fem 
totalsonderinger og prøvetakinger utført i området rundt planområdet (Markveien 2). Siden det 
planlagte bygget skal ha kjeller, skal fundmentdybde være dypere enn frostdybden i Alta (Ho=2,2 
m). Fundamenter skal være fritatt fra telefarlighet. 

Det planlagte bygget kan etableres på spissbærende peler til beggrunnen eller i faste 
morrenemasser. Alternativt kan bygget direktefundamenteres på finkornede masser (silt/leire) 
med stripe- og punktfundamenter. For etablering av fundament i de finkornede massene må det 
gjennomføres videre grunnundersøkelser for å tilegne mekaniske egenskaper av aktuelle 
løsmasser. Detaljprosjektering av fundamenteringen må utføre av fagfolk.  

 

 

Figur 3 Borplan for utførte grunnundersøkelser. Kilde: GeoNord 

 

 



 

Oppdragsgiver 

Fellesbygget Alta AS 

 

Rapporttype 

Støyutredning 

 

Dato 

2021-06-29 

KVARTAL A52, ALTA 

SENTRUM 

STØYUTREDNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 (17) STØYUTREDNING 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Oppdragsnr.: 1350037289 

Oppdragsnavn: Kvartal A52, Alta sentrum - Støyutredning 

Dokument nr.: C-rap-001 

Filnavn: C-rap-001 Kvartal A52, Alta sentrum - Støyutredning.docx  

 

Revisjon 0 1 2  

Dato 2020.11.13 2021.01.25 2021.06.29  

Utarbeidet av John F. Aase Silje Haugen John F. Aase  

Kontrollert av Silje Haugen - -  

Godkjent av John F. Aase Silje Haugen John F. Aase  

Beskrivelse Støyutredning Støyutredning Støyutredning  

 

 

Revisjonsoversikt 
 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

1 2021.01.25 Justering av rapport med oppdatert bygningsmasse.  

2 2021.06.29 Inkludert alternativ med svalganger (som i revisjon 0) 

   

   

   

 

Rambøll 

Kobbes gate 2 

Pb 9420 Sluppen 

NO-7493 TRONDHEIM 

T +47 73 84 10 00 

www.ramboll.no 

 



 

STØYUTREDNING 

 3 

Ramboll 

INNHOLD 

1. INNLEDNING ........................................................................... 5 

2. MYNDIGHETSKRAV .................................................................. 6 
2.1 Utendørs støy ............................................................................ 6 
2.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder ....................................... 7 
2.3 Alta kommunes kommuneplanbestemmelser ................................. 8 

3. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG...................................... 8 
3.1 Beregningsmetode ..................................................................... 8 
3.2 Trafikkdata ................................................................................ 8 
3.3 Kartgrunnlag og inngangsparametere ........................................... 9 

4. RESULTATER ......................................................................... 10 
4.1 Støysonekart på bakkenivå ........................................................ 10 
4.2 Støynivå på uteoppholdsarealer. ................................................. 10 
4.2.1 Balkong i andre etasje ............................................................... 10 
4.2.2 Felles takterrasse i fjerde etasje – Alternativ med svalganger ......... 11 
4.2.3 Felles takterrasse i sjette etasje – Alternativ uten svalganger ......... 12 
4.3 Fasadenivåer ............................................................................ 13 
4.3.1 Alternativ med svalganger .......................................................... 13 
4.3.2 Alternativ uten svalganger ......................................................... 14 
4.3.3 Videre arbeid ............................................................................ 15 

5. KONKLUSJON ........................................................................ 15 

6. APPENDIKS A – DEFINISJONER ............................................ 16 

7. APPENDIKS B – GENERELT OM STØY ..................................... 17 
7.1 Miljø ........................................................................................ 17 
7.2 Støy – en kort innføring ............................................................. 17 
 

FIGUROVERSIKT 

Figur 1: Illustrasjon av området. ............................................................... 5 
Figur 2: Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder. ................... 6 
Figur 3: Støysonekart for vegtrafikkstøy (iht. T-1442),  

beregningshøyde 1,5 meter over terreng. ................................................. 10 
Figur 4: Punktberegninger på balkongen i andre etasje uten (t.v.)  

og med (t.h.) 1,2 m tett rekkverk ............................................................ 11 
Figur 5: Punktberegninger på takterrasse i fjerde etasje for alternativet  

med svalganger ..................................................................................... 11 
Figur 6: Punktberegninger  på takterrasse i sjette etasje for alternativet  

uten svalganger uten tett rekkverk (øverst) og med tett rekkverk  

med høyde 1,2 m (nederst) ..................................................................... 12 
Figur 7: Fasadenivåer, Lden, for alternativet med svalganger. Fasader mot  

nordvest og nordøst ............................................................................... 13 
Figur 8: Fasadenivåer, Lden, for alternativet med svalganger. Fasader mot  

sørøst og sørvest ................................................................................... 14 
Figur 9: Fasadenivåer, Lden, for alternativet uten svalganger. Alle fasader .... 14 
 

TABELLOVERSIKT 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i frittfeltsverdier. ...................... 7 
Tabell 2: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal. ................. 7 
Tabell 3: Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. ...... 7 



 

4 (17) STØYUTREDNING 

 

 

 

 

Rambøll 

Tabell 4: Lydklasser for kontorer i brukstid. Innendørs lydnivå fra  

utendørs lydkilder. .................................................................................. 7 
Tabell 5: Vegtrafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget, framtidig situasjon. 8 
Tabell 7: Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. ................................ 9 
Tabell 8: Definisjoner brukt i rapporten. .................................................... 16 
Tabell 9: Endring i lydnivå og opplevd effekt. ............................................. 17 
 

 

VEDLEGG 

Vedlegg 1: Støysonekart, 1,5 meter 
Vedlegg 2: Punktberegninger balkong andre etasje 

Vedlegg 3: Punktberegninger fellesareal fjerde etasje med svalganger 

Vedlegg 4: Punktberegninger fellesareal sjette etasje uten svalganger 

Vedlegg 5: Fasadenivåer 3D svalgang 1 

Vedlegg 6: Fasadenivåer 3D svalgang 2 

Vedlegg 7: Fasadenivåer 3D svalgang 3 

Vedlegg 8: Fasadenivåer 3D uten svalgang 1 

Vedlegg 9: Fasadenivåer 3D uten svalgang 2 

Vedlegg 10: Fasadenivåer etasje 1 begge alternativer 

Vedlegg 11: Fasadenivåer etasje 2-3 begge alternativer 

Vedlegg 12: Fasadenivåer etasje 4-6 begge alternativer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STØYUTREDNING 

 5 

Ramboll 

1. INNLEDNING 

Fellesbygget Alta AS planlegger et kombinert nærings-, kontor- og boligbygg i kvartal A52 i Alta 

sentrum. Planområdets plassering er vist i Figur 1. Bygningen er planlagt med parkeringskjeller, 

butikk/næring i 1. etasje, kontor i 2. og 3. etasje og boliger i 4. til 6. etasje. Planområdet er 

utsatt for vegtrafikkstøy fra flere retninger, og i den forbindelse er Rambøll engasjert til å 

gjennomføre en støyutredning. Området ligger utenfor støysoner fra Alta lufthavn.  

 

Grunnlaget for støyutredningen er digitalt kartgrunnlag tilgjengelig i oppdraget, og plantegninger, 

situasjonsplan og 3D- modeller av utbyggingen oversendt av oppdragsgiver 13.10.2020. I denne 

rapporten utredes to ulike alternativer for utbygging. Resultater er presentert som støysonekart 

og punktverdier på fasader med grenseverdier i henhold til «Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging», T-1442 (2016).  

 

 

 

Figur 1: Illustrasjon av området. 
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2. MYNDIGHETSKRAV 

I «Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven» (TEK17) 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». Klasse C i standarden regnes for å tilfredsstille 

forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. 

  

For utendørs støyforhold henviser NS 8175 videre til 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. 
 

 

Figur 2: Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder. 

2.1 Utendørs støy 

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 1. 

 

 

 

 

 

 
Plan- og 
bygningsloven 

 

T-1442  
Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

 

TEK 
Teknisk forskrift 

[TEK97, TEK07, TEK10] 

M-128 
Veileder til Klima- og 

miljødepartementets 

retningslinje 

Veiledning til 
teknisk forskrift 
Kap. 13 Miljø og helse 

LOVVERK FORSKRIFT

ER 

VEILEDERE STANDARDER 

NS 8175 
Lydforhold i bygninger - 

Lydklasser for ulike 

bygningstyper 
RETNINGSLINJE 

NS 8176 
Vibrasjoner og støt 
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Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i 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 Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

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

utendørs lydkilder. 

Tabell 2: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre 

utendørs lydkilder 

Lden, Lp,AF,max,95, Lp,AS,max,95, 

Lp,Ai,max, Ln (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. 

2.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder 

NS 8175 stiller krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. Kravene for boliger er 

oppsummert i Tabell 3, og kravene til kontorer i Tabell 4. Krav til maksimalt støynivå gjelder der 

det er mer enn 10 hendelser per natt med støynivåer over grenseverdien. 

Tabell 3: Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder 

 
Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 

 

Lp,AF,max (dB) 

natt, kl. 23–07 
45 

 

Tabell 4: Lydklasser for kontorer i brukstid. Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I kontor og møterom fra utendørs lydkilder 

 
Lp,AT (dB) 35 
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2.3 Alta kommunes kommuneplanbestemmelser 

Dokumentet «Bestemmelser kommuneplanens arealdel», datert 18.08.2011, punkt 1.2.12 
henviser til følgende krav for støyfølsom bebyggelse i gul og rød støysone: 
  

• Minimum 50% av oppholdsrommene (soverom + stuer), men minst ett soverom legges 
på stille side (Lden < 55 dB) 

• Privat (inkl. felles-privat) uteplass skal ligge på stille side. Hele arealet skal ha støynivå 
Lden < 55 dB. Innglasset balkong kan tillates, men den skal kunne åpnes. 

3. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

3.1 Beregningsmetode 

Utendørs lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy1. 

Disse beregningsmetodene tar hensyn til følgende forhold: 

• Årsdøgntrafikk (ÅDT)  

• Prosentvis andel tungtrafikk  

• Trafikkfordeling over døgnet 

• Stigningsgrad  

• Hastighet  

• Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, støyskjermer o.l. 

• Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra terreng, bygninger, støyskjermer o.l. 

 

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 

 

3.2 Trafikkdata 

Vegtrafikktallene som er brukt i beregningene er gjengitt i Tabell 5. Tallene er hentet fra 

rapporten «Trafikkanalyse – Detaljregulering for D1/D2 Alta Sentrum» utarbeidet av Rambøll i 

juni 2016. Denne inkluderer trafikktall for alle vegstrekningene som gir betydelig bidrag ved 

kvartal A52. Tallene er fremskrevet til år 2036. 

Tabell 5: Vegtrafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget, framtidig situasjon. 

Veglinje ÅDT 2036 
Andel 

tunge 
Fartsbegrensning 

E6 Altaveien nord for rundkjøring 17300 5 % 50 km/t 

E6 Altaveien sør for rundkjøring 9600 6 % 50 km/t 

Løkkeveien 4100 1 % 30 km/t 

Markveien fra rundkjøring til 

Løkkeveien 
12500 5 % 30 km/t 

Markveien fra Løkkeveien til 

Follumsvei 

9200-

9900 
5 % 30 km/t 

Markveien fra Follumsvei og 

sørøstover 
7400 5 % 30 km/t 

Follumsvei 4700 2 % 30 km/t 

 
1
 «Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method», TemaNord 1996:525, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1996. 
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3.3 Kartgrunnlag og inngangsparametere 

Det er etablert en 3D beregningsmodell på grunnlag av digitalt kartverk. Planlagt bebyggelse er 

modellert etter tegninger og 3D- modell oversendt av arkitekt 27.08.20 og 29.10.20. 

Beregningene er utført med SoundPlan v. 8.1. De viktigste inngangsparameterne for 

beregningene er vist i Tabell 6. 

Tabell 6: Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Refleksjoner punktberegninger 3. ordens (lyd som er reflektert fra inntil tre flater) 

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende)  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 (reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 5000 m 

Beregningshøyde støysonekart 1,5 m 

Beregningshøyde fasadepunkter 2/3 av etasjehøyden 

Oppløsning støysonekart 5 x 5 m 

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 støysonekart er alle 1. ordens refleksjoner 

med.  
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4. RESULTATER 

Støyberegningene er gjennomført på grunnlag av tallverdier og beskrivelser som angitt i kapittel 

3. Resultatene for støynivåer på fasader er presentert vha. støysonekart og fasadekart i 3D med 

rød, gul og hvit støysoneinndeling. I tillegg er fasadenivåer inkludert Lden, Leq og Lmax for hver 

etasje vist i tabeller. Støynivåer på felles uteoppholdsarealer er synliggjort vha. 

punktberegninger i 1,5 meters høyde. Alle resultater i figurene i dette kapitlet er vedlagt 

rapporten i høy oppløsning for god lesbarhet. 

 

4.1 Støysonekart på bakkenivå 

Figur 3 viser støysonekartet for vegtrafikkstøy for det aktuelle området i 1,5 meters høyde over 

terreng. Støysonekartet viser alternativet med svalganger, men ettersom byggets plassering og 

utforming i de laveste etasjene er likt for alternativet uten svalganger, vil støysonekartet bli likt 

for de to alternativene. Fasaden som vender mot Markveien grenser mot rød støysone, mens 

fasadene mellom A52 og nabobyggene er delvis i gul og hvit støysone. Hele arealet på baksiden 

av bygget ligger i hvit støysone på bakkenivå.  

 

 

Figur 3: Støysonekart for vegtrafikkstøy (iht. T-1442), beregningshøyde 1,5 meter over terreng.  

 

4.2 Støynivå på uteoppholdsarealer. 

4.2.1 Balkong i andre etasje 

Figur 4 viser punktberegninger 1,5 meter over dekket til balkongen tilhørende kontorlokalene i 

andre etasje. Denne balkongen inngår ikke i det totale uteoppholdsarealet tilhørende boligene i 

etasje 4-6, og har derfor ikke krav til lavt støynivå. Figur 4 til venstre viser at uten skjermende 
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rekkverk vil hele balkongen ha støynivåer tilsvarende gul, og delvis rød støysone. Ved å installere 

et tett rekkverk med høyde 1,2 meter reduseres støynivåene med 4-6 dB, slik at litt mer enn 

halvparten av balkongen får støynivå tilsvarende hvit støysone. Vi anbefaler derfor bruk av tett 

rekkverk for å øke kvaliteten på dette utearealet, selv om det ikke er et krav. 

 

 

Figur 4: Punktberegninger på balkongen i andre etasje uten (t.v.) og med (t.h.) 1,2 m tett rekkverk  

4.2.2 Felles takterrasse i fjerde etasje – Alternativ med svalganger 

 

Figur 5: Punktberegninger på takterrasse i fjerde etasje for alternativet med svalganger 
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Figur 5 viser punktberegninger i 1,5 meters høyde over takterrassen i fjerde etasje for 

alternativet med svalganger. I samtlige punkter er det beregnet støynivåer tilsvarende hvit 

støysone. Hele takterrassen vil dermed tilfredsstille krav til støynivå på uteoppholdsarealer uten 

avbøtende tiltak. 

4.2.3 Felles takterrasse i sjette etasje – Alternativ uten svalganger 

 

Figur 6 viser punktberegninger på takterrassen i sjette etasje for alternativet uten svalganger. 

Beregningshøyden er 1,5 meter over dekket. I det øverste bildet er det ikke tett rekkverk, og da 

får deler av takterrassen støynivåer tilsvarende gul støysone. Nederst vises støynivåer med tett 

rekkverk med høyde 1,2 meter. Dette er tilstrekkelig til at hele takterrassen får støynivåer 

tilsvarende hvit støysone. Ved å installere tett rekkverk med høyde minimum 1,2 meter over 

toppen av dekket, vil dermed hele takterrassen tilfredsstille kravet til stille uteoppholdsareal. 

 

 

Figur 6: Punktberegninger på takterrasse i sjette etasje for alternativet uten svalganger uten tett 
rekkverk (øverst) og med tett rekkverk med høyde 1,2 m (nederst) 



 

STØYUTREDNING 

 13 

Ramboll 

4.3 Fasadenivåer 

4.3.1 Alternativ med svalganger 

Figur 7 og Figur 8 viser fasadenivåer, Lden, i 3D for alternativet med svalganger, med matematisk 

avrunding. Fasader mot nordvest og nordøst ligger i gul støysone. På hjørnet mot nord er det 

beregnet Lden = 65 dB i det ene punktet, som tilsvarer rød støysone. Fasaden mot sørøst ligger 

delvis i gul støysone, mens fasaden mot sørvest er i hvit støysone. Fasader som vender 

motsvalgangene er også i hvit støysone. 

 

For å sikre at alle boenheter i etasje 4-6 har tilgang til stille side i minimum 50% av 

oppholdsrom, derav minst ett soverom, er planløsningene utformet slik at innglasset balkong 

skjermer for vinduer i oppholdsrommene. Plantegninger med fasadenivåer i tabellform finnes i 

vedlegg 10-12. Noen av boenhetene er ettroms, hvor oppholdsrommet er skjermet av innglasset 

balkong. Hjørneleilighetene har mellom ett til tre soverom, og i disse er oppholdsrom i tillegg til 

minst ett soverom skjermet av innglasset balkong. Planløsningene tilfredsstiller dermed 

kommunens bestemmelser. 

 

 

Figur 7: Fasadenivåer, Lden, for alternativet med svalganger. Fasader mot nordvest og nordøst 
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Figur 8: Fasadenivåer, Lden, for alternativet med svalganger. Fasader mot sørøst og sørvest 

4.3.2 Alternativ uten svalganger 

Figur 9 viser fasadenivåer, Lden, i 3D for alternativet uten svalganger. Ettersom byggets 

plassering er den samme i de to alternativene, og støyutsatte fasaders utforming er veldig like, 

er resulterende fasadenivåer også veldig like. I begge alternativene er fasader mot nordvest og 

nordøst i gul støysone i alle etasjer, fasaden mot sørøst delvis i gul og hvit støysone, og mot 

sørvest i hvit støysone. Det ene beregningspunktet ved hjørnet mot nord som ble beregnet til rød 

støysone for alternativet med svalganger, er her beregnet til gul støysone. Dette skyldes 

avrunding, og er innenfor beregningsusikkerheten. 

 

Planløsninger er også i stor grad tilsvarende som for alternativet med svalganger. Vha. vinduer 

mot innglasset balkong, har alle boenheter minimum 50% av støyfølsomme rom, deriblant minst 

ett soverom, med tilgang til lufting ved stille side. 

 

 

Figur 9: Fasadenivåer, Lden, for alternativet uten svalganger. Alle fasader 
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4.3.3 Videre arbeid 

Ved detaljprosjektering av bygget må det sikres at krav til innendørs støynivå er ivaretatt i 

kontorer og møterom i etasje 1-3, og i oppholdsrom i boligetasjene. I vedlegg 10-12 finnes 

fasadenivåer i tabellform, der kolonnene viser etasje, Lden, Leq og Lmax fra venstre til høyre. Disse 

støynivåene kan brukes for begge utbyggingsalternativene til å beregne innendørs støynivåer og 

stille krav til lydisolasjon for vinduer. 

5. KONKLUSJON 

Det er foretatt støyutredning for utbyggingsprosjektet kvartal A52 i Alta sentrum for to ulike 

utbyggingsalternativ – ett med svalganger og ett uten. Resultatene viser at i begge tilfeller er 

fasader mot nordvest og nordøst i gul støysone i alle etasjer. Fasade mot sørøst er delvis i gul og 

hvit støysone. Mot sørvest er det hvit støysone i alle etasjer. 

 

Kommunens bestemmelser krever at alle boenheter har tilgang til stille side i minimum 50% av 

støyfølsomme rom, deriblant minst ett soverom. Boenheter med fasade mot sørvest innfrir dette 

kravet uten særskilte tiltak. For å ivareta dette kravet for andre boenheter er planløsningene i 

begge utbyggingsalternativene utformet slik at denne bestemmelsen innfris ved hjelp av vinduer 

mot innglasset balkong. 

 

Felles takterrasse i sjette etasjen i alternativet uten svalganger skjermes med et tett rekkverk 

med høyde minimum 1,2 meter. Da får hele arealet støynivåer tilsvarande hvit støysone. Felles 

uteoppholdsareal i fjerde etasje i alternativet med svalganger er i hvit støysone uten avbøtende 

tiltak. Vi anbefaler også et tett rekkverk med høyde 1,2 meter på balkongen tilhørende 

kontorlokalene i andre etasje for å øke kvaliteten på denne, selv om dette ikke er et krav. 

 
På et senere tidspunkt i prosjekteringen må innendørs støynivåer ivaretas. Vedlagt rapporten 
finnes fasadenivåer som kan brukes til å utarbeide krav til fasadekonstruksjoner.  
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6. APPENDIKS A – DEFINISJONER 

En oversikt over definisjoner brukt i rapporten finnes i tabell 8.  

Tabell 7: Definisjoner brukt i rapporten. 

Lp,A,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide lydtrykknivået for varierende lyd 

over en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer, 

etc. I NS 8175 settes det bl.a. krav til døgnekvivalent lydnivå, Lp,A,24h, som 

altså er et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

 

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 beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig 

støybelastning over ett år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltsverdier. 

 

Lp,AF,max A-veid, maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» (125 ms). 

 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» (125 ms) og som 

overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. 

 

A-veid Hørselsbetinget veiing av frekvensspekteret. Frekvensområdene der 

hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn 

frekvensområdene der hørselen har lav følsomhet. 

 

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. 

 

Utendørs lydkilde Lydkilde som ikke er en integrert del av en bygning, som vegtrafikk, 

togtrafikk, flytrafikk, industriarbeid o.l. 

 

ÅDT (årsdøgntrafikk) Årsgjennomsnitt av døgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt 

veistrekning per år delt på 365 døgn. 
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7. APPENDIKS B – GENERELT OM STØY 

7.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge2. 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 de berørte 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 trafikk, industri, tekniske anlegg, ol. 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. Dette oppleves 

likevel som en mindre 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 Opplevd effekt 

1 dB Lite merkbar 

2–3 dB Merkbar 

4–5 dB Godt merkbar 

6–7 dB Vesentlig 

8–10 dB Opplevd halvering/fordobling av lydnivå 

 

 
 
 

 
2
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/stoy/ 
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VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

SAMMENDRAG

Foreliggende rapport inneholder en vurdering av lokal luftkvalitet ved planom-
rådet for kvartal A52 i Alta sentrum (gnr./bnr. 28/163) i forbindelse med de-
taljregulering. Formålet med planen er å utvikle og utvide kvartal A52 for etab-
lering av flere boliger og sentrumsformål. Oppdragsgiver er Fellesbygget AS.
Luftkvaliteten er vurdert opp mot gjeldende regelverk, i henhold til grensever-
dier i forurensningsforskriften kap. 7 og grenser for rød og gul sone gitt i Ret-
ningslinje for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

Spredningsberegninger for komponentene svevestøv (PM10) og nitrogendioksid
(NO2) ble utført med GRAL-modellen, for prognosesituasjonen (med bygnings-
masse og vegtrafikktall for gjennomført tiltak for år 2036). Data om terreng,
arealdekke og bygninger, meteorologi fra nærliggende målestasjon og utslipp
fra vegtrafikk i området ble brukt som inngangsdata i modellen. Bakgrunns-
konsentrasjoner for området ble lagt til ved utarbeidelsen av spredningskar-
tene.

Resultatene fra spredningsberegningene viser at det er begrenset spredning av
luftforurensning ut fra Markveien som går tilstøtende kvartal A52 i nordøst. Det
er noe spredning ut fra E6 Altaveien i nordvest, men utslippene fra trafikken
ved E6 får liten betydning for den lokale luftkvaliteten ved planområdet. Ret-
ningslinje T-1520 gul sone for PM10 brer seg ut over deler av utearealet mellom
Markveien og planlagt ny bebyggelse, men omfatter ikke selve bygningen.
Nedre grense for PM10 rød sone overstiges kun ved mindre områder langs E6
og deler av Markveien, og ingen steder innenfor planområdet. Grenseverdiene i
forurensningsforskriften kap. 7 overstiges kun ved mindre deler langs E6. På
grunn av lave bakgrunnkonsentrasjoner i området særlig for NO2, er konsent-
rasjonene av NO2 lave og godt under grensene i Retningslinje T-1520 og gren-
severdiene i forurensningsforskriften kap. 7. Ved øvrige uteområder vest, nord
og sør på planområdet er luftkvaliteten god.

Kravene i Retningslinje T-1520 er at for følsomt bruksformål som boliger og
utendørs oppholdsarealer som havner inn under rød sone skal avbøtende tiltak
gjennomføres, mens i gul sone skal luftforurensningssituasjonen vurderes nær-
mere. Med grunnlag i beregningene foretatt i utredningen, vil det være til-
strekkelig å legge uteoppholdsarealer til andre steder enn mellom Markveien
og ny bebyggelse for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet for brukere av områ-
det. Alternativt kan det settes opp støyskjerming langs Markveien for å for-
hindre spredning ut mot planområdet. Ettersom grenser i Retningslinje T-1520
for rød og gul sone ikke overstiges ved selve bebyggelsen, vil det ikke være
nødvendig å gjennomføres noen tiltak på bygningen. Luftinntak kan likevel
med fordel legges til fasader vendt bort fra Markveien.

Det gjøres oppmerksom på at luftkvalitetsberegninger er forbundet med usik-
kerheter, relatert til faktorer som utslippsberegninger, meteorologi og atmo-
sfærekjemi. Spredningsmodellering gir likevel indikasjoner på sprednings-
mønstre og hvilke områder som kan være spesielt utsatt for redusert luftkvali-
tet.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for prosjektet
Som del av bistand med detaljregulering av kvartal A52 i Alta sentrum (gnr./bnr. 28/163), har
Rambøll utredet lokal luftkvalitet på planområdet for foreliggende planalternativ (prognose-veg-
trafikktall for gjennomført utbygging for år 2036). Formålet med tiltaket er å utvikle og utvide
eksisterende kvartal A52 slik at det kan etableres flere boliger og sentrumsformål på eiendom-
men. Oversiktskart over området er vist i Figur 1. Oppdragsgiver er Fellesbygget AS.

Figur 1. Oversiktskart som viser plasseringen til planområdet (markert med rødt) for kvartal A52 i Alta
sentrum. Modifisert fra norgeskart.no (Kartverket, 2021).

1.2 Målsetning
Vurderingen av den lokale luftkvaliteten ved planområdet for kvartal A52 i Alta er foretatt basert
på spredningsberegninger, i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer. Beregnede konsen-
trasjoner er sammenstilt med grenseverdier i forurensningsforskriften kap .7 (Klima- og
miljødepartementet, 2004) og Retningslinje for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520, Miljøverndepartementet, 2012).
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2. LOKAL LUFTKVALITET OG MYNDIGHETSKRAV

2.1 Generelt om utslipp til luft og lokal luftkvalitet
Luftforurensning øker generelt risikoen for luftveis- og hjerte-karsykdom og tidlig død, og skade-
lige effekter har blitt påvist selv ved lave konsentrasjoner i luft (WHO, 2005). Stoffer som kan
bidra til redusert luftkvalitet inkluderer svevestøv, nitrogenoksider, karbonmonoksid (CO), svo-
veldioksid (SO2), ozon, benzen, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og metaller. Sve-
vestøv med diameter mindre enn 10 µm (PM10) og nitrogendioksid (NO2) regnes som de viktigste
stoffene i luft med tanke på konsentrasjoner i atmosfæren og potensielle helseskader. I forelig-
gende rapport er spredningsberegninger for svevestøv (PM10) og NO2 brukt for å vurdere lokal
luftkvalitet ved planområdet.

2.1.1 Svevestøv
Svevestøv (PM) dannes fra en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte, og har svært
kompleks og varierende sammensetning (FHI, 2012). Partikler dannes og spres både i forbindelse
med forbrenningsprosesser og ved mekanisk dannelse, fra trafikk og industri. Kjøretøy slipper ut
svevestøv i eksos, og slitasje av bremseklosser, dekk og asfalt samt oppvirvling av støvpartikler
medfører ytterligere utslipp og spredning av svevestøv. I områder med høy piggdekkbruk vil en
betydelig andel av svevestøvet skyldes slitasje av og oppvirvling av partikler fra asfalt.

Svevestøv kan deles inn i ulike størrelsesfraksjoner basert på størrelsen på partiklene. Vanlig
brukte størrelsesfraksjoner ved vurdering av utendørs luftkvalitet inkluderer partikler med diame-
ter mindre enn 10 µm og mindre enn 2,5 µm (PM10 og PM2,5), og partikler med diameter mindre
enn 0,1 µm, eller ultrafine partikler (PM0,1). Partikkelstørrelse anses å være en avgjørende faktor
for potensielle helseskadelige effekter av svevestøv. Studier indikerer at PM10 hovedsakelig er
forbundet med effekter på luftveissystemet, mens PM2,5 er forbundet med skadelige virkninger på
hjerte- og karsystemet. Innhold av bestemte kjemiske forbindelser som metaller kan også ha be-
tydning for helserisiko.

2.1.2 Nitrogendioksid
Nitrogenoksider (NOx) dannes ved forbrenning ved høy temperatur (FHI, 2015a). Vegtrafikk er
en viktig kilde til NOx. Spesielt dieselmotorer har forholdsvis høye utslipp. Selve utslippene består
i hovedsak av nitrogenmonoksid (NO) og mindre mengder nitrogendioksid (NO2). Andelen NO2 i
uteluft er avhengig av den kjemiske sammensetningen til utslippene og atmosfæriske forhold. NO
og NO2 inngår i en syklisk prosess der ozon (O3) er sentralt, og denne likevekten er skiftende av-
hengig av forhold som solinnstråling og konsentrasjon av ozon.

NO2 er den mest relevante nitrogenoksidforbindelsen å vurdere når det gjelder helseskader hos
mennesker. Inhalering av NO2 kan utløse betennelsesreaksjoner i kroppen, celledød og tap av
lungefunksjon.

2.2 Myndighetskrav og grenseverdier
Luftforurensning og lokal luftkvalitet omfattes av Forskrift om begrensning av forurensning (for-
urensningsforskriften) (Klima- og miljødepartementet, 2004), med hjemmel i Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Klima- og miljødepartementet, 2015). For-
urensningsforskriftens kapittel 7 inneholder bestemmelser om lokal luftkvalitet og grenseverdier.
Kravene i forurensningsforskriften kapittel 7 er i hovedsak i samsvar med EUs luftkvalitetsdirektiv
(Europaparlamentet og Rådet, 2008). I tillegg er det utarbeidet en retningslinje (T-1520) som
brukes i arealplanlegging og som inneholder sonegrenser for luftforurensning
(Miljøverndepartementet, 2012). Grenseverdiene i forurensningsforskriften gjelder også generelt
for alle virksomheter, planer og tiltak. Det foreligger også nasjonale mål for svevestøv og NO2

(Miljødirektoratet, 2014), og luftkvalitetskriterier for en rekke komponenter i luft, utarbeidet av
Folkehelseinstituttet (Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013).
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Resultatene fra spredningsberegningene foretatt i dette prosjektet er vurdert opp mot grensene
for rød og gul sone for luftforurensning i Retningslinje T-1520 og grenseverdiene i forurensnings-
forskriften.

2.2.1 Forurensningsforskriften kapittel 7
Forurensningsforskriften kapittel 7. Lokal luftkvalitet inneholder bestemmelser om og de juridisk
bindende grenseverdiene for utendørs luft (Klima- og miljødepartementet, 2004). Grenseverdiene
i § 7-6 er maksimumskonsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider, eventuelt med antall
tillatte overskridelser. Det finnes grenseverdier for komponentene SO2, NO2 og NOx, PM10 og
PM2,5, bly, benzen og CO. Tabell 1 viser grenseverdiene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og NO2.

Tabell 1. Grenseverdier for tiltak for utendørs luft for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid
(NO2), i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og
miljødepartementet, 2004).

Komponent Midlingstid Grenseverdi
(µg/m3)

Antall tillatte
overskridelser

Nitrogendioksid      

1. Timegrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse 1 time 200 Maks. 18 ganger pr.

kalenderår
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse Kalenderår 40

Svevestøv PM10      

1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse 1 døgn (fast) 50 Maks. 30 ganger pr.

kalenderår
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse Kalenderår 25

Svevestøv PM2,5      

Årsgrenseverdi for beskyttelse av men-
neskets helse Kalenderår 15

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler følgende
langsiktige, helsebaserte nasjonale mål på årsbasis: PM10: 20 µg/m3, PM2,5: 8 µg/m3, og NO2: 40
µg/m3 (Miljødirektoratet, 2014). Nasjonalt mål for NO2 tilsvarer grenseverdien for årsbasis i for-
urensningsforskriften. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet et sett luftkvalitetskriterier, som
er satt «så lavt at de aller fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirk-
ninger på helsa» (Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013). Miljødirektoratet har kommet
med anbefalinger om å revidere grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 som
årsmiddel fra dagens 25 til 20 µg/m3, for PM2,5 årsmiddel fra 15 til 10 µg/m3 og for tillatt antall
overskridelser av PM10 døgnmiddel på 50 µg/m3 fra 30 til 25 døgn (Miljødirektoratet, 2020).

2.2.2 Retningslinje T-1520
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet,
2012) brukes som en veileder for å vurdere lokal luftkvalitet i byggesaksbehandling og arealplan-
legging etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (Kommunal-
og moderniseringsdepartementet, 2008). Veilederen spesifiserer grenser for gul og rød sone for
luftkvalitet basert på nivåer av PM10 og NO2 (Tabell 2). Nedre grense for rød sone tilsvarer gren-
severdien for NO2 i henhold til forurensningsforskriftens § 7-6, mens grensen for rød sone for
PM10 gitt i T-1520 tillater færre overskridelser enn den juridiske grenseverdien. I gul sone har
personer med alvorlig luftveis- og hjerte-karsykdom økt risiko for forverring av sykdommen,
mens friske personer sannsynligvis ikke vil oppleve helseeffekter. I rød sone har personer med
luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for helseeffekter, i hovedsak barn med luftveislidelser og
eldre med luftveis- og hjertekarsykdom.
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Tabell 2. Nedre grenser for gul og rød sone for vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til Retningslinje
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012).

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone

PM10 35 µg/m3 7 døgn per år 50 µg/m3 7 døgn per år

NO2 40 µg/m3 vintermiddel1 40 µg/m3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsyk-
dom har økt risiko for forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseef-
fekter.

Personer med luftveis- og hjertekarsykdom har
økt risiko for helseeffekter. Blant disse er barn
med luftveislidelser og eldre med luftveis- og
hjertekarlidelser mest sårbare.

1 Vintermiddel ekskluderer verdier fra og med 1. mai til og med 31. oktober

Grensene oppført i T-1520 skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyg-
gelse, blant annet ved planprosjekter som berører bruksformål som er følsomt for luftforurens-
ning. Følsom bebyggelse omfatter helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og
utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone, hvor det bør gjøres
vurderinger ved planlagt bebyggelse med følsomt bruksformål, mens rød sone angir områder
som er lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde. Ved planlagt arealbruk innenfor rød
sone må det redegjøres for forholdet til grenseverdiene for utendørsluft, og tiltak for bedre luft-
kvalitet burde være en del av den videre planleggingen av området.
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3. UTSLIPPSKILDER OG LOKAL LUFTKVALITET

3.1 Områdebeskrivelse
Planområdet omfatter kvartal A52 i Alta sentrum, på eiendommen med gnr./bnr. 28/163, se
markert på ortofoto i Figur 2. Markveien går tilstøtende planområdet i nordøst, mens Løkkeveien
og E6 Altaveien går i vest. Eksisterende bebyggelse på planområdet er registrert som butikk/for-
retningsbygning. Området ellers domineres av diverse service- og forretningsbebyggelse, og
noen boliger. På vestsiden av E6 og langs Åsveien i nord ligger for det meste boligområder. Ter-
renget er forholdsvis flatt på forretningsområdet, mens det er betydelige terrengforskjeller i om-
rådet ellers og bratt stigning opp mot omkringliggende fjell.

Figur 2. Ortofoto over området ved kvartal A52 i Alta sentrum, med planlagt ny bebyggelse på planområ-
det markert i oransje. Laget i ArcGIS Pro, med bakgrunnsgrafikk fra Esri.

3.2 Planlagt tiltak
Planforslaget innebærer utvidelse av eksisterende kvartal A52, for å kunne tilrettelegg for flere
boliger og sentrumsformål på eiendommen. Situasjonsplan for tiltaket, utarbeidet av Verte
(2020) for Fellesbygget Alta AS, er gjengitt i Figur 3.
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Figur 3. Situasjonsplan for kvartal A52 i Alta kommune, utarbeidet av Verte (2020).

3.3 Lokal luftkvalitet
Det står ikke målestasjoner for luftkvalitet i Alta. Nærmeste stasjoner der konsentrasjoner av
luftforurensning måles som det kan ses til står i Tromsø by, som ligger ca. 170 km sørvest for
Alta (Figur 4).

Figur 4. Plasseringen til målestasjonene for luftkvalitet i Tromsø, vist i forhold til Alta. Modifisert, fra
(NILU; Tromsø kommune; Statens vegvesen; Miljødirektoratet, 2021).
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Grenseverdiene i forurensningsforskriften for PM10 og PM2,5 som årsmiddel har blitt overholdt ved
stasjonene i Tromsø for årene det foreligger måledata for, mens årsmiddel for NO2 ikke er regi-
strert oversteget siden 2007. Antall tillatte overskridelser av grenseverdien for PM10 som døgn-
middel ble imidlertid oversteget i år 2016 (NILU et al., 2021). Ettersom Alta er et mindre by/tett-
stedsområde med færre innbyggere enn Tromsø, forventes den lokale luftkvaliteten å være
mindre problematisk i Alta enn i Tromsø. I Tromsø, og også i Narvik, har det imidlertid altså blitt
registrert overskridelser av gjeldende grenseverdier, og det kan dermed tidvis oppstå problema-
tisk luftkvalitet også i byer i Nord-Norge.

3.4 Kilder til luftforurensning
Ved planområdet for kvartal A52 i Alta vurderes utslippene fra vegtrafikken langs nærliggende
trafikkerte veger som de klart viktigste utslippskildene med betydning for den lokale luftkvalite-
ten i området.

Vedfyring er en betydelig kilde til luftforurensning i norske byer og tettsteder. Langtransportert
luftforurensning må også tas høyde for i vurderinger av lokal luftkvalitet. Utslipp fra kilder som
vedfyring og langtransportert luftforurensning vurderes å være omfattet av stedsspesifikke bak-
grunnskonsentrasjoner. Nærmest industribedrift med utslipp til luft registrert på Miljøstatus er
Vefas deponi før for Alta sentrum (Miljødirektoratet, 2021), men virksomheten ligger med såpass
stor avstand og skjermet av terreng at utslipp herfra ikke vurderes å ha innvirkning på den lokale
luftkvaliteten ved planområdet.

3.4.1 Vegtrafikk
Utslipp fra vegtrafikk kan bidra betraktelig til luftforurensning lokalt, særlig av komponentene
svevestøv og nitrogenoksider. I utredningen ble det lagt til grunn vegtrafikktall fra trafikkanalyse
foretatt av Rambøll ifm. detaljregulering av D1/D2 Alta sentrum, framskrevet for tiltaket for år
2036 (Rambøll, 2016). Trafikktallene benyttet i beregningene er oppført i Tabell 3.

Tabell 3. Trafikktall for vegstrekningene ved planområdet for kvartal A52, framskrevet til år 2036
(Rambøll, 2016), som er brukt som grunnlag for utslippsberegningene for vegene.

Vegstrekning ÅDT Andel
tungtrafikk

Fartsgrenser
(km/t)

E6 Altav. N 17300 5% 50

E6 Altav. S 9600 6% 50

Løkkev. 4100 1% 30

Markv. R-Løkkev. 12500 5% 30

Markv. Løkkev.-Follumsv. 9900 5% 30

Markv. Follumsv.-S 7400 5% 30

Follumsv. 4700 2% 30

*ÅDT = årsdøgntrafikk

3.4.2 Bakgrunnsforurensning
Det vil også være et generelt bidrag fra andre forurensningskilder i og utenfor planområdet som
ikke er tatt hensyn til i spredningsberegningene, men som påvirker den lokale luftkvaliteten;
dette omtales som bakgrunnsforurensning. Eksempler på slike kilder er langtransportert for-
urensning fra industri og vegtrafikk, og lokal vedfyring. Bakgrunnsforurensningen skal inkluderes
ved utarbeidelse av spredningskart.

Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensende komponenter beregnes av Norsk
institutt for luftforskning (NILU), og er i foreliggende rapport hentet ut fra Bakgrunnsapplikasjo-
nen, tilgjengelig via ModLUFT (NILU et al., 2021). Bakgrunnskonsentrasjonene for NO2 og sveve-
støv (PM10) ved planområdet er vist i Tabell 4. Som det framgår av Tabell 4, er bakgrunnskon-
sentrasjonene i området lave, særlig for NO2.
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Tabell 4. Gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjoner for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10, i
µg/m3) ved planområdet i Alta sentrum, hentet ut fra ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon (NILU et al.,
2021).

Midlingstid NO2 PM10

År 4,6 6,3

Vinterperiode (ekskl. 01.05.-31.10.) 5,9

Timemiddel – 19. høyeste 13,6

Døgnmiddel – 8. høyeste 10,7

Døgnmiddel – 31. høyeste 9,2
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4. LUFTKVALITETSMODELLERING

For å kunne vurdere spredning i luft og lokal luftkvalitet i områdene ved planområdet i Alta kom-
mune ble det gjennomført spredningsberegninger for komponentene NO2 og svevestøv (PM10).
Resultatene ble vurdert opp mot grenseverdiene for uteluft i forurensningsforskriften og grenser
for rød og gul sone i Retningslinje T-1520.

Luftkvalitetsmodelleringen ble utført med GRAL-systemet (The Graz Lagrangian Model; Graz
University of Technology, 2019). GRAL er godt egnet til å modellere spredning i områder der
både terreng og bygninger har betydning for spredningen av luftforurensning. Modulen GRAMM
(GRAz Mesoscale Model) er en prognostisk mesoskala vindmodell som brukes for å generere
vindstatistikk for et større område. GRAMM genererer prognostiske vindfelt for alle vindretninger
og –hastigheter for GRAMM-beregningsområdet. Disse vindfeltene brukes som inngangsdata til
modulen GRAL, som er en partikkelbasert, lagransk modell som beregner spredning av luftfor-
urensning ved mindre planområder. GRAL kombinert med GRAMM utgjør et eulersk-lagransk sys-
tem som beregner mesoskala og mikroskala spredning av luftforurensning der både terreng og
bygninger tas hensyn til.

4.1 Inngangsdata
Som inngangsdata for å lage en 3D-modell brukes data om terreng, arealdekke og bygninger for
området. Til 3D-modellen importeres meteorologi og utslipp til luft til spredningsberegninger for
områdene. Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner legges til beregnede konsentrasjoner.

4.1.1 Meteorologi
Meteorologi, og særlig vindforhold, har stor betydning for spredning av luftforurensning og lokal
luftkvalitet. I GRAL-systemet genereres vindstatistikk ved å legge inn en uniform vindrose i
GRAMM, noe som produserer prognostiske vindfelt for området. Utstrekningen av beregningsom-
rådet i GRAMM bestemmes av plasseringen til nærmeste representative meteorologiske stasjon
der vindstatistikk kan hentes fra; beregningsområdet må omfatte både planområdene og måle-
stasjonen. I tillegg bestemmes utstrekningen av bratthet i terrenget for å unngå turbulens i
ytterkantene av modellen.

Data om meteorologi (vindforhold) fra Alta lufthavn meteorologiske stasjon (WMO-nr. 01049),
som ligger ca. 3 km nordøst for planområdet, og data om lysinnstråling fra Tromsø-Langnes sta-
sjon (01025) ble benyttet i modelleringen. Meteorologiske data ble hentet ut fra eKlima.no
(Meteorologisk institutt, 2021) for de treårsperioden 2017-19. Vinddataene for treårsperioden ble
sammenlignet med vinddata fra siste 10 år og normalperiode for å bekrefte at vindforholdene i
denne perioden er representative (Vedlegg 1, Figur V1-2).

I GRAL sammenlignes de prognostiske vindfeltene beregnet med GRAMM med målte vinddata fra
meteorologisk stasjon, og det mest representative vindfeltet beregnet i GRAMM brukes i GRAL for
å beregne mikroskala spredning av luftforurensning ved planområdet. For vindsimuleringer til de
fleste spredningsberegningene og generering av spredningskart for PM10 og NO2 ble det brukt
data fra hele tidsperioden, mens det for spredningsberegninger for NO2 gul sone ble brukt vind-
data for vinterperioden (nov.-apr.). Vinden simuleres i modellen fordelt på sektorer. Sprednings-
beregninger i GRAL tar hensyn til effekten av terreng og bygninger på vindretning og –hastighet.

4.1.2 Terrengdata, vegnett og bygningsmasse
Terrengdata for modelleringsdomenet for GRAMM ble hentet ut fra Digital terrengmodell (DTM
10, UTM33) fra Kartverkets Kartkatalogen (Kartverket, 2020). Arealdekkedata ble hentet ut fra
det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover (Nibio, 2020). Data om planlagte nye byg-
ninger ved planområdet ble tatt ut fra kart- og modellgrunnlag fra arbeidet med prosjektet og
satt opp i GRAL-modellen.
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4.1.3 Utslippstall
Utslipp av svevestøv (PM10) og nitrogenoksider til luft fra vegtrafikken i området ble beregnet og
inkludert i spredningsmodellen.

Utslipp fra eksos
Utslipp av svevestøv og NOx i eksos fra kjøretøy fra forbrenning av fossilt brennstoff ble beregnet
på bakgrunn av utslippsfaktorer hentet ut fra det europeiske forskningsprosjektet The Handbook
Emission Factors for Road Transport (HBEFA, 2021), iht. føringer i Norwegian Emission Inventory
2016 (Sandmo, 2016) og trafikktall for vegene for planalternativet. Utslippsfaktorene for ulike
kategorier kjøretøy (personbiler, tunge kjøretøy) er vektet for data om kjøretøysammensetning
nasjonalt. Det er brukt utslippsfaktorer for år 2020. Vedlegg 2 viser utslippsfaktorene hentet ut
fra HBEFA for svevestøv og NOx for de ulike vegkategoriene i området (Tabell V2-1).

Utslipp av svevestøv fra andre kilder enn eksos
I tillegg til utslipp fra eksos, bidrar slitasje av bildekk, bremseklosser og asfalt betydelig til det
totale utslippet av svevestøv fra vegtrafikk (Ntziachristos & Boulter, 2016; Sandmo, 2016). As-
faltslitasjen er særlig stor når andelen piggdekk er høy. Oppvirvling av støv fra asfalt, inkludert
av mindre partikler (svevestøv), kan være betydelig men svært varierende, avhengig av om veg-
banen er tørr eller våt og om jevnlig gaterengjøring foretas eller ikke. Tilsetting av veisalt i vin-
tersesongen påvirker også mengden støv som virvles opp.

Bidraget fra ikke-eksoskilder til svevestøv ble beregnet med NORTRIP-modellen (NILU, 2012).
Tilgjengelige tall for piggdekkandel for Tromsø by tilgjengelig fra luftkvalitet.info på 83 % for år
2020 (NILU; Tromsø kommune; Statens vegvesen; Miljødirektoratet, 2021) ble brukt i bereg-
ningene. Tabell V2-2 viser de beregnede utslippene av PM10 og NOx fra vegene i modellen, for
PM10 med relative bidrag fra eksos og ikke-eksoskilder til det totale utslippet.

4.2 Spredningsberegninger
Spredningsberegningene kan identifisere områder med dårlig luftkvalitet ved planområdet, og
vise hvordan utslipp og terreng påvirker spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet.

Modelleringen og spredningsberegningene ble utført med GRAL-modellen (Graz University of
Technology, 2020). Beregningsområdet var et ca. 500 x 500 m stort område sentrert omtrent
midt på planområdet. Bygningene innenfor beregningsområdet ble importert til modellen. Vegut-
slippskilder ble representert som linjekilder, parameterisert iht. føringer i GRAL-brukermanualen
(Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2020). Konsentrasjoner og spredning av luftfor-
urensning ble simulert ved 2,5 meters høyde over terreng, i henhold til krav i Retningslinje T-
1520. Reseptor-grid ble satt til 2 x 2 m punkter innenfor beregningsområdet. En oversikt over
GRAMM- og GRAL-modellområdene med bygninger og vegnett er vist i Figur 5.

Post-prosessering av resultatene (modellerte konsentrasjoner på timebasis) for å generere gjen-
nomsnittlige konsentrasjoner iht. aktuelle midlingstider, f.eks. 19. høyeste time, 8. høyeste døgn
og år, ble foretatt i GRAL-programmet og, for døgn-persentiler, med Rambøll-utviklet script. Plot-
ting av resultatene ble gjort i ArcMap v. 10.7.1. Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner ble
lagt til de beregnede konsentrasjonene. Alle reseptorpunkter og kilder er representert i Universal
Transverse Mercator (UTM) sone 35N koordinatsystem.
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Figur 5. Oversikt over modellområdet for kvartal A52, Alta sentrum brukt i spredningsmodelleringen. Be-
regningsområdet for GRAMM er markert med hvitt rektangel på ortofotoet til venstre, og for GRAL med
rektangel til høyre. GRAL-illustrasjonen viser bygninger (grå) og vegutslippskilder (røde) i modellen
markert.

4.2.1 NOx-kjemi
Utslippsfaktorer oppgis fra HBEFA for NOx samlet, og beregnede konsentrasjoner er derfor for
NOx. Grensene i T-1520 og grenseverdiene i forurensningsforskriften er gitt for NO2, og de bereg-
nede konsentrasjonene av NOx regnes derfor om til NO2-konsentrasjoner.

Følgende formel brukes i omregningen i programvaren:

NO2 = 29 x [NOx] / 35+[NOx] + 0.217 x [NOx]
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5. RESULTATER OG VURDERINGER

5.1 Meteorologi
Vindroseplott for dataene generert i GRAL for planområdet, basert på måledata fra Alta lufthavn
stasjon for perioden 2017-19, er vist lagt oppå ortofoto over området i Figur 6, og i Figur V1-1 i
Vedlegg 1. Figur V1-2 viser vindroser på årsbasis for Alta lufthavn stasjon for de siste ti årene (år
2010-19) og for normalperioden (1961-90).

Figur 6. Vindroseplott som viser vinddataene brukt i modelleringen, som prosesseres i GRAL for området
ved kvartal A52, basert på data fra Alta lufthavn meteorologiske stasjon for årene 2017-19, hentet ut fra
eKlima (Meteorologisk institutt, 2021). Plottet er lagt oppå ortofoto over området fra Google Earth
(Google, 2021). Vindrosen framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindretninger
fordelt på sektorer på 22,5°.

Vindhastighetene i de genererte vinddataene for planområdet er gjennomgående lave, under 3
m/s de fleste timene. Dominerende vindretninger er i hovedsak fra sørøst og fra nordvest (Figur
6). Ved planområdet er dermed dominerende vindretninger stort sett lignende forholdene ved
den meteorologiske stasjonen på Alta lufthavn, men vindhastighetene er betydelig høyere ved
lufthavnen. Vindretningen har betydning for spredningen av luftforurensning. Lave vindhastighe-
ter gir høyere sannsynlighet for opphopning av luftforurensning nær utslippskilder som trafik-
kerte veger.

5.2 Utslipp til luft
Det ble beregnet utslipp av komponentene NOx og svevestøv (PM10) fra kjøretøy for de ulike veg-
strekningene som inngår i spredningsmodellen. Som det framgår av Tabell V2-2, er utslippene
størst ut fra den sterkest trafikkerte E6 Altaveien som går nordvest for planområdet (NOx: 0,538
kilogram per kilometer per time (kg/km/t); PM10, vinterperioden: 0,417 kg/km/t). Det er også
noe utslipp fra trafikken langs E6 i sørvest og Markveien.

NOx slippes kun ut fra eksos på kjøretøy, mens svevestøv i tillegg slippes ut som resultat av slita-
sje av dekk og bremseklosser, piggdekkbruk og oppvirvling av vegstøv. Ikke-eksoskilder står for
de klart største bidragene til svevestøvutslippene fra vegtrafikken (Tabell V2-2). Piggdekk brukes
kun om vinteren, og bidraget fra støvoppvirvling er også høyere om vinteren på grunn av tilset-
ting av strøsand og vegsalt. Utslippene av PM10 fra vegene er derfor betydelig høyere om vinte-
ren enn om sommeren; i gjennomsnitt utgjør sommerandelen kun ca. 25 % av vinterandelen, i
hovedsak på grunn av den høye piggdekkandelen (83 %) lagt til grunn. Andelen tungtrafikk har
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forholdsvis stor betydning for de totale utslippene ettersom tunge kjøretøy har betydelig større
utslipp til luft sammenlignet med personbiler. Tungtrafikkandelen ved vegene innenfor bereg-
ningsområdet er forholdsvis lave, på mellom 1 og 6 % (Tabell V2-2).

5.3 Spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet
Utarbeidede spredningskart som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved plan-
området for kvartal A52 i Alta sentrum er vist i Figurene 7-9. Kart er vist for PM10 8. høyeste
døgnmiddel (rød og gul sone) i Figur 7, PM10 31. høyeste døgnmiddel (forurensningsforskriften) i
Figur 8, og PM10 årsmiddel (forurensningsforskriften) i Figur 9. Ettersom beregnede konsentrasjo-
ner av NO2 i området var lave, er resultatene for NO2 (årsmiddel iht. T-1520 rød sone og for-
urensningsforskriften, vintermiddel iht. T-1520 gul sone og 19. høyeste timemiddel iht. forurens-
ningsforskriften) kun oppført i Vedlegg 3. Spredningskart for PM10 er også vist i større format i
Vedlegg 3. Alle beregningene er utført med meteorologi for perioden 2017-19 (NO2 vintermiddel:
jan.-apr. + nov.-des.), og viser resultater ved 2,5 meters høyde over terreng, med planlagte nye
bygninger inkludert i beregningsmodellen og trafikktall prognosert for gjennomført planforslag.

Som det framgår av spredningskartene i Figur 7-9, er det en viss, men begrenset spredning av
luftforurensning ut fra Markveien som går nordøst for planområdet for kvartal A52. Det er noe
spredning ut fra E6 Altaveien i nordvest, men utslippene fra denne vegen får liten betydning for
den lokale luftkvaliteten ved planområdet.

Figur 7. Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) som 8. høyeste døgn-
middel ved planområdet for kvartal A52 i Alta. Planlagt ny bygning er vist i oransje. Gul og rød sone for
PM10 tilsvarer maks. 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 µg/m3, iht. Retningslinje T-
1520.

PM10

8. høyeste døgnmiddel:
Rød og gul sone (T-1520)
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Figur 8. Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) som 31. høyeste
døgnmiddel ved planområdet for kvartal A52 i Alta. Planlagt ny bygning er vist i oransje. Grenseverdien i
forurensingsforskriften for PM10 som døgnmiddel er på 50 µg/m3.

Figur 9. Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) som årsmiddel ved
planområdet for kvartal A52 i Alta. Planlagt ny bygning er vist i oransje. Grenseverdien i forurensingsfor-
skriften for PM10 som årsmiddel er på 25 µg/m3.

PM10

Årsmiddel:
Forurensningsforskriften

PM10

31. høyeste døgnmiddel:
Forurensningsforskriften
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5.3.1 Svevestøv
Ved arealplanlegging er det i utgangspunktet kravene og grensene i Retningslinje T-1520 som
gjelder. Det er noe spredning av svevestøv (PM10) ut fra E6 Altaveien nordvest for kvartal A52,
og til en viss grad ut fra Markveien som går like nordøst for planområdet (Figur 7). Nedre grense
for Retningslinje T-1520 rød sone for svevestøv (PM10; 50 µg/m3 som 8. høyeste døgnmiddel)
overstiges på vegbanen langs E6 og like ved rundkjøringen, og kun ved mindre deler på vegba-
nen langs Markveien. Rød sone omfatter ikke noen del av planområdet. PM10 gul sone (35 µg/m3

som 8. høyeste døgnmiddel) har større utbredelse enn rød sone, og brer seg ut over deler av
uteområdet mellom Markveien og den nye bygningen i kvartal A52, men omfatter ikke noen del
av selve bygningen. Beregningene viser at luftkvaliteten er god ved boligene og på utearealene i
vest, nord og sør.

Grenseverdiene i forurensningsforskriften er de juridisk gjeldende grenseverdiene for tiltak som
ikke skal overstiges. Grensene for gul og rød sone i Retningslinje T-1520 er strengere enn eller
sammenfallende med grenseverdiene i forurensningsforskriften, men Retningslinje T-1520 inne-
holder ikke grenser for NO2 på timebasis eller PM10 på årsbasis. Det er derfor nødvendig å gjøre
beregninger med disse midlingstidene og vurdere spredningskart også sett opp mot grenseverdi-
ene for tiltak. Døgn- (Figur 8) og årsgrenseverdien (Figur 9) for PM10 i forurensningsforskriften på
henholdsvis 50 µg/m3 (tillatt 30 overskridelser) og 25 µg/m3 overstiges ved mindre områder
langs E6, men ikke noen steder langs Markveien eller på planområdet.

5.3.2 Nitrogendioksid
Beregnede konsentrasjoner av NO2 ved planområdet er lave, hovedsakelig på grunn av lave bak-
grunnskonsentrasjoner særlig av NO2 i området (kap. 3.4.2). T-1520 rød eller gul sone for NO2

(40 µg/m3 som hhv. års- og vintermiddel) omfatter ikke noen steder innenfor beregningsområdet
(se spredningskart i Vedlegg 3). For NO2 sammenfaller grenseverdien som årsbasis i forurens-
ningsforskriften med nedre grense for rød sone i Retningslinje T-1520. Heller ikke timegrensever-
dien for NO2 i forurensningsforskriften på 200 µg/m3, med 18 tillatte overskridelser, overstiges
noen steder i området.

5.3.3 Andre forurensende komponenter
Retningslinje T-1520 inneholder ikke grenseverdier for partikler med diameter mindre enn 2,5
µm (PM2,5) eller andre komponenter som PAH eller metaller. Mindre partikler kan penetrere
lenger ned i luftveiene og dermed utgjøre større helserisiko enn større partikler, og det er derfor
viktig å vurdere spredning også for denne fraksjonen separat. Grenseverdien i forurensningsfor-
skriften kap. 7 foreligger som årsmiddel, på 15 µg/m3.

Erfaringsmessig er spredning av PM2,5 i forhold til gjeldende grenseverdier mindre problematisk
enn PM10 års- og døgnmiddelkonsentrasjoner. Gitt den forholdsvis begrensede spredningen av
svevestøv konsentrert til mindre områder ut fra de mest trafikkerte vegene i området, er det der-
for ikke foretatt spredningsberegninger for PM2,5 eller andre komponenter.

5.4 Diskusjon, antakelser gjort i spredningsberegningene og usikkerhet
Spredningsberegningene gir et inntrykk av hvilke områder som vil være utsatt for redusert luft-
kvalitet. Det gjøres imidlertid en rekke antakelser i forbindelse med modelleringen og spred-
ningsberegningene:

· Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år og de meteorologiske forholdene fra må-
lestasjon til planområde kan avvike noe.

· Utslippsfaktorer brukt i utslippsberegningene er gjennomsnittstall, og vil avhenge av forhold
som kjøremønster, hastighet, teknologi og alder på kjøretøyet. I foreliggende rapport ble fak-
torer for 2020 benyttet, da disse er mest sikre, for å gi mest mulig realistiske utslippstall. For
prognosesituasjonen vil dette antakeligvis gi en overestimering, da det antas at kjøretøytek-
nologien vil utbedres i framtiden.
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· Bakgrunnskonsentrasjonene kan variere fra sted til sted innenfor området som følge av ter-
reng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter, og det er forbundet en viss usikkerhet til bereg-
ningsmetodene. Tilgjengelig kilde til bakgrunnsnivåer (ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon) er
basert på beregninger, og foreligger med såpass lav oppløsning at lokale forskjeller særlig i
byområder og tettsteder ikke kan tas tilstrekkelig hensyn til.

· Fordelingen mellom NO og NO2 varierer avhengig av meteorologiske forhold og atmosfærisk
sammensetning, og modellerte konsentrasjoner av NO2 er derfor forbundet med noe usikker-
het.

· Estimering av svevestøvnivåer i luft som følge av piggdekkbruk og resuspensjon av vegstøv
er forbundet med vesentlig usikkerhet.

5.5 Anbefalinger om tiltak
I området ved kvartal A52 i Alta er det begrenset spredning av luftforurensning ut fra nærlig-
gende veger. Retningslinje T-1520 gul sone for PM10 overstiges ved deler av utearealet mellom
Markveien og den nye bygningen i kvartal A52. Øvrige grenser i Retningslinje T-1520 eller gren-
severdier i forurensningsforskriften overholdes på planområdet.

Områder som faller inn under T-1520 rød sone anses i utgangspunktet som uegnet for følsomt
bruksformål som boliger, skoler, barnehager, helseinstitusjoner, idrettsanlegg og uteopp-
holdsarealer. Ved områder i gul sone anbefales det å gjennomføre aktuelle avbøtende tiltak for å
sikre tilfredsstillende luftkvalitet.

For å sikre tilfredsstillende luftkvalitet for beboere på og andre brukere av planområdet, er det
dermed tilstrekkelig å legge uteoppholdsområder andre steder enn arealet mellom Markveien og
ny bebyggelse. Alternativt kan det settes opp støyskjerming mellom Markveien og den nye byg-
ningen, noe som sannsynligvis vil medføre at hele planområdet havner utenfor gul sone. Tiltak på
selve bygningen er ikke nødvendig med hensyn på lokal luftkvalitet. Luftinntak kan med fordel
legges til fasader vendt bort fra Markveien, men dette er ikke påkrevd.



VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET 17

6. KONKLUSJON

Luftkvalitetsberegningene viser at det er noe spredning av luftforurensning ut fra E6 Altaveien
nordvest for kvartal A52, men at utslippene fra denne vegen får liten betydning for den lokale
luftkvaliteten ved planområdet. Spredningen ut fra Markveien som går tilstøtende planområdet i
nordøst er begrenset. Retningslinje T-1520 rød sone for PM10 overstiges kun ved mindre områder
på selve vegbanen langs E6 og ved deler av Markveien. PM10 gul sone omfatter deler av uteområ-
det mellom Markveien og planlagt ny bebyggelse på planområdet, men ingen del av selve byg-
ningen. Grenseverdier i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 overstiges kun ved mindre deler
langs E6. Luftkvaliteten ved arealene i vest, nord og sør på planområdet er god. Konsentrasjo-
nene av NO2 i området er lave og under grensene i Retningslinje T-1520 og forurensningsforskrif-
ten kap. 7, grunnet lave stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner særlig for NO2.

I gul sone iht. Retningslinje T-1520 skal luftforurensningssituasjonen vurderes, mens for følsomt
bruksformål som boliger og utendørs oppholdsarealer som havner inn under rød sone skal avbø-
tende tiltak gjennomføres. Med bakgrunn i beregnede konsentrasjoner, vil det for å sikre tilfreds-
stillende luftkvalitet på planområdet være tilstrekkelig å legge uteoppholdsområder bort fra area-
let mellom Markveien og den nye bygningen. Alternativt kan det oppføres støyskjerming langs
Markveien, noe som mest sannsynlig vil medføre at hele planområdet havner utenfor gul sone.
Ettersom T-1520 gul eller rød sone ikke omfatter selve bebyggelsen, vil det ikke være nødvendig
å gjennomføre tiltak på bygningen. Luftinntak kan likevel med fordel legges til bygningsfasader
vendt bort fra Markveien.
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VEDLEGG 1
METEOROLOGISKE DATA
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For å simulere spredning av luftforurensning ved planområdet for kvartal A52 i Alta ble det gene-
rert klassifisert vindstatistikk i GRAL, basert på vinddata fra Alta lufthavn stasjon for årene 2017-
19. Inngangsdataene ble hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2021). Vindhastigheter og
vindretninger brukt i spredningsmodellen for planområdet og for Alta lufthavn stasjon er vist i Fi-
gur V1-1. Vindstatistikk for siste tiårsperiode og normalperiode ved Alta lufthavn er vist i Figur
V1-2.

Figur V1-1. Vindroseplott for a) vinddataene brukt i modelleringen, som er prosessert i GRAL for områ-
det ved kvartal A52 i Alta sentrum, basert på b) data fra Alta lufthavn meteorologiske stasjon. Vindro-
sene framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindretninger fordelt på sektorer,
for årene 2017-19, hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2021).

a)

b)
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Figur V1-2. Vindroseplott som framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindret-
ninger fordelt på sektorer på 30° ved Alta lufthavn stasjon, for a) siste tiårsperiode (årene 2010-19) og
b) siste normalperiode (1961-90). Vinddata hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2021).
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VEDLEGG 2
UTSLIPPSBEREGNINGER
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I prosjektet er det foretatt beregninger av utslipp fra vegtrafikken i området. Kjøretøy slipper ut
en rekke luftforurensende stoffer i eksos. For svevestøv (PM10) må også utslipp forårsaket av sli-
tasje av dekk, bremseklosser og asfalt, piggdekkslitasje og oppvirvling inkluderes i utslippsbereg-
ningene. Svevestøvutslippene er differensiert på sommer (mai-oktober)- og vintersesong (no-
vember-april).

Utslipp fra eksos
For å beregne utslipp av NOx og svevestøv (PM) fra lokale veger ble det hentet ut utslippsfaktorer
fra The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA, 2021), for år 2020. Utslippsfak-
torer ble hentet ut for de ulike typene veger som ligger inne i modellen, for både PM og NOx, og
for ulike trafikkscenarioer og stigning/kurvatur (Tabell V2-1).

Tabell V2-1. Utslippsfaktorer for utslipp fra forbrenning av svevestøv (PM) og nitrogenoksider (NOx) med
betingelser for vegstrekningene i spredningsmodellen, hentet fra Handbook Emission Factors for Road
Transport (HBEFA, 2021) for Norge for år 2020.

Type
kjøretøy Komponent Stigning

(gradient) Trafikkscenario Utslippsfaktor
(g/km/kjøretøy)

HGV NOx +/-4% URB/Distr/30/Heavy 4,81

HGV NOx 0 URB/Distr/30/Heavy 6,46

HGV NOx +/-4% URB/Trunk-City/50/Heavy 4,604

HGV NOx 0 URB/Trunk-City/50/Heavy 4,230

HGV PM +/-4% URB/Distr/30/Heavy 0,099

HGV PM 0 URB/Distr/30/Heavy 0,086

HGV PM +/-4% URB/Trunk-City/50/Heavy 0,073

HGV PM 0 URB/Trunk-City/50/Heavy 0,070

pass. car NOx +/-4% URB/Distr/30/Heavy 0,521

pass. car NOx 0 URB/Distr/30/Heavy 0,491

pass. car NOx +/-4% URB/Trunk-City/50/Heavy 0,544

pass. car NOx 0 URB/Trunk-City/50/Heavy 0,485

pass. car PM +/-4% URB/Distr/30/Heavy 0,006

pass. car PM 0 URB/Distr/30/Heavy 0,006

pass. car PM +/-4% URB/Trunk-City/50/Heavy 0,005

pass. car PM 0 URB/Trunk-City/50/Heavy 0,005

Trafikksituasjonene brukt i uttaket av utslippsfaktorene fra HBEFA (Tabell V2-1) karakteriseres av
typisk kjøremønster på veistrekningen, og velges ut fra elementene by-/landlig område («ur-
ban/rural area»), veitype («road type»), fartsgrense («speed limit») og trafikkflyt («levels of ser-
vice»), se oversikt over tilgjengelige valg i illustrasjon i Figur V2-2 (Keller et al., 2017). Valgene
for trafikkflyt er fri flyt («freeflow»), tett trafikk («heavy»), «mettet» trafikk («saturated») og kø-
kjøring («stop and go»).
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Figur V2-2. Oversikt over tilgjengelige valg for trafikksituasjon i HBEFA, som brukes i beregning av ut-
slippsfaktorer for individuelle vegstrekninger (Keller et al., 2017).

Ikke-eksoskilder til svevestøvutslipp fra kjøretøy
I tillegg til utslipp fra eksos slippes svevestøv ut fra veger som resultat av dekk-, bremsekloss-
og asfaltslitasje, samt ved piggdekkbruk og som resultat av oppvirvling av vegstøv. Bidrag fra
ikke-eksoskilder til svevestøv fra kjøretøy ble beregnet med NORTRIP-modellen (Norsk institutt
for luftforskning (NILU), 2012).

NORTRIP-modellen bruker en rekke inngangsparametere, relatert til vegparametere, meteorologi
og tiltak (salting, gaterengjøring osv.). I beregningene ble meteorologi fra Alta lufthavn og
Tromsø-Langnes stasjon for høst 2018/vår 2019 benyttet (se Vedlegg 1). Nedbør og luftfuktig-
het, samt frekvens for tiltak ble satt til 0. Piggdekkandelen ble satt til tilgjengelig tall for Tromsø
by for år 2020 på 83 % (NILU; Tromsø kommune; Statens vegvesen; Miljødirektoratet, 2021).
Utslipp fra piggdekkbruk er kun inkludert i beregningene for vinterperioden (november-april).

De beregnede utslippene av NOx og svevestøv (PM10) for de aktuelle vegstrekningene er oppført i
Tabell V2-2.
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Tabell V2-2. Beregnede utslipp av svevestøv (PM10) og nitrogenoksider (NOx), oppgitt i kilogram per kilometer per time (kg/km/t) fra vegene ved planområdet for
kvartal A52 i Alta, for prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, trafikktall framskrevet for år 2036), ved bruk av utslippsfaktorer fra Tabell V2-1 og fra
NORTRIP-modellen. Svevestøvutslippene er differensiert i sommer (mai-okt.)- og vinterperiodeutslipp (nov.-apr.).

Vegstrekning Vegkategori
Veg-

bredde
(m)

Stigning
Trafikk-
mengde
(ÅDT)

Andel
tung-

trafikk

Farts-
grenser
(km/t)

Utslipp (kg/km/t)

NOx eksos PM eksos
PM10

Ikke-eksos Totalt

E6 Altav. N Primary non-motorway 7.5 +/- 4-6 % 17300 5% 50 0.538 0.006 0.411 0.417

E6 Altav. S Primary non-motorway 7.5 +/- 0-2 % 9600 6% 50 0.284 0.004 0.237 0.241

Løkkev. Distributor/Secondary 7 +/- 0-2 % 4100 1% 30 0.094 0.001 0.049 0.050

Markv. R-Løkkev. Distributor/Secondary 10 +/- 0-2 % 12500 5% 30 0.411 0.005 0.155 0.160

Markv. Løkkev.-Follumsv. Distributor/Secondary 11.5 +/- 0-2 % 9900 5% 30 0.326 0.004 0.124 0.128

Markv. Follumsv.-S Distributor/Secondary 11 +/- 0-2 % 7400 5% 30 0.243 0.003 0.094 0.097

Follumsv. Distributor/Secondary 6 +/- 0-2 % 4700 2% 30 0.119 0.001 0.057 0.058

*Oppgitte svevestøvutslipp for vegene er for vinterperioden (november-april). Utslippene for sommerperioden er satt til 25 % av vinterutslippene. Beregnet med piggdekkandel = 83 %
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VEDLEGG 3
SPREDNINGSKART
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For å vurdere spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet for planområdet for kvartal A52 i
Alta kommune er det beregnet spredning av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) i området.
Spredningsberegningene ble foretatt med modellen GRAL.

Fra spredningsberegningene ble det utarbeidet spredningskart med konsentrasjoner vurdert opp
mot grenseverdier i forurensningsforskriften (Klima- og miljødepartementet, 2004) og nedre gren-
ser for rød og gul sone i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520,
Miljøverndepartementet, 2012). Spredningsberegningene er foretatt ved 2,5 meters høyde, for
prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, år 2036).

Oversikt over type spredningskart i Vedlegg 3:

· PM10 døgnmiddel - Retningslinje T-1520
· PM10 døgnmiddel – forurensningsforskriften
· PM10 årsmiddel - forurensningsforskriften
· NO2 årsmiddel - Retningslinje T-1520, forurensningsforskriften
· NO2 vintermiddel - Retningslinje T-1520
· NO2 timemiddel – forurensningsforskriften



Svevestøv (PM10) 8. høyeste døgnmiddel; Retningslinje T-1520 rød og gul sone
Prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, vegtrafikktall prognosert for år 2036) Beregningshøyde: 2,5 m

Prosjektnr.:
1350037289-003

Prosjektnavn:
Alta sentrum, kvartal
A52

Oppdragsgiver:
Fellesbygget AS

Utarbeidet av:
HAWE

Dato:
2021-01-19



Svevestøv (PM10) 31. høyeste døgnmiddel; forurensningsforskriften
Prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, vegtrafikktall prognosert for år 2036) Beregningshøyde: 2,5 m

Prosjektnr.:
1350037289-003

Prosjektnavn:
Alta sentrum, kvartal
A52

Oppdragsgiver:
Fellesbygget AS

Utarbeidet av:
HAWE

Dato:
2021-01-19



Svevestøv (PM10) årsmiddel; forurensningsforskriften
Prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, vegtrafikktall prognosert for år 2036) Beregningshøyde: 2,5 m

Prosjektnr.:
1350037289-003

Prosjektnavn:
Alta sentrum, kvartal
A52

Oppdragsgiver:
Fellesbygget AS

Utarbeidet av:
HAWE

Dato:
2021-01-19



Nitrogendioksid (NO2) årsmiddel; Retningslinje T-1520 rød sone, forurensningsforskriften
Prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, vegtrafikktall prognosert for år 2036) Beregningshøyde: 2,5 m

Prosjektnr.:
1350037289-003

Prosjektnavn:
Alta sentrum, kvartal
A52

Oppdragsgiver:
Fellesbygget AS

Utarbeidet av:
HAWE

Dato:
2021-01-19



Nitrogendioksid (NO2) vintermiddel; Retningslinje T-1520 gul sone
Prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, vegtrafikktall prognosert for år 2036) Beregningshøyde: 2,5 m

Prosjektnr.:
1350037289-003

Prosjektnavn:
Alta sentrum, kvartal
A52

Oppdragsgiver:
Fellesbygget AS

Utarbeidet av:
HAWE

Dato:
2021-01-19



Nitrogendioksid (NO2) 19. høyeste timemiddel; forurensningsforskriften
Prognosesituasjonen (gjennomført planforslag, vegtrafikktall prognosert for år 2036) Beregningshøyde: 2,5 m

Prosjektnr.:
1350037289-003

Prosjektnavn:
Alta sentrum, kvartal
A52

Oppdragsgiver:
Fellesbygget AS

Utarbeidet av:
HAWE

Dato:
2021-01-19



Grunnundersøkelser datarapport

Markveien 8, Alta kommune

Rekvirent: Maffeis Engineering Norge AS

Prosjekt-type: Geoteknisk Rapport

Prosjekt nr.: 20254

Dato.: 02.02.2021

Utarbeidet: Fan Jia

.

Kontrollert: Tone Holten

Godkjent:



Innholdsfortegnelse

1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Områdetbeskrivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3 Utførte grunnundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

4 Grunnforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

5 Sluttkommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Bilag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5



20254 Grunnundersøkelser datarapport, Markveien 8

1 Innledning

Fellesbygget Alta AS planlegger å rive eksisterende bygg for og etablere en 6-etasje bygning i Markveien 8. GeoNord

AS er engasjert til å gjennomføre grunnundersøkelser i området. Denne rapporten beskriver grunnforholdene i

området i henhold til resultatene fra totalsonderinger og tidligere grunnundersøkelsene utført i Markveien 2.

2 Områdetbeskrivelser

Området som er undersøkt ligger i sentrum av Alta som vist i Figur 1, like nord for Parksenteret og sør for Markveien

2. Terrenget er flatt og ligger på kote +55,2 (NN2000).

Figur 1: Flyfoto over området (kart.finn.no).

Området ligger under marin grense. NGUs løsmassekart (se Figur 2) antyder at området er dekket med tykk

havavsetning, noe som indikerer mulighet for finkornede løsmasser. Løsmassekartet viser at området grenser til

organisk jordlag.

1
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Figur 2: NGUs løsmassekart.

3 Utførte grunnundersøkelser

Feltarbeidet ble utført i uke 50 år 2020.

Det er foretatt 5 av 6 planlagte totalsonderinger i området, 1 totalsondering måtte avlyses på grunn av komplis-

erte rør i grunnen. Boreplanen av utførte grunnundersøkelsene er vist i Figur B1.

Resultatene av totalsonderinger er vist i Figur B2, B3, B4, B5, B6 i Bilag 2.

4 Grunnforhold

I henhold til grunnundersøkelsene varierer tykkelsen av løsmasselaget fra 8m til 10m. Mektigste løsmasse tykkelsen

er påtruffet i T5 og minst tykkelsen er i T1. Berggrunnen stiger mot nordvest.

Det øverste topplaget fra 1 til 3 meter er registrert med høy motstand, noe som sannsynligvis indikerer fyllmasser

fra tidligere anlegg. Under topplaget er det registrert et løsmasselag med lav motstand. I henhold til prøvetaking

fra Markveien 2 [1], er det mest sannsynlig at løsmassene er siltig leire. Fra 5m til berggrunn, ligger det et lag med

relativt høyere motstand, noe som kan være grovkornede løsmasser fra breelvavsetning eller fast finkornede masser

med høy OCR og lavt vanninnhold.

Grunnvannstand er ikke målt. Alle prøvene tatt fra Markveien 2 [1] er relativt tørr.

2
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5 Sluttkommentar

Grunnforholdene i området kan bli tolket fra totalsonderingene som:

• 0- 2m fyllmasser (antas sand/grus)

• 2- 6m finkornede masser (antas siltig leire)

• 6m- berggrunn grovkorn masser eller svært fast finkornede masser

• berggrunn varrierer fra 8-10m under terrenget.

Det er ikke foretatt noen prøver fra Markveien 8. Grunnforholdene er tolket fra 5 totalsonderingene og prøvetakin-

gene utført i området rundt (Markveien 2).

Siden det planlagte bygget skal ha en kjeller, skal fundamentdybde være dypere enn frostdybden i Alta (H0 =
2,2m [2]). Fundamenter skal være fritatt fra telefarlighet.

Det planlagte bygget kan etableres på spissbærende peler til berggrunnen eller i fast morenemasser. Alternativt kan

bygget direkte fundamenteres på finkornede masser (silt/leire) med stripe- og punktfundamenter. For etablering

av fundament i de finkornede massene må det gjennomføres videre grunnundersøkelser for å tilegne mekaniske

egenskaper av aktuelle løsmasser. Detaljprosjektering av fundamenteringen må utføres av fagfolk

3
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1. INNLEDNING OG MÅL 

1.1 Bakgrunn 
Utbyggingsområdet kvartal A52, gnr./bnr. 28/163, ligger i Alta sentrum. Fellesbygget Alta AS 
ønsker å utvikle og utvide kvartal A52 slik at det kan etableres flere boliger og andre typiske 
sentrumsformål utover de som det åpnes for i områdereguleringen. I tillegg vurderer selskapet 
muligheten for å bygge en etasje høyere enn det reguleringsplanen åpner for. Formålet med 
planarbeidet er derfor å endre gjeldende reguleringsplanstatus slik at utviklingsplanene kan 
realiseres. 
 
Rambøll Norge AS er engasjert av Fellesbygget Alta AS, for vurdering av overordnet 
VAO-løsning for planlagt regulering og utbygging kvartal A52 i Alta sentrum. 
 

1.2 Målsetting 
Denne VAO-planen omfatter overordnet beskrivelse av tekniske løsninger for VAO-anleggene på 
tomten A52. Dimensjoner på ledninger og beregninger oppgitt herunder er veiledende, og 
detaljprosjektering og beregninger må gjennomføres i senere planfaser og før utførelse. Den 
videre prosjekteringen skal gjennomføres i tråd med gjeldende VA-norm for Alta kommune. 
 
 
I denne planen er det ikke tatt hensyn til grunnforhold og grunnvannstand som f.eks. kan 
medføre vann i kjellere. 
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2. MYNDIGHETSKRAV OG RETNINGSLINJER 

2.1 Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel (18.08.11)  
Pkt. 1.3.15 Teknisk infrastruktur setter krav om at kommunens VA-norm skal legges til grunn for 
planlegging av VAO-anlegg. Dette skal dokumenters og sikres i reguleringsplaner (eventuelt ved 
rekkefølgekrav).  
 

2.2 VA-norm Alta kommune og sanitærreglement 
VA-normen setter blant annet krav at minsteavstand mellom byggverk og VA-ledninger er 4 
meter ved normal leggedybde. Unntak fra dette er om ledninger legges i kulvert/trekkerør eller 
høyere enn fundamentnivå for bygg. 
 
Sanitærreglementet og VA-normen setter krav til den enkelte abonnent i forbindelse med 
tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg, og påfølgende drift og vedlikehold. 
 
 
 
Denne VAO-planen redegjør for at krav og føringer stilt i kommuneplan og andre overordnede 
planer ivaretas. 
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3. ORIENTERING 

3.1 Prosjektets omfang 
Rambøll Norge AS (heretter Rambøll) er engasjert av Fellesbygget Alta AS for vurdering av 
overordnet VAO-løsning i forbindelse med detaljregulering av A52, planid.: 20200005. 
 
Situasjonsplan med siste revisjon 05.02.2021 utarbeidet av Verte Landskap & Arkitektur AS 
(heretter Verte) (jf. Figur 3-1) og plankart datert 17.02.2021 utarbeidet av Rambøll (jf. Figur 
3-2) ligger til grunn for forslag til VAO-plan for reguleringsområdet. Forutsetninger for beregning 
av mengder er utført etter bakgrunnsdata (antall personekvivalenter, tette flater m.v) fra 
situasjonsplan og plantegninger av bygningen mottatt fra Verte datert 08.02.2021. 
 

 

Figur 3-1. Situasjon A52 05.02.2021. Kilde: Verte. 

 



Rambøll - Kvartal A52, gnr. 28 bnr. 163 

 

  

 
\\RAMALFFILE01\Oppdrag\Oppdrag 2019\1350037289 Detaljregulering for Alta sentrum, kvartal A52\7-PROD\K-var\DOK\KS JGT\K-

001- VAO-plan Kvartal A52-Back up til KS.docx  

5/23

 

Figur 3-2. Plankart datert 17.02.2021. Kilde: Rambøll Areal. 

 

3.2 Beliggenhet, topografi, grunnforhold etc. 
Planområdet ligger i Alta sentrum langs Markveien, mellom kvartal A51, A53, Helsesenteret og 
parkeringsplassen P2. Planområdet er sammenfallende med kvartal A52, slik det er avsatt i 
områderegulering for Alta sentrum. Planområdet er på ca. 1,5 daa. 
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Figur 3-3. Plassering av planområdet og plangrense (svart stiplet linje). Kilde: Kommunekart. 

 

Det er utført grunnundersøkelse for planområdet. Det øverste topplaget, fra 1 til 3 meter, er 
registrert med høy motstand, noe som sannsynligvis indikerer fyllmasser fra tidligere anlegg. 
Under topplaget er det registrert et løsmasselag med lav motstand. I henhold til prøvetaking fra 
Markveien 2, er det mest sannsynlig at løsmassene er siltig leire. Fra 5m til berggrunn, ligger det 
et lag med relativt høyere motstand, noe som kan være grovkornede løsmasser fra 
breelvavsetning eller fast finkornede masser. NGUs løsmassekart antyder at området er dekket 
med tykk havavsetning, jf. Figur 3-4. Tykk havavsetning har uegnet infiltrasjonsevne. Det legges 
derfor ikke opp til betydelig infiltrasjon innenfor tomten. Noe infiltrasjon vil forekomme gjennom 
de grønne arealene på eiendommen. 
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Figur 3-4. Løsmassekart over planområdet. Kilde: Geonord, grunnundersøkelse. 

 

3.3 Fremtidig utbygging 
Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av de formål som inngår i planområdet:  
 

Tabell 3-1. Oversikt over formål som inngår i planområdet. Kilde: Planbeskrivelsen, Alta kommune. 

 
 
Planforslaget vil innebære næring i første etasje, kontorer i andre og tredje etasje og leiligheter i 
de tre resterende etasjene. Planforslaget vil innebære 25 boenheter, 2 kontorer og 4 
forretninger. 
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3.4 Eksisterende kommunalt vannforsynings- og avløpsnett (VA) 
Figuren under viser eksisterende kommunale VA-ledninger for planområdet. 
 

 

Figur 3-5. Kart over eksisterende ledningsnett med kumnummer og koter på VA-ledninger for planområdet, med 
plangrense (rød stiplet linje) og arealformål. Kilde: Alta kommune. 

 
Eks. kommunalt VA-nett på østsidenav bygget vil komme i konflikt med planalgt p-kjeller for A52 
og må legges om.  
 
Rambøll har ikke grunnlag for å beregne resterende kapasitet for eksisterende AF-, 
spillvann- og overvannsledninger i områder utenfor planområdet. 
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4. VANNFORSYNING 

4.1 Dimensjonerende vannmengder 
Dimensjonerende vannforsyningsmengder er beregnet med basis i samtidighetsvurderinger. 
Forbruk fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vannkrevende installasjoner i hver 
boenhet og næring/forretning, samt sannsynligheten for hvor mange installasjoner som er i bruk 
samtidig for hele tomten. Dimensjonerende vannforsyningsmengder er beregnet til ca 2,5 l/s, jf.  
Tabell 4-1. 
 

Tabell 4-1. Dimensjonerende vannforsyningsmengde basert på antall boenheter og forretning fra plantegninger 
oversendt fra Verte 08.02.2021. 

 
* For næring gjelder det 2 kontorer og 4 forretninger. 
 
Det er opplyst at bygningen skal ha sprinkleranlegg. 
 

4.2 Brannvann/slokkevann  
For krav til slokkevann angir TEK17 §11-17 følgende preaksepterte ytelseskrav til utendørs 
vannforsyning:  
 

1. Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen. 
2. I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det 

være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett 
tilgjengelig uavhengig av årstiden 

3. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei.  
4. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes.  
 

 

Vannforbruk Prosjekt: A52

Type enhet Leilighet Næring*
Antall enheter 25 1

Tappesteder (normale vannmengder) l/s Antall tappesteder Antall tappesteder
Badebatteri 0.3+0.3 0.6 0 0
Dusjbatteri 0.2+0.2 0.4 1 2
Oppvaskbatteri 0.2+0.2 0.4 1 2
Oppvaskmaskin 0.2 0.2 1 2
Servantbatteri 0.1+0.1 0.2 2 10
Utslagsvask 0.1+0.1 0.2 0 6
Vaskemaskin 0.2 0.2 1 0
WC / Klosettsisterne 0.1 0.1 1 10
Høytrykkspylere 1 1 0 0
Bilvaskemaskin 2 2 0 0
Utvendig tappekran 0.5 0.5 0 2
Sum normert mengde l/s 1.7 7.2
Sum normert mengde for antall enheter l/s 42.5 7.2
Største tappested pr enhet l/s 0.4 0.4
Dim. samtidig vannmengde pr enh. l/s 2.1 0.9

Total sum normert mengde l/s
Største tappested l/s
Dim. samtidig vannmengde l/s

49.7
0.4
2.3
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5. Slokkevannskapasiteten må være: 
a. Minst 1200 l/minutt i småhusbebyggelse  

b. Minst 3000 l/minutt, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse  

 
6. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 

 
For planområdet vil kravet til slokkevannskapasitet være: Qbrann =50 l/s (3000 l/min). 
 
Minimum vannbehov for sprinkleranlegg må beregnes iht. NS-EN 12845. 
 

4.3 Eksisterende vannforsyningsnett 
Det er utbygd vannforsyningsnett i området, med en VL DN 150 SJK langs Markveien, jf. Figur 
3-5. Eksisterende tilknytning til kommunal nett er muligens i kum 1027. 
 
Nærmeste brannkum er maksimum ca. 10 m fra planlagt byggverk. 
 

4.4 Kapasitet for slukkevann 
Slukkevannsanalyser utført av Rambøll i forbindelse med hovedplan for vann, indikerer at 
eksiterende nett har kapasitet til uttak brannvann > 50 l/s. Figur 4-1 viser dekningsområdet for 
de to nærmeste brannkummene ved planområdet. 
 

 

Figur 4-1. Oversikt over branndekning for planområdet (gul stiplet linje). 
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4.5 Løsning innad i utbyggingsområdet  
Planlagt utbygging og etablering av p-kjeller ved kvartal A52 vil komme i konflikt med 
eksisterende kommunal vannledning. For å oppnå 4 meters avstandskrav blir kommunal ledning 
lagt om og under planlagt gang- og sykkelvei/kollektivholdeplass. 
 
Kommunal overvannsledning går i dag via eksisterende vannkummer. I ny trase separeres vann 
og overvann. Eksisterende brannkum opprettholdes for vannforsyning av nabobygg. 
Overvannsledninger som har avrenning inn til vannkummen bør plugges/blendes. 
 
Det etableres ny vannledning DN160 PE 100 SDR 11 i felles trase med spillvann og overvann. Ny 
vannkum (BK1) etableres for tilknytning av nytt bygg. Forslag til plassering er vist i K-730-10-
100. Endelig plassering forutsettes utført i detaljprosjekteringen med bakgrunn i planlagt uttrekk 
for vann fra VVS-konsulent. 
 
Brannvannsdekning iht. TEK 17 § 11-17 vurderes i brannkonsept for prosjektet. 
 
For sprinkleranlegg må ledning dimensjoneres etter krav til sprinkleranlegg.  
Dette må avgjøres av brannrådgiver/rådgiver VVS i forbindelse med detaljprosjektering. 
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5. SPILLVANN 

5.1 Dimensjonerende spillvannsmengder 
Dimensjonerende spillvannsmengder er beregnet etter samme prinsipp som for vannforbruket. 
Beregningen er vist i Tabell 5-1. Dimensjonerende vannforsyningsmengde basert på antall 
boenheter og forretning fra plantegninger oversendt fra Verte 08.02.2021. 
 

Tabell 5-1. Dimensjonerende vannforsyningsmengde basert på antall boenheter og forretning fra plantegninger 
oversendt fra Verte 08.02.2021. 

 
* For næring gjelder det 2 kontorer og 4 forretninger. 
 
Dimensjonerende samtidig vannforbruk, basert på samtidighetsberegninger:  
 
Qdimforbruksvann = ca. 6,2 l/s (maks time). 

5.2 Eksisterende nett 
Det er utbygd spillvannsnett i planområdet, med en SP BET DN 150 langs Markveien, jf. Figur 
3-5. Eksisterende tilknytning til kommunal nett antas å være i kum 1020 og 22548. 
 
Eksisterende spillvannsledning har i dag dårlig selvfall (ca. 6 ‰) etter opplysninger fra Gemini. 
Kapasiteten er ca 13 l/s.  
 

Spillvannsmengder : Prosje kt: A52

Leiligheter Næring*
25 1

Antall tappesteder Antall tappesteder
WC 1.8 1 10
Dusj 0.4 1 2
Golvsluk 110 mm 2.0 0 0
Golvsluk 75 mm støpejern 1.2 1 2
Oppvaskkum 0.6 1 2
Oppvaskmaskin 0.6 1 2
Servant 1 1/4" 0.4 1 10
Utslagsvask 0.9 1 6
Vaskemaskin 0.6 1 0
Høytrykkspylere 1 0 0
Bilvaskemaskin 2 0 0
Utvendig tappekran 0.5 0 2
Sum normert mengde l/s 6.5 34.0
Sum normert mengde for antall enheter l/s 162.5 34.0
Største tappested pr enhet l/s 1.8 1.8
Dim. samtidig vannmengde pr enh. l/s 5.6 2.8
Total sum normert mengde l/s
Største tappested l/s
Dim. samtidig vannmengde l/s

Utstyr med vannlås (normal vannmengder) l/s

196.5
1.8
6.2
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5.3 Løsning innad i utbyggingsområdet 
Planlagt utbygging og etablering av p-kjeller ved kvartal A52 vil komme i konflikt med 
eksisterende kommunal spillvannslednieng. For å oppnå 4 meters avstandskrav blir kommunal 
ledning lagt om og under planlagt gang- og sykkelvei/kollektivholdeplass. 
 
Etter beregninger av eksisterende anlegg og påkoblingspunkt, er det vanskelig å oppnå 
selvfall på ny spillvannsledning. Løsningen for å ivareta spillvannet til nabobygget mot nord 
(Markveien 2), er å etablere en pumpestasjon for å frakte spillvannet til prosjektert kum SPK2. 
Herfra vil være selvfall videre til SPK3. Selvfallet legges med minimumfall på 10 ‰, slik at 
selvrensing oppnås selv ved lavt forbruk. Ledningsdimensjon på selvfallsledning bør ikke legges 
mindre enn DN150, det velges derfor DN160 PVC SN8 rør. 
 
Iht. sanitærreglementet for Alta kommune, skal laveste sluk i bygning ligge minimum 90 cm 
over koblingspunkt kommunalt nett. P-kjeller ligger på kote + 52,50. Det vil være mulig å 
tilknytte kommunalt nett ved selvfall. Ved omlegging av ledningsanlegget vil spillvann ved 
byggets østlige hjørne ligge på ca. kote + 50.70.  
 
Det settes ned stake-/spylekum utenfor bygg (SPK2), samt i tilkoblingspunkt kommunalt nett 
(SPK3). 
 
Uttrekkpunkt fra bygget må avklares i fase for detaljprosjektering i samråd med VVS-konsulent. 
 
Plassering av spillvannskummer er skissert på vedlagt tegning, men endelig plassering 
forutsettes utført i detaljprosjekt. 
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6. OVERVANN 

Planområdet er på ca. 1,5 daa. 

6.1 Dimensjonerende overvannsmengder 
Avrenning fra feltet ble beregnet ved bruk av rasjonelle metode, jf. Tabell 6-1. IVF-kurve for 
Karasjok er lagt til grunn for beregning av overvannsmengder. Ledningsanlegget skal 
dimensjoneres for regnskyllhyppighet z = 20 år (for bysenter/forretningsstrøk jf. Norsk Vann 
rapport 163 «Klimatilpasset overvannhåndtering»).  
 
Verte opplyser om at det er ikke planlagt grønne tak på det nye bygget. Det er heller ikke 
planlagt grønne områder på takterrassen. Eksisterende situasjon og ny situasjon har tilnærmet 
lik andel tette flater, dette medfører at overvannmengden i praksis vil være den samme. Med 5 
min. regntid er avrenningen beregnet til 29 l/s. 

Tabell 6-1. Beregnet avrenning for eksisterende og ny situasjon. 
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For å møte fremtidige klimaendringer, anbefaler Norsk Vann at det legges til en klimafaktor med 
økning i nedbørintensitet på minimum 50%. Framtidig avrenning med klimafaktor og 5 min. 
regntid er beregnet til 43 l/s. 
 

Tabell 6-2. Beregnet avrenning for fremtidig situasjon med klimafaktor.  

 
 

Økningen i overvannsmengde utgjøres utelukkende av klimafaktor.  
 

6.2 Eksisterende overvannsnett 
Det er utbygd spillvannsnett i planområdet, med en OV BET DN 300 langs Markveien, jf. Figur 
3-5. Eksisterende tilknytning til kommunal antas å være i kum 22547. 
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6.3 Maksimalt påslipp til kommunalt nett 
Alta kommune, ved VA-planlegger Eirik Sønvisen, krever at tiltaket ikke skal medføre en økning i 
vannmengde til overvannsnettet sammenlignet med dagens situasjon.  
 

6.4 Mulighet for infiltrasjon  
Grunnundersøkelser og NGUs løsmassekart viser at planområdet har uegnet infiltrasjonsevne 
(ref. Figur 3-4). Det legges ikke opp til betydelig infiltrasjon innenfor planområdet. Noe 
infiltrasjon vil forekomme gjennom de grønne arealene i feltet. 
 

6.5 Fordrøyning av overvann 
Overvannet i planområdet skal forsinkes og fordrøyes med regulert utslipp fra tomten. Fremtidig 
avrenning skal ikke bli større enn dagens avrenning, dvs. 29 l/s. 14 l/s overvann må fordrøyes.  
 
Fordrøyningen, beregnet med regnenvelopmetoden med redusert utslipp, beregnes til ca. 8 m3, 
jf. Tabell 6-3. 
 

Tabell 6-3. Beregnet dimensjonerende fordrøyningsvolum for planområdet. 
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6.6 Avrenningsanalyse før tiltak 
Figur 6-1 viser avrenningsmønster og forsenkninger for planområdet med 200-årsregn og 3 
timers nedbør (27,5 mm). Avrenningen skjer sørøstover langs Markveien og Aronneskjosen, før 
den havner ut i Altaelva ved Tippen. Figuren viser at det er ingen avrenning mot planlagt bygg. 
det er dermed ikke fare for oversvømmelse ved ev. 200 års flom.   
 

 

Figur 6-1. Avrenningsmønster/flomveier og forsenkning/potensielle oversvømmelsesområder i planområdet 
(lilla linje), før utbygging. Kilde: Scalgo.no. 

 
Figur 6-1 viser at det går en eksisterende flomvei går langs Markveien. Planlagt utbygging må 
tilpasses terrenget slik at eksisterende flomvei opprettholdes. 
 

6.7 Løsning innad i utbyggingsområdet 
Planlagt utbygging og etablering av p-kjeller ved kvartal A52 vil komme i konflikt med 
eksisterende kommunal overvannsledning. For å oppnå 4 meters avstandskrav blir kommunal 
ledning lagt om og under planlagt gang- og sykkelvei/kollektivholdeplass. 
 
Kommunal overvannsledning går i dag via eksisterende vannkummer. I ny trase separeres vann 
og overvann. Det etableres ny overvannskum nord for planområdet, OVK1, for å ivareta 
overvann fra nabobygg i Markveien 2.  
 
Overvann fra planområdet kobles til ny overvannsledning i kum OVK2. Det etableres ny 
overvannskum OVK3 for tilkobling til eksisterende nett. Ved påkoblingspunkt OVK3 må 
bunn ledning ha en kotehøyde på ca. +50,13 for å treffe eksisterende overvannsledning. 
 



Rambøll - Kvartal A52, gnr. 28 bnr. 163 

 

  

 
\\RAMALFFILE01\Oppdrag\Oppdrag 2019\1350037289 Detaljregulering for Alta sentrum, kvartal A52\7-PROD\K-var\DOK\KS JGT\K-

001- VAO-plan Kvartal A52-Back up til KS.docx  

18/23

Dimensjonerende overvannmengde for planområdet er beregnet til 29 l/s inkludert klimafaktor. 
Stikkledning med 10‰ fall, blir minimumsdimensjon på uttrekksledning Di= 200 mm med 50 % 
fyllingsgrad. Det anlegges ny DN250, PP SN8 med minimum 10‰ fall fra bygg til 
påkoblingspunkt kommunalt nett.  
 
Uttrekkpunkt for tankvann mv må avklares med VVS-rådgiver.  
 
Dersom bygningsdrens skal inn på fordrøyningsmagasin må det påregnes pumping av drensen, 
da det ikke er hensiktsmessig å legge fordrøyningsmagasinet så dypt. Alternativt føres drens inn 
på den kommunale overvannsledningen uten fordrøyning. En slik løsning må avklares med Alta 
kommune avd. kommunalteknikk.  
 

6.7.1 Lukket fordrøyningsanlegg 
For å ivareta krave om at tiltaket ikke skal medføre en økning i vannmengde til overvannsnettet 
sammenlignet med dagens etableres det fordøyingsmagasin. Nødvendig fordrøyningsvolum blir 
da ca. 8 m3  forslag til fordrøyningsanlegg er et rør Ø1000 mm med en lengde på ca. 10 m, med 
virvelkammer. Forslag til plassering vises i vedlagte situasjonsplan. 
 

 

Figur 6-2. Eksempel på utformin av fordrøyningsmagasin. 
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6.7.2 Grønne lommer 
Grønne lommer vil ha fordrøyende effekt på overvannet før det ledes til fordrøyningsanlegg. En 
grønn lomme kombinert med fordrøyningsanlegg, eksempelvis regnbed, kan gjøre byer og 
tettsteder mer resistent mot skader ved ekstreme nedbørsmengder og samtidig utnytte vannet 
som en ressurs. Figur 6-3 viser et eksempel på hvordan fordrøyningsanlegg kombinert med et 
grønt bed med trerekke kan utføres langs Markveien. 
 

 

Figur 6-3. Snitt fra Detaljregulering - Omsorgssenter Alta sentrum. Omtrentlig passering og høyde av nytt bygg, 
markert i rødt. Kilde: Rambøll. 

Grønne lommer  har et stort fokus på i store kommuner i med tanke på overvannshåndtering.  
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Figur 6-4. Eksempel på overvannshåndtering ved brukend av grønne løsninger. Kilde: Vårt Oslo. 
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7. AVSLUTNING 

Når det gjelder slokkevann, blir slokkevannssituasjonen vurdert av kommunen ved regulerings- 
og byggesaksbehandling. En grov analyse av slukkevannskapasiteten på vann-nettet i 
kommunen viser at vannbehovene dekkes direkte med uttak fra kommunens ledningsnett.  
 
Planlagt utbygging må tilpasses terrenget slik at eksisterende flomvei opprettholdes. 
 
VA-nettet bygges ut iht. kommunal standard med de minimumskrav som er gitt i VA-norm for 
Alta kommune på anlegg som skal overtas av Alta kommune. Detaljering med plassering og 
høydesetting av kummer, sluker og ledninger gjøres i forbindelse med detaljprosjektering av 
utvendig VA for planområdet. 
 
 
 
 
 

8. VEDLEGG 

Tegning K-730-10-100. 
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