
 
 

 

 

 
 

 

 

 

alta.kommune.no 

          

  PLANBESKRIVELSE      
          

  

Detaljregulering for 
Gakorimyra sør B7 

   
  Offentlig ettersyn, dato:  R01: 14.10.21   

          
  Planident: 5403-20170003   Vedtaksdato:   

  Arkivsak: 17/1187   Dato sluttbehandling:   

          

          



Innholdsfortegnelse 

 

1 Innledning ............................................................................................ 3 

2 Planområdet ........................................................................................ 5 

3 Planforslaget ....................................................................................... 14 

4 Konsekvensutredning ......................................................................... 18 

5 Virkninger av planforslaget ................................................................. 18 

6 Planprosess og medvirkning ................................................................ 33 

7 Begrunnelse for valgte løsninger ......................................................... 34 

VEDLEGG ................................................................................................... 37 

1 Referat fra oppstartsmøte 
2 Innspill 
3 Forenklet ROS-analyse 
4 Situasjonsplan 
5 Sol- og skyggeanalyse 
6 VAO-rapport 
7 Trafikkvurdering 
8 Støyrapport 
9 Geoteknisk rapport 
10 Forprosjekt bygninger 

 

 

 

 

 

  

  



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Gakorimyra sør_Planid: 5403-20170003 Alta kommune | 3 

 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Planens intensjon er å legge til rette for etablering av nytt boligområde på Gakorimyra sør. 
Området inngår i «Detaljplanen for avlastningsveg – parsell 1» og er regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse med benevnelsen felt B7. Det forutsettes at det utarbeides en reguleringsplan 
for boligområdet. Området skal tilrettelegges med tilhørende parkering, samferdselsanlegg og 
uteoppholdsarealer ihht. detaljplanen. Det ble gjennomført et oppstartsmøte 25.04.2017, og 
planen ble forvarslet 05.10.2018. Prosjektutviklingen startet opp med utvikling av boenheter, to 
typer boligbygg og situasjonsplan over området. Planarbeidet har stoppet opp ved et par tilfeller, 
og ble gjenopptatt høsten 2020. Innen planen fremmes for 1.gangs behandling i planutvalget, er 
den nye arealplanen vedtatt. Den nye arealplanen stiller en del andre krav til variasjon av 
leilighetsstørrelser, felles aktivitetsrom og sol på terrasser/balkonger. Det er avholdt flere møter 
med saksbehandler/leder for planavdelingen for å avklare hvordan prosjektet best kan tilpasses 
de nye planbestemmelsene. Det vil redegjøres nærmere for disse, og øvrige tema i den videre 
planbeskrivelsen.  

 

1.2 Om forslagsstiller 

Tiltakshaver: 
Polarlys Boligbyggelag AS v/Knut Uglebakken 
Postboks 1284 
9505 Alta 
Mail: ku@polarlys.no 
Tlf: +47 917 51 485 
 
Saksansvarlig: 
Prosjektansvarlig plan og KU 
VERTE landskap - arkitektur AS v/Anita Veiseth 
Postboks 1034 
9503 Alta            
Mail: anita@verte.no 
Tlf: +47 78 44 30 33/+47 901 47 746 
 
Prosjektansvarlig ARK 
VERTE landskap - arkitektur AS v/Kerstin Pirskanen 
Postboks 1034 
9503 Alta            
Mail: kerstin@verte.no 
Tlf: +47 78 44 30 33/+47 916 51 830 
 
Konsulenter: 
Trafikkvurdering 
Rambøll Norge AS v/Marte Dahl 
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Mellomlia 79 
Pb: 9420 Sluppen 
7493 Trondheim 
Mail: kerstin@verte.no 
Tlf: +47 78 44 30 33/+47 954 71 314 
 
VAO-plan 
Rambøll Norge AS v/Lan Tuyet Phan 
Kongleveien 45 
9510 Alta 
Mail: Tuyet.Phan@ramboll.no 
Tlf: +47 481 72 111 
 
Støyvurdering 
Multiconsult AS v/Bernt Mikal Larsen 
Fjellgata 6 
4612 Kristiansand            
Mail: bernt.mikal.larsen@multiconsult.no 
Tlf: +47 95 04 79 70 
 
Geoteknisk vurdering 
Multiconsult AS v/Julie Berg 
Kvaløyveien 156 
Pb: 2274 
9269 Tromsø 
Mail: Julie.berg@multiconsult.no 
Tlf: +47 77 62 26 95 
 
Plankart 
HR Prosjekt AS v/Alf Waaler 
Løkkeveien 111 
9510 Alta 
Mail: awa@hrposjekt.no 
Tlf: +47 976 77 880 
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 Planområdet 
 

2.1 Oversiktskart 

Gakorimyra sør B7 ligger i Gakori i Alta kommune ca. 4 km sørvest for Alta sentrum. Planområdet er 
avgrenset av Byløypa i sør, Bjørnestien i vest, Svaneveien i nord, og Gakoriveien i øst. Hele område 
er et etablert boligområde med hovedsakelig eneboligbebyggelse, og noe rekkehusbebyggelse. 

 
Figur 1: Oversiktskart 

2.2 Dagens bruk 

Planområdet består i hovedsak av myrlendt mark, tresatt med furu. Området fungerer i dag som en 
buffer mellom boligbebyggelsen og attraktive fritidsområder som Gakorivannet, og med 
løypetraseer til Skoddevarre, Røstan og Gampvannet. benyttes i dag i noen grad til fritidsaktiviteter, 
men det er ikke synlige spor av stier innenfor planområdet.  
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Figur 2: Ortofoto som viser dagens bruk 

 

2.3 Planstatus 

Gjeldende plan for området er «Kommuneplanens arealdel 2021-2040» hvor området er avsatt 
til boligformål, samt tilhørende vegareal. 

 Fylkesplan for Finnmark. 

 Reguleringsplan for Gakorimyra Sør, planid: 20060027 

 Reguleringsplan for Skogtun Gakori, planid: 20040013 

 Reguleringsplan for Skogtun Gakori, planid: 20040013 

 Reguleringsplan Gakorimyrene – felt B8, planid: 20050003 

 Reguleringsplan Gakori skole – utvidelse, planid: 20040015 

 Detaljplanen for avlastningsveg – parsell 1, planid: 20110003 
 
 

2.3.1 Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Fastsatt ved kgl.res. 
28. september 2018 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven) § 6-2. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 

Rikspolitiske planretningslinjer for barn og planlegging: Retningslinjen for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen skal bidra til å styrke vilkår for barn og unges i planleggingen av nye 
områder. Det settes bl.a. krav til gode oppvekstforhold i nærmiljøet, samt krav til utformingen av 
arealer og anlegg. 
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Samordnet bolig, -areal- og transportplanlegging: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig, 
areal- og transportplanlegging har som mål å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse 
samt å sikre gode lokalsamfunn og bomiljø gjennom tilrettelegging for mest mulig effektiv, trygg og 
miljøvennlig transport. Retningslinjen forutsetter videre en helhetlig planlegging av 
utbyggingsområder og transport i forhold til jordbruk og naturvernområder 

Planlegging av riks- og fylkesveier: Rikspolitisk retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveier etter 
plan- og bygningsloven skal gi større mulighet for en sammenhengende fremstilling av hvordan 
veiplanlegging bør skje innenfor plan- og bygningslovens system. Store deler av innholdet i 
retningslinjen er en gjengivelse av det som allerede fremgår av loven og lovforarbeidene.  

Behandling av støy i arealplaner: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging gir føringer 
for planlegging av arealbruk i støyutsatte områder, samt områder hvor det legges til rette for 
støyende virksomheter. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Statlige myndigheter 
kan imidlertid gi innsigelse dersom det gjøres vesentlige avvik.  

 

2.3.2 Fylkesplan/ regional planstrategi 
Den 1.januar 2020 ble Troms og Finnmark slått sammen til én fylkeskommune. Arbeidet med en 
regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023 startet opp etter vedtak i fylkestinget av mars 
2020 (sak 18/20). Arbeidet er forankret i Nasjonale forventninger 2019-2023, hvor planlegging som 
vektøy for helhetlig bærekraftig utvikling (pkt. 01) og byer der det er godt å bo og leve (pkt. 04) er 
vektlagt.  

Gjeldende regional planstrategi er et fornyelsesvedtak av Fylkesplan for Finnmark i 2011 der det i 
hovedsak er kapittel 4 som i praksis er gjeldende. Fylkesplanen er en overordnet plan som skal legge 
føringer for fylkeskommunen, staten og kommunene sine handlinger og bruk av virkemidler i fylke: 

Delmål 4.6 ”Å videreutvikle gode bosteder helhetlig og estetisk gode fysiske miljøer.” ønskes oppnådd 
blant annet ved at kommunene: 

 gjennom planprosesser tar hensyn til universell utforming. 

 sikrer og videreutvikler lekeområder og nærfriluftsområder i arealplaner. 

 ved tettstedplanlegging og stedsutvikling utarbeider stedsanalyser 

 forsøker å unngå etableringer og utbygginger som truer tydelig senterstruktur og som øker 
avstander i forhold til daglige gjøremål. 

 

2.3.3 Kommunale mål og planer 
Kommuneplanens samfunnsdel: Alta kommunes samfunnsdel ”Alta Vil” ble vedtatt i 2004 og en 
rullering vedtatt 22.juni 2015 etter en omfattende prosess som hadde pågått i 3 år. Den gjeldende 
samfunnsdelen har definerte målsetninger for trivsel og livskvalitet (kap. 6.3).  

Målsetning 14. med underpunkter er definert slik: 

14. Alta vil ha boliger for alle i gode boområder og at boforholdene skal fremme velferd og 
samfunnsdeltakelse. 

a. Medvirke med kommunal boligforsyning til dempet prispress på boligmarkedet.  

b. Bruke utbyggingsavtaler til å framskaffe arealer og boliger for grupper omfattet av kommunens 
boligsosiale politikk.  

c. Medvirke til flere utleieboliger.  
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d. Sikre boområder med gode og langsiktige kvaliteter 

 

Gjeldende planer innenfor området: 

Området er omfattet av kommuneplanens arealdel 2021-2040 (vedtatt 15.02.2021). Planområdet 
er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Siden planområdet ligger nær den planlagte og 
detaljregulerte avlastningsveien, må det tas spesielle hensyn til støy fra den framtidige veien. 

 
Figur 3: Planstatus (kommuneplanens arealdel) 
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Figur 4: Oversikt over planer i området 

Reguleringsplan for Gakorimyra Sør (Planid: 20060027. Ikraftredelsesdato: 26.01.2010) 
Reguleringsplanen omfatter regulering av 31 eneboligtomter. De fleste boligene er nå ferdigstilte, 
eller under ferdigstillelse. Boligområdet har adkomst via Gakorimyra.  

 
Figur 5: Oversikt over Reguleringsplan Gakorimyra sør 

Reguleringsplan for Gakorimyra boligfelt del 1. (Planid: 19980111. Ikraftredelsesdato: 22.03.1999) 
Reguleringsplanen omfatter regulering av ca. 104 eneboligtomter, samt en barnehage. Området ble 
utbygd på 2000-tallet og er i dag et godt etablert boligområde med adkomst via Bjørnemyra.  
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Figur 6: Oversikt over Reguleringsplan Gakorimyra boligfelt del 1. 

Reguleringsplan for Skogtun Gakori (Planid: 20040013. Ikraftredelsesdato: 02.05.2006). 
Reguleringsplanen omfatter regulering av 16 boenheter fordelt på 4 leilighetsbygg. Området ble 
utbygd på 2000-tallet og er i dag et godt etablert boligområde med adkomst via Gakoriveien.  

 
Figur 7: Oversikt over Reguleringsplan Skogtun Gakori 

Reguleringsplan Gakorimyrene – felt B8 (Planid: 20050003. Ikraftredelsesdato: 13.06.2006). 
Reguleringsplanen omfatter regulering av ca. 42 boenheter fordelt på 6 leilighetsbygg. Området ble 
utbygd på 2000-tallet og er i dag et godt etablert boligområde med adkomst via Bjørnemyra.  
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Figur 8: Oversikt over reguleringsplan for Gakorimyrene 

Reguleringsplan Gakori skole – utvidelse (Planid: 20040015. Ikraftredelsesdato: 24.10.2005). 
Reguleringsplanen omfatter Gakori skole med tilhørendele- og aktivitetsområder, parkering og 
grøntområder. Reguleringsplanen ble utarbeidet i forbindelse med en utvidelse av skolen. 
Kjøreadkomst til skolen via Gakoriveien.   

 
Figur 9: Oversikt over Reguleringsplan Gakori skole 

Detaljplanen for avlastningsveg – parsell 1 (Planid: 20110003. Ikraftredelsesdato: 22.06.2015). 
Gjennomføringen ligger ikke inne i Nasjonal transportplan pga. manglende lokal finansiering. Alta 
kommune har signalisert at forslagsstiller som en del av planprosessen må vurdere hvorvidt det kan 
bli aktuelt å etablere midlertidige trafikale løsninger. 
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Figur 10: Oversikt over Detaljplanen for avlastningsveg – parsell 1. 

 

2.4 Eiendomsforhold 

Eiendomskart 

 
Figur 11: Kart med primære eiendommer 
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Hjemmelsforhold og rettigheter 

Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor plangrensen) og naboeiendommer 
(tilgrensende naboer og gjenboere) vises i tabellen nedenfor. 
 
EIENDOM 
GNR/BNR 

HJEMMELSHAVERE AREAL 
M2 

DAGENS PLANSTATUS FORESLÅTT PLANSTATUS 

Direkte berørte eiendommer 

26/144  Alta kommune 121    

26/585  Alta kommune 13074     

26/591  Alta kommune 290     

          

 Sum planområde 13485    

 
Naboeiendommer 

 26/297  Finn Kristoffer Tangen  945     

 26/341 
Siri Dreyer, Tor Ove 
Johnsen 666     

 26/186  Kjetil Høybakken 727     

 26/160  Alta kommune 732     

 26/184 
Tove og Martin 
Berntzen  670     

 26/267  Frank og Gunn Wirkola  614     

 26/287  Rita og Bjørn Hansen  704     

 26/626 
 Kjartan Hustad 
Henriksen 799     

 26/627  Merete Daniloff 718     

 26/628  Therese Muotkajarvi  681     

 26/629  Harald  Ås Farstad  680     

 26/630  Chompoonuch Santong  736     

 27/1/43  Finnmarkseiendommen  50986     

 26/52  Sigrun Knutsen  182064     

 26/1/27  Finnmarkseiendommen  2816     

 27/1144  Finnmarkseiendommen 244796     
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 Planforslaget 

 
Figur 12: Plankart for Gakorimyra sør B7 
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3.1 Planens intensjon 

Planens intensjon er å legge til rette for etablering av nytt boligområde på Gakorimyra sør. 
Området inngår i «Detaljplanen for avlastningsveg – parsell 1» og er regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse med benevnelsen felt B7. Det forutsettes at det utarbeides en reguleringsplan 
for boligområdet. Området skal tilrettelegges med tilhørende parkering, samferdselsanlegg og 
uteoppholdsarealer ihht. detaljplanen. 

 

3.2 Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter, alle datert 01.06.2021. 
 
1. Plankart m/tegnforklaring. 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse  

- Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte, datert: 25.04.2017 
- Vedlegg 2: Innspill. 
- Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse, datert 01.06.2021. 
- Vedlegg 4: Situasjonsplan, datert 15.08.2021. 
- Vedlegg 5: Sol- og skyggeanalyse, datert 01.06.2021. 
- Vedlegg 6: VAO-forprosjekt, rev02 datert: 29.05.2020. 
- Vedlegg 7: Trafikkvurdering, datert: 01.06.2021. 
- Vedlegg 8: Støyrapport, datert: 13.08.2021. 
- Vedlegg 9: Geoteknisk rapport, datert: 27.05.2021. 
- Vedlegg 10: Forprosjekt bygninger 

Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard og Alta kommunes maler. 

 

3.3 Planavgrensning 

Plangrensen er trukket i samsvar med avgrensning definert i Detaljplanen for avlastningsveg – 
parsell 1. 
 

3.4 Reguleringsformål 

Kort beskrivelse av hvilke formål planen inneholder. 
Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av de formål som er viktig i denne plan.  

 

Bebyggelse og anlegg 
Planen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, carporter og boder for 
boligbebyggelsen, uteoppholds- og lekearealer, felles privat grøntareal, felles privat parkering, 
snødeponier, renovasjon, trafo og grønnstruktur for overvannstiltak. 

Det legges til rette for to hustyper. Boenhetene har terrasser på bakkeplan som vender mot øst 
og vest, og tilsvarende balkonger for boenhetene på plan 2. Alle boenheter som er lokalisert på 
inngangsplanet for hhv. hustype 1 og 2 oppfyller kravet til tilgjengelighet ihht. byggteknisk 
forskrift. 

Farge- og materialbruk er tenkt holdt som hovedsakelig trekledning upigmentert, eller beises i en 
dempet farge. Inngangspartier og boder skal klimaskjermes, og markeres med farger og/eller 
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andre materialer. Takflatene skal holdes i en mørk grå farge. Dette skal bidra til å binde sammen 
området på en harmonisk måte.  

Bygningens er plassert slik at de bidrar til skjermede og trafikksikre rom for uteopphold mellom 
byggene.  

Uteoppholdsarealene er samlet sentralt i området, med adkomst fra alle boenhetene via interne 
gang- og sykkelveger. Uteoppholdsarealene består av en småbarnslekeplass tilpasset barn i 
alderen 1-6 år, og et skjermet uteområde med sittebenker. Lekeplassen opparbeides i samsvar 
med kommunens lekeplassnorm.  
 
Det settes av areal til et felles aktivitetsbygg i tilknytning til uteoppholdsarealene.  
 
Carporter og boder er plassert samlet på begge sider av den felles parkeringsplassen, slik at den 
gir støy- og visuell skjerming mot den planlagte avlastningsvegen. Det er avsatt areal til en carport 
pr. boenhet, totalt 56 plasser. Carporter til hustype 1 bygges uten boder fordi disse integreres i 
boligbyggene, mens carporter for hustype 2 bygges med bod.  
 
Det er avsatt arealer til trafo, renovasjonsanlegg og snødeponier i tilknytning til 
parkeringsplassen.  
 
Vi viser til plantegningene for ytterligere detaljer, og mer detaljert beskrivelse av løsningene i 
kapittel 7.   
 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  
Adkomsten til boligområdet er lagt fra Gakorimyravegen, og fører rett inn på parkeringsplassen 
med gjesteparkering og carporter/boder. Parkeringsplassen etableres med 15 gjesteplasser inkl. 4 
HC-plasser, og i tillegg til totalt 56 carporter inkl. 36 boder.  
 
Det etableres gang- og sykkelveger med bredde 3,0 m som adkomstveger fra parkeringsplassen til 
de ulike boligene. Det er ikke tillatt med kjøring til boligene, med unntak av kjøring i forbindelse 
med sykdom, flytting etc.  

 
Figur 13: Midlertidig skoleveg 
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Det skal etableres en offentlig gang- og sykkelveg langs vegen som i framtiden vil sammenføye 
Gakorimyra og Gakorivegen. Det er usikkert når dette arbeidet vil igangsettes. Standarden på 
Gakorivegen må bl.a oppjusteres med fortau for at dette tiltaket skal kunne gjennomføres. Det er 
behov for en trygg skoleveg fra B7 innen forbindelsen er på plass. Dette ble drøftet med 
planmyndighetene, og en ble enig om å etablere en midlertidig skoleveg i den nye traseen til 
Byløypa, og knytte denne til eksisterende løypenett. Se også beskrivelse i punkt 5.16.   
 

Grønnstruktur 
Det er lagt opp til lokal overvannshåndtering for boligområdet (Vider til vedlagte VAO-rapport for 
detaljer), og grøntområdene som omkranser boligfeltet er derfor avsatt til naturlig infiltrasjon og 
fordrøyning av overvann. Eksisterende furutrær skal bevares i størst mulig grad innenfor området, 
ettersom dette i stor grad bidrar til absorbsjon av overvann. Grøntområdet kan opparbeides med 
svanke/grøft dersom det vil være nødvendig for å sikre nødvendig kapasitet. Ved terrengarbeider 
skal overflaten opparbeides med stedegen vegetasjon som villeng, rogn, selje og or.  

 
Figur 14: Hovedprinsipper for lokal overvannshåndtering 

 
Hensynssoner 
Det er avsatt frisiktsone i forbindelse med adkomsten fra Gakorimyra. 
 
Det er etablert en vannledning gjennom området, og det er avsatt en sikringssone rundt denne.  
 
Støysoner er vist på plankartet. Boenheter og uteoppholdsarealer ligger med tilfredsstillende 
støyforhold. 
 
Det er lagt inn en faresone på 4,0 m rundt trafoen. 
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 Konsekvensutredning 
 

Det planlagte tiltaket er med tanke på krav om konsekvensutredning vurdert i henhold til plan- og 
bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 med hjemmel i lov 27. juni 
2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Tiltaket er vurdert 
ihht. forskriftens Kapittel 2. Planer og tiltak som omfattes av forskriften. Tiltaket faller ikke inn under 
kriteriene i §§6.-8. inkludert vedlegg I og II, og skal derfor ikke behandles etter forskriften. 

 

 Virkninger av planforslaget 
 
I dette kapitlet beskrives virkninger av planforslaget. Det er gjort særskilt utredningsarbeid; 
geoteknisk undersøkelse, trafikkanalyse og støyvurdering, og disse er kommentert med en 
oppsummering/konklusjon i relevant delkapittel. Selve utredningene ligger i sin helhet som vedlegg 
til planbeskrivelsen. 

 

5.1 By- og stedsutvikling 

Eksisterende forhold: 
Boligområdet Gakorimyra Sør B7 er forankret i kommuneplanens arealdel 2021-2040 (vedtatt 
15.02.2021), og Detaljplanen for avlastningsveg – parsell 1 (Planid: 20110003. Ikraftredelsesdato: 
22.06.2015). Området er i begge planene satt av til boligformål for konsentrert småhusbebyggelse 
og tilhørende infrastruktur, og detaljplanen som nå er utarbeidet er i samsvar med formålene i 
overordnete planer. Den eneste justeringer er at den lille offentlige parkeringsplassen er tatt ut 
fordi Alta kommune ikke så behov for en parkeringsplass i dette området.  
 
Gakorimyra er et veletablert boligområde som er bygget ut gradvis etter en overordnet plan fra 
1980-tallet og fram til i dag. Bebyggelsen består i hovedsak av frittliggende eneboliger, enebolig i 
rekke og konsentrert småhusbebyggelse. Det siste boligfeltet som er regulert er Gakorimyra Sør 
(Planid: 20060027). Boligområdet ligger rett vest for Gakorimyra Sør B7, og er under ferdigstillelse 
med ca. 30 eneboliger.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Gakorimyra sør B7 tilrettelegger for et boligfelt med 56 boenheter fordelt på 8 bygninger.  Det skal 
bygges to ulike hustyper, begge med to etasjer. Hustype 1 har fem boenheter på hvert plan, og 
hustype 2 har tre boenheter på hvert plan. Viser til pkt. 3.2 Bebyggelse og anlegg for mer detaljer 
om boligene.  

 

5.2 Barn og unges interesser 

Eksisterende forhold: 
Området består i hovedsak av myrlendt mark. Det går mange løyper i områdene i umiddelbar 
nærhet, men det er ikke registrert løyper, stier eller spor av aktivitet innenfor planområdet.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Norm for planlegging og opparbeidelse av lekeplasser i Alta kommune forutsetter at det settes av 
min. 0,1 da lekeareal pr. 30 boenheter for konsentrert småhusbebyggelse. Her vil det være 56 
boenheter, og det er satt av min. 200 m2 til småbarnslekeplass. Lekeplassen skal opparbeides i 
samsvar med kommunens lekeplassnorm når det gjelder dekker, lekeapparater, skjerming, 
møblering og belysning. I forbindelse med lekeplassen skal det bygges et felles aktivitetsbygg. 
Aktivitetsbygget skal tilrettelegges med aktiviteter som inkluderer barn, unge og seniorer. Det er 
valgt å samle lekearealene i en felles småbarn- og nærlekeplass for boligområdet. Begrunnelsen for 
dette er å knytte lekeområdet opp mot Byløypa og øvrige turområder, samt å legge lekeområdet til 
det mest attraktive området mht. solforhold, klimaskjerming og trafikksikkerhet. Dette gjelder 
spesielt boenhetene i BKS1 og 2 som vurderes å ha den minst gunstige plassering for lek fordi de 
ligger nær krysset Gakorimyra x Gakoriveien. Boenhetene her vil ligge ca. 75-60 m gangavstand fra 
lekeområdet, mens de øvrige boenhetene vil ha under 50 m til lekeområdet.  Ved å samle 
lekeområdet vil også lek- og uteaktiviteter få direkte tilgang til det felles aktivitetsbygget.  

 
Figur 15: Perspektiv av lekeplassen og felles aktivitetsbygg (til venstre) 

Det er nylig opparbeidet en grendelekeplass med bl.a ballbinge innenfor reguleringsplanområdet 
for Gakorimyra Sør. Denne vil fungere som grendelekeplass for også dette boligprosjektet (B7) 
Området ligger med adkomst via turløypenettet ca. 50 m fra den felles småbarn- og nærlekeplassen 
for Gakorimyra Sør B7.  

 

5.3 Byggeskikk og estetikk 

Eksisterende forhold: 
Den eksisterende bebyggelsen består av individuelle eneboliger og rekkehus/konsentrert 
småhusbebyggelse i 2.etasjer. Boligfeltene er bygget ut i perioden 1980 fram til i dag, og 
representerer byggeskikken slik den har utviklet seg i løpet av denne perioden.  
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Figur 16: Boliger langs Bjørnemyra. 

 
Figur 17: Boliger langs Svaneveien. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Bebyggelsen som er planlagt i Gakorimyra Sør B7 er tilpasset til eksisterende bebyggelse i volum 
og antall etasjer, og representerer dagens byggeskikk mht. fasader, vindusflater, materialer og 

 
Figur 18: Eksempel på fasader og materialbruk. 
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fargebruk. Vinduer er plassert for å begrense innsyn mellom boenhetene, og samtidig sikre 
tilstrekkelig dagslys og utsikt. Farge- og materialbruk er tenkt holdt som hovedsakelig trekledning 
upigmentert, eller beises i en dempet farge. Inngangspartier og boder skal klimaskjermes, og 
markeres med farger og/eller andre materialer. Takflatene skal holdes i en mørk grå farge. Dette 
skal bidra til å binde sammen området på en harmonisk måte. Hustype 1 legges til rette med 
flattak mens hustype 2 skal utformes med asymmetrisk saltak med forskjellige takvinkler. 

 

5.4 Demografiske forhold 

Eksisterende forhold: 
I dag er det ca. 400 boenheter på Gakorimyra. Med utgangspunkt i 2,3 beboere p. boenhet utgjør 
dette en befolkning på ca. 920 personer. Kommuneplanens arealplan er det lagt vurdert et 
boligpotensiale på totalt 1407 boenheter for Alta Vest (ca. 3236 beboere). Av disse er det 
beregnet et potensial på ca. 773 boenheter innenfor Gakorimyra. Hoveddelen av disse er knyttet 
til utbyggingen av Lille Skoddevarre (650 boenheter), ApanesB11 (54 boenheter) og Gakorimyra 
Sør B7 (56 boenheter).  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Gakorimyra Sør B7 bygges ut med 56 boenheter. Med utgangspunkt i 2,3 beboere pr. boenhet vil 
dette utgjøre ca. 130 beboere. Det er beregnet at utbyggingen vil bidra med ca. 1,8 barn pr. 
alderstrinn i grunnskolen, og det medfører en økning på ca. 13 elever for alderstrinn 1-7, ca. 6 
elever på alderstrinn 8-10. For barnehagene vil utbyggingen medføre en økning på 8 barn (1-6 år).  

 

5.5 Folkehelse 

Eksisterende forhold: 
Gakori er et veletablert bomiljø med en godt utbygd barnehage- og skolestruktur, samt sykehjem 
og eldresenter, alt innenfor gangavstand. Det er også etablert et godt utbygd gang- og 
sykkelvegnett som er mye brukt for reiser til/fra arbeid og skole, samt på fritiden. Gakorivann er 
tilrettelagt som badeplass med universell adkomst, og det er et godt utbygd turløypenett i 
nærområdet.   
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planområdet har en svært gunstig beliggenhet, og vil knytte seg direkte opp mot det eksisterende 
bomiljøet, den sosiale infrastrukturen og turløypenettet. Planforslaget er utarbeidet i samsvar 
med overordnete arealplaner, og det er godt tilrettelagt for et aktivt liv og god folkehelse.   

 

5.6 Friluftsliv 

Eksisterende forhold: 
Planområdet ligger nær svært populære friluftsområder. Det er registrert en stor variasjon av 
friluftsområder i umiddelbar nærhet av planområdet, og et godt utbygd løypenett som knytter de 
ulike områdene sammen.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planområdet knytter seg opp mot friluftsområdene og løypenettet, og vil nyte godt av det tilbudet 
som allerede er etablert og som er sikret i kommuneplanens arealdel. Løypenettet vil styrkes 
gjennom en forlengelse av den nye Byløypa som legges om i området, og som knyttes sammen 
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med eksisterende løype som går til Gakori skole. Denne forlengelsen vil brukes som en midlertidig 
trygg skoleveg fra boligområdet til Gakori skole.  
 

 
Figur 19: Registrerte friluftsområder (rosa=svært viktige friluftsområder, gul/oransje=viktige friluftsområder, lys 
gul=registrert friluftsområde) 

 

5.7 Landskap og natur 

Eksisterende forhold: 
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Figur 20: Vinterbilde fra området 

Planområdets bonitet er registrert i Kilden (Nibio) og området består av myr og uproduktiv skog, 
i hovedsak lave furuer. Myren er definert som dyp myr (se punkt 5.10). Området er relativt flatt, 
med terrenghøyder fra kote ca. + 58 helt i vest i feltet til ca. kote + 60 i øst.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planområdet vil opparbeides med 8 bygg med til sammen 56 boenheter, og tilhørende 
infrastruktur. Det vil være en ganske høy utnyttelse av arealet, men det er lagt inn begrensninger 
i planbestemmelsene om fjerning av furutrær. Furutrær tillates ikke fjernet dersom de står lenge 
unna et inngrep enn 3,0 m.  
 

 

5.8 Lokalklima 

Eksisterende: 
Klimaet i Alta er et typisk klima for steder som ligger i fjordbunnen. Vinteren er ofte stabil og kald, 
med fremherskende vindretning fra sør-sørøst. Uvær innebærer ofte snø og kraftig vind fra 
nordvest. Om sommeren kommer de kalde vindene fra nordvest. Den eksisterende 
furuvegetasjonen gir noe skjerming mot kalde vinder fra sørøst. Den åpne myrflaten gir liten grad 
av skjerming mot kalde vintervinder.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Byggene er lagt slik at de vil bryte vinden slik at den dempes og skaper mer avskjermete 
uteplasser. Uteplassene vil også skjermes med spileverk som demper vind og snø. Furutrærne vil 
bevares der det er mulig ihht. bygg og infrastruktur i samsvar med planbestemmelsene. I den 
blågrønne sonen som omgir boligene skal det tilrettelegges for etablering av lokal vegetasjon.  
 

Sol- og skyggeforhold 
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Figur 21: Sol-skygge analyse for 21. mars/september 

Hustype 1 har private terrasser/balkonger henvendt mot øst og vest, og i tillegg en felles uteplass 
(ca. 80 m2) på plan 2 som henvender seg mot sør og kan benyttes av alle beboerne. Hustype 1 
hadde i tidligere planforslag private uteplasser henvendt mot sør og nord pga. flotte utsikter i 
disse retningene. For å imøtekomme kravene i den nye kommuneplanen om min. 3 soltimer på 
private uteplasser mellom kl:09-18, er hustype 1 speilet og rotert. Den midterste leiligheten på 
østsiden imøtekommer ikke kravet om at det ikke tillates ensidig belyste østvendte leiligheter 
(pkt. 2.5.1 d), men leilighetene har tilgang til den sørvendte felles uteplassen på plan 2. Hustype 
2 har alle terrasser/balkonger henvendt mot vest. Alle leiligheter oppfyller kravet om min. 3 
soltimer mellom kl:09-18 ved vår- og høstjevndøgn (pkt. 2.5.4 c).   
 
I tillegg til gode solforhold på de private uteplassene har den felles leke- og uteoppholdsplassen 
med universell adkomst fra alle boligbyggene.  Viser til figur 20 og 21, og vedlegg 5.  
 

 
Figur 22: Sol-skyggeanalyse for 21.juni. 
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5.9 Miljøvennlig energiforsyning  

Eksisterende forhold: 

De fleste boliger i området antas å ha elektrisk oppvarming, eventuelt med vedovn og 
varmepumpe i tillegg.   

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Boligene vil bygges etter gjeldende standarder og forskrifter, eventuelt med varmepumpe eller 
vedovn som alternativ oppvarming. Byggene vil oppføres med minimum lav-eneregistandard. Det 
er lagt vekt på å bruke miljøvennlige materialer som f.eks trekledning som vil redusere 
klimagassutslipp.  

5.10 Naturressurser 

Eksisterende forhold: 
Planområdets bonitet er registrert i Kilden (Nibio) og området består av myr og uproduktiv skog. 
Myren er definert som dyp myr.  

 
Figur 23: Bonitet for planområdet (Kilden. Nibio) 

 
Figur 24: Arealtype myr (Kilden. Nibio) 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det vurderes at planområdet er tilstrekkelig kartlagt mht. naturressurser. Gjennom arbeidet med 
kommuneplanens arealdel er friluftsområder med varierte naturkvaliteter sikret. Dette omfatter 
naturkvaliteter som myr, furuskog, vann og fjell.  

 

5.11 Landbruk (inkl. jordbruk, skogbruk og reindrift) 

Eksisterende forhold: 
Det er ikke registrert at planområdet tidligere har vært brukt til landbruksformål. Det er registrert 
som mulig for oppdyrking, men området er frigitt av landbruksmyndighetene.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planområdet vil bygges ut til boligformål, og det vil medføre at området ikke vil egne seg til 
landbruk i framtiden. 
 
 

5.12 Risiko- og sårbarhet 

I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (jfr. Vedlegg 3) legges følgende definisjoner til 
grunn for sannsynlighet og konsekvens: 

SANNSYNLIGHET 

 

Begrep 

Forklaring 

Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i 

løpet av 50 år.  

Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende situasjoner, men 
det eksisterer en teoretisk sjanse for at hendelsen 
inntreffer. 

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

Hendelsen kan inntreffe, men det er mindre 
sannsynlig. 

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

Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer. 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett 
år. 

Det er meget sannsynlig at hendelsen inntreffer, faren 
er kontinuerlig til stede. 

 

KONSEKVENS 

 

Begrep 

 

 

Forklaring 

Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. Ingen 
økonomiske konsekvenser. 

En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av et 
systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 

Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale konsekvenser 
og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Moderate 
økonomiske konsekvenser. 
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Farlig Personskade i form av en død eller varige mèn. Alvorlige miljøskader med 
lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut av 
drift. Store økonomiske konsekvenser. 

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

 

Følgende faktorer fremstår som de viktigste for det aktuelle området: 

1. Trafikkstøy fra biltrafikk 

Det er utført beregninger av vegtrafikkstøy for utbygging av nye boliger i Gakorimyra Sør B7 
Beregningene viser at de nye boligene ligger utenfor gul og rød støysone etter retningslinjene i 
gjeldende T-1442. Viser for øvrig til støyrapport fra Multiconsult, datert: 13.08.2021 (vedlegg 8).  

2. Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred ihht. TEK17 

Planområdet er vurdert mht. sikkerhet mot kvikkleireskred ihht. TEK17. Rapporten konkluderer 
med at topografien på selve tomta og i området rundt gir ikke mulighet for at det kan oppstå 
områdeskred selv om området skulle bestå av masser med sprøbruddegenskaper. Det vurderes 
derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det 
pågjeldende tiltak (se vedlegg 9: Geoteknisk rapport). 
 

 

5.13 Samiske interesser  

Eksisterende: 
Det er ikke registrert at planområdet tidligere har vært brukt i tradisjonell samisk kulturnæring, 
utmarksnæring og/eller bosetning.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vil ikke endre samiske interesser for bruk av utmark. 

 

5.14 Sosial infrastruktur 

Eksisterende: 
Gakorimyra hører til skolekrets Alta Vest med Gakori skole (1-7 som den nærmeste skolen. 
Boligområdet bygges ut i samsvar med kommuneplanens arealdel med 56 boenheter, og det er 

 
Konsekvens 

Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt 

 

Lite sannsynlig 
     

Mindre 
sannsynlig  1.    

 

Sannsynlig      
 

Meget 
sannsynlig 
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tatt høyde for boligfeltet i forbindelse med den nylig vedtatte forskrift om skolestruktur i Alta 
kommune (vedtatt: 16.februar 2021). Det finnes totalt 9 barnehager i Alta Vest. Den nærmeste er 
Oterfaret barnehage med 54 plasser fordelt på 4 avdelinger, i en avstand på ca. 0,9 km. 
Nærmeste legesenter er Nordlys legesenter som ligger i Bossekop i en avstand på ca. 3,0 km. Alta 
Nærsykehus ligger på Sentrum i en avstand på ca. 5,5 km. Her finnes også Alta tannklinikk. 
Nærmeste sykehjem er Furuly sykehjem (ca. 0,9 km) og Vertshuset eldresenter som er et 
døgnbemaannet bo- og servicesenter. Handel og tjenesteytende næringer finnes i Bossekop 
sentrum (3,0 km) og Alta sentrum (5,5 km).  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det nye boligfeltet medfører at det er behov for:  
(56 x 3,2)/100 = 1,8 barn pr. alderstrinn 
0,9 x 1,8 barn pr. alderstrinn = 1,6 barnehageplasser pr. alderstrinn.  
 
Den nærmeste skolen er Gakori skole (1-7) som ligger med ca. 0,6 km gangavstand.  
Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole i en avstand på ca. 6,0 km, slik at 
busstransport vil være nødvendig. Alta sentrum med Universitetet Campus Alta ligger i en avstand 
på ca. 5,5 km.  

  
Startlån/tilskudd 

Alta Kommune gis utpekingsrett for kjøp av utvalgte leiligheter i prosjektet. Utpekingsretten 
innebærer at Alta kommune kan tilvise kjøpere til et utvalg* av leiligheter til kjøpere som har fått 
innvilget startlån/bostøtte fra Husbanken, og dermed er kartlagt og vurderte til å være i boligsosial 
målgruppe.  

Dette gjelder for kjøp av 10 % av det totale antall leiligheter, med 10 % reduksjon av til enhver tid 
gjeldende utsalgspris i det åpne markedet. Dersom utpekingsretten benyttes utover 10 % av det 
totale antallet, settes prisreduksjonen 3 %. Gjennom denne løsningen sikres bestemte grupper en 
mer fordelaktig tilgang til boligmarkedet. 

Alta kommunes benyttelse av utpekingsretten skal avklares i forkant av salgsstart. 

*Utbygger tilviser Alta Kommune leilighetene som tildeles ved benyttelse av utepekingsretten. 

 

5.15 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende: 

Vannforsyning 

Det er delvis utbygd VL-nett i utbyggingsområdet, ref. figur 3. Det går en DN180 PE vannledning 

gjennom planområdet, som har forbindelse med resten av bydelen Gakori. I øst er ledningen videre 

koblet til en DN200 SJK langs Gakoriveien, som har forbindelse mot Bossekop og DN355 PE ledning 

fra Altahøyden. 
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Kapasitet for slukkevann 

I forbindelse med arbeidet av Hovedplan Vann for Alta kommune, ble det utført analyser av 

slukkevannskapasitet på vann-nettet i kommunen. Figur 5 viser resultatet for området i tilknytning 

til planområdet. 

 
I følge TEK17 skal det ikke regnes samtidig uttak av slokkevann til evt. sprinkleranlegg og 

brannvesen. Minimum vannbehov for sprinkleranlegg dimensjoneres iht. NS-EN 12845. 

 

Eksisterende nett for spillvann 
Det er delvis utbygd SP-nett i planområdet. Anlegget som går gjennom planområdet ble anlagt i 

2017 og har en dimensjon på DN315 PVC. Denne er så koblet til et samlepunkt i Svaneveien med 

DN200 BET, som igjen er koblet i et samlepunkt nedstrøms Svaneveien med DN250 BET. Ledningen 

går så videre langs Altaveien. Ved Altaveien 61 går DN250 inn i en DN500 PPP 

ledning. Ledningen går videre langs Strandveien der den går over til DN400. DN400 leder avløpet 

direkte til avløpsrensestasjonen i Bossekop. 

 

Eksisterende overvannsnett  

Det er delvis utbygd kommunalt OV-nett i planområdet, ref. figur 3. Anlegget ble anlagt i 2017 og 

har en dimensjon på DN315 PVC. 

 
I tillegg er det i 2015 anlagt ny overvannsledning DN250 PVC vest for planområdet med et 

nødoverløp langs et jorde sørvest for Gakorimyra. DN250 PVC ledningen går nedover Bjørnemyra 
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helt til den svinger inn til Jerveveien med en DN315 PVC. Ledningen har utslipp til åpen 

grøft/bekkeleie ved Verbygdveien 15 og 11. 

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Løsning vannforsyning  

Ledningsnettet innad i feltet må dimensjoneres for maksimalt forbruk samtidig med 

brannvannsuttak, herunder 53 l/s. Kapasiteten til DN180 SJK med hensyn til brannvann blir for 

liten. Derfor må det i tillegg opprettes ringnett med DN250 VL sørøst i planområdet. vannett i 

begge ender. 

 
Nye vannkummer må vurderes i detaljprosjekt spesielt ved vann til sprinkleranlegg. 
 

 
Løsning for håndtering av vann til det enkelte bygg fra kommunalt vannforsyningsnett ivaretas av 

rådgiver VVS i den enkelte tiltak. 

 

Løsning spillvann 
Spillvann fra planlagt bebyggelse må tilkoples eksisterende spillvannsanlegg som går gjennom 

planområdet i øst. Fra tilkoblingspunktet legges det selvfallsanlegg inn i feltet langs gangveien og 

parkeringsområdet med parkeringsplass og boder. Det legges ledning opp langs stikkvei i feltet for 

å ta inn tomter som ikke ligger langs hovedtraseen. 

 

Løsning overvann 
Utviklingen i Gakori vil gi unike muligheter i de områdene som skal bygges om og gjøre plass til 
flere mennesker. Det må dog jobbes for å løse de utfordringene overvannet skaper for de som 
allerede bor derEn kombinasjon av flere tiltak er viktig for å oppnå optimale løsninger tilpasset 
den stedlige situasjonen. Løsningene herunder må vurderes i forbindelse med detaljprosjektering 
av boligfeltet. 
 

Viser for øvrig til VAO-forprosjektet for mer detaljer (vedlegg 6).  
 

 
Løsning renovasjon 
Det planlegges bruk av en dypoppsamlingssystem.  
 

 

Løsning snøopplag 
Det er regulert inn snødeponier ved parkeringsplassen med masser som vil infiltrere og fordrøye 
overvannet.  

 

5.16 Trafikkforhold 

 
Eksisterende: 
Gakorimyra sør er beregnet til å gi en trafikkvekst på 165 kjt/d langs Gakorimyra og 

Bjørnemyra. 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Vegnettet fra E6 til Gakorimyra er utbygd med separat gs-veg og har 30 km/t fartsgrense. Ut fra 
kommunal vegnorm og kapasitetsberegning for vegkryss har både krysset og tilførselsvegene 
Bjørnemyra og Gakorimyra tilfredsstillende standard. 

 
Sikt ut fra adkomsten fra boligfeltet til forlengelsen av Gakorimyra, er i varetatt. Dette gjelder 
også sikt til gang- og sykkelvegen. 

 
Det er litt mer enn en kilometer fra det nye utbyggingsområdet til E6 og nærmeste bussholdeplass 
i dag. Ved sammenkobling av Gakorimyra og Gakoriveien / Svaneveien ligger det til rette for lokal 
bussrute / ringrute. Fra krysset med E6 er det ca 3,5 kilometer til Alta sentrum. Det er 
sammenhengende gs-veg fra Gakorimyra til sentrum, så det ligger godt til rette for å kunne benytte 
både sykkel og buss, eventuelt også i kombinasjon. Det er imidlertid ikke tilrettelagt for bil- eller 
sykkelparkering i kryssområdet E6 – Bjørnemyra. 
 

Midlertidig skoleveg 
Det skal opparbeides en midlertidig skoleveg i den delen av felt 0_T5 i reguleringsplan for 
Gakorimyra Sør, planid:20060027 som skal lede fram til eksisterende lysløype for å sikre trygg 
skolevei/snarvei fram til Gakori skole.  
Følgende standard er avtalt: 
-Oppgradere ca. 220 meter snarvei, iht rød strek illustrert i figur under. Bredde 3,5 m.  
-Sikre og opparbeide adkomst fra SGS fram til oppgradert snarvei 
-Geonett og duk på våte partier. Bare duk på tørre partier. Så 15 cm (60-120) pukk før toppdekke 
(0-16 knust fjell) på 5 cm.  
-Etablere belysning på nytt strekke. 9 stolper med LED lys.  
-Utbedre belysning (til LED) i eksisterende lysløype del fram til skolen.  
-Kart som viser strekning som skal opparbeides må følge beskrivelsen. 
-Avd. for miljø, park og idrett skal konfereres i forbindelse med opparbeidelse. 
-Fordeling av kostnader drøftes som en del av utbyggingsavtalen.  

 
Figur 25: Midlertidig skoleveg 
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5.17 Universell utforming 

Eksisterende forhold: 
Planområdet består i dag av myrlendt mark, og det finnes ikke stier eller veger der i dag. 
Adkomsten vil være fra Gakorimyra. Gang- og sykkelvegnettet er godt utviklet, og ligger i et flatt 
landskap slik at det er godt tilrettelagt for universell tilgjengelighet.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Området vil planlegges i samsvar med teknisk forskrift og gjeldende bestemmelser om universell 
utforming. Det legges til rette med universell utforming av adkomst fra parkering til byggene, samt 
fra boliger og parkeringsplass til lek- og uteoppholdsarealer. Alle boenhetene på plan 1 vil ha 
universell tilgjengelighet. Tomten er relativt flat, slik at det ligger naturlig godt til rette for gode 
universelle kvaliteter.  

 

5.18 Verneverdier 
 
Eksisterende: 
Det er ikke registrert natur- eller kulturverdier innenfor planområdet.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Kulturminner og aktsomhetsplikt 
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. 

 
 

5.19 Gjennomføring 

Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

Følgende rekkefølgekrav er lagt inn i planbestemmelsene: 
A. Ved innsendelse av rammesøknad skal følgende dokumentasjon følge søknaden: 

 Godkjent VAO-plan 
VAO-planen skal minst omfatte hovedledningstraseer og påkoblingspunkt på offentlig 
ledningsnett.  

 Utomhusplan 1:200 
Utomhusplanen skal vise løsninger ihht. kommuneplanens arealdel for; parkering, 
sykkelparkering, overvannshåndtering, stigningsforhold, renovasjonsløsning, tilgjengelighet 
for utrykningskjøretøy, samt utendørs belysning.  

 Utbyggingsavtale 

 Anleggsplan 
Anleggsplanen skal redegjøre for disponering av byggeplassen samt sikringstiltak. 
 
B. Innen det gis brukstillatelse til boligområder skal følgende teknisk infrastruktur være 

ferdigstilt: 

 Kjøreadkomst fra Gakorimyrveien.  
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 Felles private parkeringsplasser og boder som dekker behovet for antall boenheter det 

søkes om brukstillatelse for.  

 Gang- og sykkelveger som dekker behovet for antall boenheter det søkes om 

brukstillatelse for.  

 Småbarnslekeplasser som dekker behovet for antall boenheter det søkes om 

brukstillatelse for.  

 Felles aktivitetsbygg skal være ferdigstilt. 

 Offentlig infrastruktur som vann og avløp, kabelanlegg, belysning og gang-/sykkelveger 

som dekker behovet det søkes om brukstillatelse for.  

 Godkjente støyskjerming skal være oppført mot Gakorimyrvegen som dekker behovet 

det søkes om brukstillatelse for.  

 Det skal etableres en midlertidig gang- og sykkelveg som sikrer trygg skoleveg til Gakori 

skole fram til endelig offentlig veganlegg er etablert.  

 

Tidsplan for gjennomføring 

Forslagstiller planlegger salgsstart mars 2022, og anleggsstart vår/forsommer 2022. Planområdet 
vil enten bygges ut under ett, eller deles opp i flere faser avhengig av markedssituasjonen.  

 

Utbyggingsavtale 

Det skal utarbeides en utbyggingsavtale mellom Polarlys boligbyggelag AL og Alta kommune. 
Utbyggingsavtalen ble varslet som en del av forvarsling av planarbeidet. Det forutsettes at 
utbyggingsavtalen skal være signert innen planen vedtas i desember 2021.  

 Planprosess og medvirkning 
 

6.1 Om planprosessen 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte 25.04.2017, og viser til møtereferatet (vedlegg 1). I 
oppstartsmøte ble en situasjonsplan datert 16.03 presentert, og denne ble lagt til grunn for det 
videre planarbeidet. Det er ikke krav om Planprogram og KU for tiltaket (se kapittel 4). Planarbeidet 
ble forvarslet 10.10.2018. I samsvar med innspill under forvarsling er det utarbeidet en trafikk- og 
en støyutredning for planområdet. Som følge av at man fant kvikkleire under geotekniske 
undersøkelser av Skoddevarre, ble det i en seinere fase stilt krav fra Alta kommune, at det skulle 
utarbeides en geoteknisk rapport også for B7. Samtlige rapporter er vedlagt planbeskrivelsen.  
 
Alta kommune vedtok Kommunedelplan for boligpolitikk 18.06.2019, og Gakorimyra Sør B7 er 
omfattet av kravene i denne. Prosessen med avklaring av hvordan borettslagsmodellen skulle 
tilpasses krav og forventninger i kommuneplanen tok noe tid, men man kom fram til en omforent 
løsning (se pkt. 5.14).  
 
I mellomtiden var den nye kommuneplanens arealplan vedtatt 15.02.2021, og den stiller en del 
andre krav for fordeling av leilighetsstørrelser, fellesarealer, parkering og sol- og skyggeforhold. Det 
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ble avholdt to avklaringsmøter med Alta kommune for å drøfte hvordan prosjektet og 
plandokumentene kunne tilpasses de nye kravene.  Konklusjonene fra disse møtene er lagt til grunn 
for den planen som nå fremmes. Se kapittel 5 og 7 for en nærmere redegjørelse for valgene som er 
gjort.  

 

6.2 Oppsummering av innspillene ved varsling 

Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de 
viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: 
 
Statlige myndigheter: Sametinget gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten, og NVE minner om 
sikkerhet mot kvikkleireskred. Alle innspill er innarbeidet i planforslaget. 
Organisasjoner: Ingen organisasjoner har fremmet merknader til tiltaket. 
Kommunale myndigheter: Innspillene knytter seg til helhetlig VA-planlegging, støyskjerming, et 
inkluderende bomiljø, trygg skoleveg og bevaring av snarveger. Alle innspill er innarbeidet i 
planforslaget. 
Private parter: Ingen innspill til planarbeidet kom inn innen fristen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Begrunnelse for valgte løsninger 
 
Situasjonsplanen 
Bygningens er plassert slik at de bidrar til skjermede og trafikksikre rom for uteopphold mellom 
byggene. Felles lek- og uteoppholdsareal er lagt sentralt i boligområdet med universell adkomst 
fra alle boligbygg via felles gang- og sykkelveger. Boligområdet er knyttet opp mot turløypenettet 
fra lek- og aktivitetsområdet. Carporter og boder er lokalisert langs østsiden av tomtegrensa, og 
fungerer som en buffer og støyskjerming. 

Adkomst 
Akomst til boligområdet er lagt via Gakorimyra og Bjørnemyra.  

 

Boligtypene 
Det legges til rette for to hustyper. Hustype 1 inneholder 10 boenheter over 2 plan med boder og 
sykkelparkering på plan 1, og en felles terrasse på ca. 81,8 m2 på plan 2. Boenhetene varierer fra 
små 2-romsleiligheter på ca. 39,8 m2, større 2-roms på ca. 49,1 m2, 3-roms på 71,5 m2 og 4-roms 
på ca. 79,0 m2. Boenhetene har terrasser på bakkeplan som vender mot øst og vest, og tilsvarende 
balkonger for boenhetene på plan 2. Vi ser til plantegningene for ytterligere detaljer.  
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Figur 26: Fasade sør og vest, hustype 1 

Hustype 2 inneholder 6 boenheter over 2 plan, med takoverdekket sykkelparkering på plan 1. 
Boenhetene varierer fra 2-romsleiligheter på ca. 52 m2 og 3-roms på ca. 65,5 m2. Boenhetene har 
terrasser på bakkeplan som vender mot vest, og tilsvarende balkonger for boenhetene på plan 2. 
Vi ser til plantegningene for ytterligere detaljer.  

 
Figur 27: Fasade sør og vest, hustype 2 

Variasjonen i størrelse på leiligheten sikrer tilgang til rimelige leiligheter tilpasset unge voksne som 
ønsker å etablere seg, via nyetablerte familier til etablerte familier. Alle boenheter som er 
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lokalisert på inngangsplanet for hhv. hustype 1 og 2 oppfyller kravet til tilgjengelighet ihht. 
byggteknisk forskrift. 

Farge- og materialbruk er tenkt holdt som hovedsakelig trekledning upigmentert, eller beises i en 
dempet farge. Inngangspartier og boder skal klimaskjermes, og markeres med farger og/eller 
andre materialer. Takflatene skal holdes i en mørk grå farge. Dette skal bidra til å binde sammen 
området på en harmonisk måte. Hustype 1 legges til rette med flattak mens hustype 2 skal 
utformes med skråtak med forskjellige takvinkler.  Dette for å gi et variert uttrykk og framheve de 
forskjellige boligtypene. Mindre takoverbygg samt terrasser/balkonger utformes imidlertid likt for 
å begge hustyper for å binde boligfeltet sammen.  

 

Startlån/tilskudd 

Alta Kommune gis utpekingsrett for kjøp av utvalgte leiligheter i prosjektet. Utpekingsretten 
innebærer at Alta kommune kan tilvise kjøpere til et utvalg* av leiligheter til kjøpere som har fått 
innvilget startlån/bostøtte fra Husbanken, og dermed er kartlagt og vurderte til å være i boligsosial 
målgruppe.  

Dette gjelder for kjøp av 10 % av det totale antall leiligheter, med 10 % reduksjon av til enhver tid 
gjeldende utsalgspris i det åpne markedet. Dersom utpekingsretten benyttes utover 10 % av det 
totale antallet, settes prisreduksjonen 3 %. Gjennom denne løsningen sikres bestemte grupper en 
mer fordelaktig tilgang til boligmarkedet. 

Alta kommunes benyttelse av utpekingsretten skal avklares i forkant av salgsstart. 

*Utbygger tilviser Alta Kommune leilighetene som tildeles ved benyttelse av utepekingsretten. 

 

Lek- og uteoppholdsarealer 
Uteoppholdsarealene er samlet sentralt i området, med adkomst fra alle boenhetene via interne 
gang- og sykkelveger. Uteoppholdsarealene består av en småbarnslekeplass tilpasset barn i 
alderen 1-6 år, og et skjermet uteområde med sittebenker. Lekeplassen opparbeides i samsvar 
med kommunens lekeplassnorm. Uteoppholdsarealene ligger i kort avstand fra turløypenettet i 
området. Lekeområdet skal kunne benyttes til fordrøyning ved ekstreme flomhendelser i samsvar 
med VAO-planen. Lek- og uteoppholdsarealer er lagt samlet for boligfeltet for å gi alle lik tilgang 
til felles aktivitetsbygg, og sikre en solrik og trafikksikker plassering. 
 

Felles aktivitetsbygg 
Det settes av areal til et felles aktivitetsbygg i tilknytning til le- og uteoppholdsarealene. Hvilke 
aktiviteter det skal tilrettelegges for bestemmes av borettslagets generalforsamling. Borettslaget 
har ansvar for innredning av aktivitetsbygget i samsvar med ønskede aktiviteter. Relevante 
aktiviteter kan være hobbyrom, snekkerverksted, sykkelverksted etc.  
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Figur 28: Felles aktivitetsbygg 

Carporter og boder 
Carporter og boder er plassert samlet på begge sider av den felles parkeringsplassen, slik at de gir 
støy- og visuell skjerming mot den planlagte avlastningsvegen. Det er avsatt areal til en carport 
pr. boenhet, totalt 56 plasser. Carporter til hustype 1 bygges uten boder fordi disse integreres i 
boligbyggene, mens carporter for hustype 2 bygges med bod. Bodene vil ferdigstilles samtidig 
med boligene, mens det settes av arealer til carporter. Carportene vil enten ferdigstilles samtidig 
med boligene, eller ved et seinere tidspunkt. Det vil gjøres en vurdering av dette mht. kostnader 
og salgspris for å imøtekomme etterspørselen i markedet.  
 

Teknisk infrastruktur 
Det er avsatt arealer til trafo, renovasjonsanlegg og snødeponier i tilknytning til 
parkeringsplassen.  
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
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Vedlegg 2: Innspill 
 
2.1 Parter som er varslet 
 

 
 

2.2 Referat av innspill ved varsling 
 
Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 
Sametinget, brev av 24.10.2018 

Referat: 

- Detaljreguleringens forhold til samiske interesser. 

- Minner om planveilederen som kan lastes ned fra www.samediggi.no 

- Detaljreguleringens forhold til samiske kulturminner 

- Ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til detaljregulering. 

- Minner om den generelle aktsomhetsplikten. 

- Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, 

http://www.samediggi.no/
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Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning. Den generelle aktsomhetsplikten er 
innarbeidet i planbestemmelsene.   

 

 
2.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), E-post av 13.11.2018 

Referat: 

 Flomsonekart, NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner 

 ”Sikkerhet mot kvikkleireskred” veileder nr. 7/2014 

 NVEs veileder 2/2017 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspill tas til etterretning. Det utarbeidet en geoteknisk rapport for planområdet for å sikre at 
planområdet kan utbygges i samsvar med intensjonen.  

 

 
Kommunale myndigheter 
 
Alta kommune, Drift- og utbyggingssektoren, brev av 26.10.2018 

Referat: 

 Kommunalteknikk har VA ledninger innenfor planområdet. Det forutsettes at området                 
som er avsatt til kommunalteknisk formål overholdes.  

 Tilkoblingspunkt for feltet må avklares når VAO plan utarbeides. 

 Det gjøres oppmerksom på at vei inn mot feltet stopper ved Gakorimyra Sør boligfelt. 
Planområdet dekker ikke tilkobling mot eksisterende vei og det må i           
detaljplanleggingen framkomme hvordan adkomst til feltet tenkes løst. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspill tas til etterretning. Området med VA-ledninger reguleres som sikringssone i 
planbestemmelser og plankart. Det er utarbeidet en VAO-rapport, og denne vil bearbeides 
innen rammesøknad. Vegprosjektet vil utarbeides i sammenheng med rammesøknad.   
 

 
Alta kommune, Barn og unges representant, brev av 02.11.2018 

Referat:           

 Før avlastningsvegen er bygd bør trafikken til og fra feltet gå via Bjørnemyra og ikke 
gjennom Svaneveien eller Gakoriveien. 

 Det bør etableres snarveger fra feltet mot Gakori skole og mot skiløypa. 

 Det må forberedes med snarveg mot framtidig g/s veg system som er planlagt i forbindelse 
med avlastningsvegen. 

 Det må etableres lekeplasser i samsvar med kommunens lekeplassnorm.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
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Innspillet tas til etterretning. Adkomst til boligområdet vil gå via Gakorimyra og 
Bjørnemyraveien. Den framtidige Byløypa opparbeides som en midlertidig skoleveg inntil 
Gakorimyra og Gakorivegen kobles sammen og det bygges fortau langs denne strekningen.  
 

 

Alta kommune, Helse og sosial Helseadministrasjonen, brev av 08.11.2018 

Referat: 

 Kravene i forskrift om miljørettet helsevern må legges til grunn.  

 Retningslinjer for støy i planleggingen må utredes som eget tema.  

 Begrense støy også i bygge- og anleggsfasen.  

 Trafikksikkerhet må vektlegges med ode kryssløsninger for gående og syklende til/fra 
nærmeste skole, sentrum og andre fasiliteter, snarveier mm.  

 Tilrettelegging for trivsel, planlegging for spesielle befolkningsgrupper, lekeplasser i 
området og nærliggende område, sosiale møteplasser i området. 

 
Forslagsstiller(/Planadministrasjonens) kommentar: Innspillet tas til etterretning. Prosjektet er 
utviklet med tanke på å legge til rette for et trygt bomiljø med gode fellesskapsløsninger. Den 
interne vegen er en gang- og sykkelveg hvor kjøring er sterkt begrenset. Carporter og boder 
legges som en støyskjerming mot den framtidige avlastningsvegen. Det etableres en 
midlertidig skoleveg i den framtidige traséen til Byløypa. 
 

 

Organisasjoner og private parter 

 

Det kom ingen innspill innen fristen var utløpt.  

 

2.3 Referat av innspill ved offentlig ettersyn 

 

Dette legges inn etter offentlig ettersyn.  
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 

 

3.1 Naturbasert sårbarhet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad1 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 

Sterk vind  x  

Store nedbørsmengder  x  

Store snømengder  x  

Annet?  x  

flomfare www.nve.no, www.alta.kommune.no 

Flom i elver/bekker  x  

Springflo  x  

Historisk flomnivå2  x  

Annet?  x  

strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 

Radon  x  

skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 

Jord- og leirskred  x  

Kvikkleireskred  x Viser til geoteknisk rapport. 

Løsmasseskred  x  

Snø- og isskred  x  

Steinras, steinsprang  x  

Historisk rasfare?3  x  

Annet?  x  

dårlig byggegrunn 

Setninger  x  

Utglidninger  x  

Annet?  x  

skadedyr 

?  x  

annet? 

  x  

 
 

                                                      
1 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til aktuell 
planbestemmelse 
2 Kjenner man til at det har vært flom i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 
3 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.alta.kommune.no/
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3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x  

Eksplosjonsfare  x  

forurenset vann 

Drikkevannkilde  x  

Badevann, fiskevann, elver oa  x  

Nedbørsfelt  x  

Grunnvannsnivået  x  

Annet?  x  

forurensning – grunn4 

Kjemikalieutslipp  x  

Annet?  x  

forurensning – luft  

Støy5  x  

Støv/partikler/røyk  x  

Lukt  x  

Annet?  x  

lagringsplass farlige stoffer6 

?  x  

skytefelt (militært/sivilt) 

Støy  x  

Annen fare  x  

smittefare 

?  x  

strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

Høyspentlinje x  Viser til faresone på plankart. 

Trafo  x  

Andre installasjoner?  x  

fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x  

Militære anlegg7  x  

Tidligere avfallsdeponi  x  

Annet?  x  

 
 
 

                                                      
4 Nåværende/tidligere virksomhet på og ved området som kan ha forurenset grunnen. Vibrasjoner i grunnen? 
5 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-
arealplanlegging.html?id=278741 
6 Eksempelvis avfallsdeponi, industrianlegg, havner, bensinstasjoner, lagring av radioaktivt materiale 
7 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 

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


 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Gakorimyra sør_Planid: 5403-20170003 Alta kommune | 44 

3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy x  Viser til støyrapport. Uteplasser og 
soverom skal støyskjermes dersom krav 
ikke overholdes.  

Støv/partikler  x  

Lukt  x  

Annet?  x  

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei x   

Annet?  x  

Ulykker på nærliggende transportåre8 

Vann/sjø  x  

Luft  x  

Vei  x  

Damanlegg  x  

Bru  x  

Annet?  x  

Strategisk sårbare enheter9 

Sykehus/helseinstitusjon  x  

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x  

Skole/barnehage  x  

Flyplass  x  

Viktig vei  x  

Bussterminal  x  

Havn  x  

Vannverk/kraftverk  x  

Undervannsledninger/kabler  x  

Bru/Demning  x  

Sykehus/helseinstitusjon  x  

Annet?  x  

 

3.4 Annet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  x  

Frykt for kriminalitet  x  

                                                      
8 Vil utilsiktet/ukontrollert ulykke på nærliggende transportåre/infrastruktur utgjøre risiko for området? 
Eksempelvis i fht transport av farlig gods? Ulykker i innflygingstrase, brudd på vannledning? ol 
9 Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv - og derfor bør ha en 
grundig vurdering 
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Vedlegg 4: Situasjonsplan 
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Vedlegg 5: Sol- og skyggeanalyse 
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Vedlegg 6: Sol- og skyggeanalyse 
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Vedlegg 6: VAO-forprosjekt 
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1. SAMMENDRAG 

Polarlys Boligbyggelag AL, ønsker å etablere et nytt boligfelt på Gakorimyra. Området er lokalisert 

sør for Svaneveien og i enden av Gakorimyra.  

 

Verte Landskap og Arkitektur AS har ansvar for utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning. Rambøll Norge AS er engasjert av Verte Landskap og Arkitektur AS for å se 

på VA-løsning for det planlagte boligområdet. Denne VAO-planen omfatter overordnet beskrivelse 

av tekniske løsninger for VAO-anleggene i boligfeltet generelt, og de overordnede lokale 

overvannshåndteringsløsningene spesielt. 
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2. ORIENTERING 

2.1 Prosjektets omfang 

Rambøll Norge AS er engasjert av Verte Landskap & Arkitektur AS (heretter Verte AS), for 

vurdering av overordnet VAO-løsning i forbindelse med detaljregulering av området, planid 

20170003. 

 

Utkast til plankart datert 04.03.2019, utarbeidet av Verte ligger til grunn for forslag til VAO-plan 

for området. Forutsetninger for beregning av mengder er utført etter bakgrunnsdata fra 

plankartet (antall boenheter, tette flater m.v). 

 

 

  

Figur 1. Situasjonsplan, Gakorimyra Sør. Kilde: Verte AS. 
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2.2 Beliggenhet, topografi, grunnforhold etc. 

Området ligger sør i bydelen Gakori, sentralt i Alta by. Reguleringsområdet avgrenses av 

Gakoriveien i øst, den planlagte avlastningsveien i sør, et regulert boligfelt mot vest og 

eksisterende Svaneveien boligfelt i nord.   

 

Planområdet er på ca. 14 daa og er relativt flatt, med terrenghøyder fra ca. kt + 58 helt vest i 

feltet til ca. kote + 60 i øst.  

 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området, men NGUs løsmassekart viser at løsmassene er 

dominert av torv og myr. Torv og myr har uegnet infiltrasjonsevne, da det er lite av de store porene 

som drenerer vann.  

 

  

Figur 2. Løsmassegeologi over planområdet, samt løsmassenes infiltrasjonsevne (kilde: NGU) 

 

2.3 Fremtidig utbygging 

Reguleringsplanen legger opp til boligfelt med 48 boenheter fordelt på to ulike hustyper; 2 á 

hustype 1 med 11 leiligheter, 6 á hustype 2 med 6 leiligheter. I tillegg kommer det parkering, 

carporter og boder som utgjør 73 enheter.  

 

I tillegg omfatter planområdet adkomstveier, gangvei innad i planområdet, snødeponier, grønne 

områder og lekeplass.  
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2.4 Eksisterende kommunalt vannforsynings- og avløpsnett (VA) 

 

Planområdet har delvis utbygd VA-anlegg, ref. figur 3. 

 

 

Figur 3. Kart over eksisterende ledningsnett i planområdet. Kilde: Kommunekart.com. 

 

VL DN250 PE 

 

VL nedlagt 

SP DN110 PVC 

 

VL ukjent 

SP DN315 PVC 

OV DN315 PVC 

 

 

 

VL 

nedlagt 

 

OV DN250 PVC, naturlig 

påkoblingspunkt 

VL DN100 SJK 

SP DN200 BET 

OV DN275 BET 

 



Rambøll - Gakorimyra Sør 

 

  

 

6/26 

3. VANNFORSYNING  

3.1 Dimensjonerende vannmengder 

 

Antall boenheter er 48. Med forutsetning om 3 personer (personekvivalenter (PE)) pr. boenhet, 

utgjør planområdet totalt 144 PE.  

 

Ut fra kurve for småhusbebyggelse (Norsk Vann rapport 193/2012 /Svenskt Vatten 2004) gir 144 

PE følgende dimensjonerende samtidig vannforbruk:  

 

Qdimforbruksvann = ca. 3 l/s. 

 

 

Figur 4. Momentanforbruk ved færre enn 1000 personer tilknyttet. Kilde: Norsk Vann rapport 193/2012. 

 

 

Brannskap eller evt. sprinkleranlegg er ikke inkludert i beregningene.  

3.1.1 Brannvann: 

For krav til slokkevann angir TEK17 §11-17 følgende preaksepterte ytelseskrav til utendørs 

vannforsyning: 

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

dekkes. 
3. Slokkevannskapasiteten må være: 

a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse 
b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

 
4. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 
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For boligfeltet vil kravet til slokkevannskapasitet være: 

Qbrann =50 l/s 

 

Dimensjonerende maksimal vannmengde: 

Qmaxdimvann = Qdimforbruksvann + Qbrann = 3 l/s + 50 l/s = 53 l/s. 

 

3.2 Eksisterende nett 

Det er delvis utbygd VL-nett i utbyggingsområdet, ref. figur 3. Det går en DN180 PE vannledning 

gjennom planområdet, som har forbindelse med resten av bydelen Gakori. I øst er ledningen videre 

koblet til en DN200 SJK langs Gakoriveien, som har forbindelse mot Bossekop og DN355 PE ledning 

fra Altahøyden. 

3.3 Kapasitet for slukkevann 

I forbindelse med arbeidet av Hovedplan Vann for Alta kommune, ble det utført analyser av 

slukkevannskapasitet på vann-nettet i kommunen. Figur 5 viser resultatet for området i tilknytning 

til planområdet. 

 

  

Figur 5. Oversikt over slukkevannskapasitet i tilknytning til planområdet. 
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Figur 5 viser at hovednettet på begge sider av feltet har tilstrekkelig kapasitet i fht. krav om 50 

l/s. ved utbygging av Gakorimyra Sør må vannledningen tilknyttes hovednettet, og det gjerne i 

ring mot øst (Gakoriveien) og sør (Gakorimyra).  

 

I følge TEK17 skal det ikke regnes samtidig uttak av slokkevann til evt. sprinkleranlegg og 

brannvesen. Minimum vannbehov for sprinkleranlegg dimensjoneres iht. NS-EN 12845.  

 

3.4 Løsning innad i planområdet 

Ledningsnettet innad i feltet må dimensjoneres for maksimalt forbruk samtidig med 

brannvannsuttak, herunder 53 l/s. Kapasiteten til DN180 SJK med hensyn til brannvann blir for 

liten. Derfor må det i tillegg opprettes ringnett med DN250 VL sørøst i planområdet. På vedlagt 

tegning (VAO- situasjonsplan) er vannledning DN160 PE100 valgt ut i fra forholdene i området, jf. 

vedlegg K-730-10-101. Ledningen kobles til DN180 og DN250, noe som resulterer i et ringnett som 

gir stor nok forsyningskapasitet, i tillegg til at den forbinder eksisterende vannett i begge ender.  

 

Nye vannkummer må vurderes i detaljprosjekt spesielt ved vann til sprinkleranlegg. 

 

Løsning for håndtering av vann til det enkelte bygg fra kommunalt vannforsyningsnett ivaretas 

av rådgiver VVS i den enkelte tiltak. 
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4. SPILLVANN, SP 

4.1 Dimensjonerende spillvannsmengde 

 

Ut fra kurve for maksimal spillvannstilløp utfra antall personer tilknyttet (Norsk Vann rapport 

193/2012 /Svenskt Vatten 2004) gir 144 PE et dimensjonerende samtidig vannforbruk Qmakstime 

= 5,5 l/s. 

 

 

Figur 6. Dimensjonerende spillvannstilløp fra områder med mindre enn 1000 personer. Kilde: Norsk Vann 

193/2012. 

 

For å sikre selvrensing bør spillvannsnettet legges med minimumsfall 10 %. Ved planlegging av 

mindre fall bør selvrensing dokumenteres vha. beregninger.  

 

Ved dimensjonering av ledningsanlegg må det tas høyde for infiltrasjon og inntrekk. Normalt settes 

denne til 0,2 l/s * km ledning, evt. 100 l/pe*d.  

 

4.2 Eksisterende nett 

 

Det er delvis utbygd SP-nett i planområdet. Anlegget som går gjennom planområdet ble anlagt i 

2017 og har en dimensjon på DN315 PVC. Denne er så koblet til et samlepunkt i Svaneveien med 

DN200 BET, som igjen er koblet i et samlepunkt nedstrøms Svaneveien med DN250 BET. 

Ledningen går så videre langs Altaveien. Ved Altaveien 61 går DN250 inn i en DN500 PPP 

ledning. Ledningen går videre langs Strandveien der den går over til DN400. DN400 leder avløpet 

direkte til avløpsrensestasjonen i Bossekop.  

 

Kapasiteten til eksisterende DN315 PVC, med fall 7 ‰ og ruhet på 1 (konservativt), er ca. 85 

l/s. Dimensjonerende spillvannsmengde fra feltet er på 5,5 l/s. 
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4.3 Løsning innad i planområdet 

Spillvann fra planlagt bebyggelse må tilkoples eksisterende spillvannsanlegg som går gjennom 

planområdet i øst. Fra tilkoblingspunktet legges det selvfallsanlegg inn i feltet langs gangveien og 

parkeringsområdet med parkeringsplass og boder. Det legges ledning opp langs stikkvei i feltet 

for å ta inn tomter som ikke ligger langs hovedtraseen. 

 

Med spillvannsmengde på 5,5 l/s og minimumsfall 10 ‰, bør ikke hovedledningen legges med 

innvendig dimensjon (Di) mindre enn ca. 150 mm. Det anbefales å legge DN160 PVC SN8 

(anbefalte minste dimensjon) med en kapasitet på ca. 15 l/s.  

 

Iht. sanitærreglementet for Alta kommune bør stikkledning fra hver bygning til hovedledningen 

legges med minste fall på 1:60 og med minste dimensjon på utvendig stikkledning på DN 110 

(utvendig målt). Det settes ned stake-/spylekum utenfor bygg, samt i tilkoblingspunkt 

kommunalt nett og evt. horisontale vinkelendringer på trasé. 

 

Uttrekkspunkt fra bygget må avklares i fase for detaljprosjektering blant annet i samråd med 

VVS-konsulent. 

 

Videre skal laveste sluk i bygning ligge minimum 90 cm over tilkoblingspunkt kommunalt nett.  
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5. OVERVANN 

5.1 Grovt avrenningsanalyse 

 

Det er utført en grov avrenningsanalyse for å identifisere avrenningslinjer i planområdet samt 

områder nedstrøms. Analysen viser at avrenningen fra planområdet påvirker og vil forsterke 

oppstuvningsproblemer i bebyggelsesområder i bydel Bossekop. Avrenningssimulering av 

planområdet er oppsummert i figur 7.  

 

  

Figur 7. Venstre: avrenningsanalyse som viser hovedavrenningslinjer/-flomveier som starter i planområdet og 

renner ut til fjorden ved Felleskjøpet. Svart linje er planområdet.  Høyre: avrenningsanalyse for planområdet 

(rød linje) med forsenkninger/groper.  

 

Figur 7 viser at avrenningen i planområdet har tilsig mot bydel Bossekop. Hvordan vannet blir 

håndtert i planområdet vil gi ringvirkninger nedstrøms mot Breverudsvingen/Bekkefaret og 

Bossekop. Overvannshåndteringen må ses i sammenheng med områder nedstrøms, for å sikre at 

vannet ikke fører til skader på bebyggelsesområder og Bossekopsentrum.  

 

Tek17 §7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo angir ulike sikkerhetsklasser for byggverk i 

flomutsatt område. Byggverk med personopphold havner i sikkerhetsklasse F2 og skal dermed 

sikres iht. 200 årsflommen. 200 årsregn med klimafaktor 1,5 og med en konsentrasjonstid på 90 

minutter ned til Breverud, beregnes et regn på 33,3 mm. Det antas at overvannsnettet klarer å 

ta unna et ti-års regn på 24,5 mm. Dvs. at ca. 10 mm regn kommer til å renne på overflaten ved 

et beregnet 200 årsregn inkl. klimafaktor. 
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Figur 8. Steder som blir oversvømt ved et 200 årsregn med klimafaktor 1,5 og 90 minutters konsentrasjonstid 

ned til Breverud. Overvannsnettets kapasitet er overbelastet og ca. 10 mm regn renner på overflaten.  

 

Figur 8 viser at ved et 200 årsregn vil mange steder nedstrøms planområdet bli flomutsatt.  

Spesielt gjelder boligbebyggelsen i Hjemmeluft, Gakori, Bekkefaret og Breverudsvingen. 

Problemet rundt Bekkefaret og Breverudsvingen ble også avdekket i VA-plan for 

Områderegulering Bossekop bydelsentrum. Derfor er det viktig å se på løsninger som hindrer økt 

avrenning til områder nedstrøms planområdet. 

 

5.2 Dimensjonerende overvannsmengder 

Overvannsmengder fra utbyggingsområdet er beregnet med bakgrunn i tid/areal metoden. Det 

finnes ikke målestasjoner for korttidsnedbør i Alta, nærmeste målestasjon er Karasjok. IVF-kurve 

for Karasjok er lagt til grunn for beregning av overvannsmengder. 
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For bestemmelse av gjentaksintervall for beregninger av dimensjonerende overvannsmengder er 

det tatt utgangspunkt i Norsk Vann rapport 162 «Klimatilpasset overvannshåndtering». For 

boligområde skal ledningsanlegg dimensjoneres for regnskyllhyppighet Z = 10 år. For å møte 

fremtidige klimaendringer, anbefaler Norsk Vann at det legges til en klimafaktor på økning i 

nedbørintensitet på 1,5. 

 

Avrenning fra feltet ble beregnet ved bruken av rasjonell metode. Konsentrasjonstiden for nedbør 

er beregnet til 20 minutter før og etter utbygging, noe som gir nedbørintensitet på 109 l/s*ha. 

Avrenningskoeffisent er beregnet for naturlig felt med avrenningsflate type plen og kort gress før 

og etter utbygging. Før utbygging er koeffisienten på 0,4 og 0,7 for etter utbygging (60 % økt 

tette flater).  

 

 

Figur 9. Sammenstilling av beregnet konsentrasjonstid og avrenningskoeffisient for planområdet, før og etter 

utbygging.  

 

 

Qdim overvann (z=10 år) = Nedbørintensitet (l/s*ha) * avrenningskoeffisient * areal (ha) 

Dette gir følgende dimensjonerende overvannsmengder: 

 

Beregnet avrenning for dagens situasjon (uten klimafaktor) med 20 min regntid: 

 

Planområdet: Qovervann dagens = 109 l/s*ha * 0,4 * 1,4 ha ≈ 61 l/s  

 

 

Beregnet framtidig avrenning (med klimafaktor 1,5) med 20 min regntid: 

 

Planområdet: Qovervann fremidig = 109 l/s*ha * 0,70 * 1,4 ha *1,5 ≈ 160 l/s  
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5.3 Eksisterende overvannsnett (OV) 

Det er delvis utbygd kommunalt OV-nett i planområdet, ref. figur 3. Anlegget ble anlagt i 2017 

og har en dimensjon på DN315 PVC.  

 

I tillegg er det i 2015 anlagt ny overvannsledning DN250 PVC vest for planområdet med et 

nødoverløp langs et jorde sørvest for Gakorimyra. DN250 PVC ledningen går nedover Bjørnemyra 

helt til den svinger inn til Jerveveien med en DN315 PVC. Ledningen har utslipp til åpen 

grøft/bekkeleie ved Verbygdveien 15 og 11. 

 

 Eksisterende ledninger har følgende kapasitet med 10 ‰ fall og ruhetsfaktor 1: 

 

- DN315 PVC har en kapasitet på ca. ca. 105 l/s  

- DN250 PVC har en kapasitet på ca. 55 l/s  

 

Dimensjonerende OV-mengde med klimafaktor er 160 l/s, dvs. at det er ikke ledig kapasitet i 

dette anlegget for tilknytning av overvann fra planområdet. 

 

5.4 Påslippskrav til kommunalt nett 

Det kommunale OV-nettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann. 

Kommunens påslippskrav til kommunalt nett er maks. 20 l/s*ha, dvs. at 28 l/s er den tilatte 

påslippsmengden for planområdet. Det skal derfor legges vekt på at vannføring til ledningsnett 

skal begrenses og overvann skal håndteres lokalt. 

 

Fremtidig avrenning er beregnet til 160 l/s. Ved tilknytning av overvann til kommunalt nett med 

hensyn på påslippskrav, må overvannet fordrøyes.  

 

Beregnet fordrøyningsbehov etter utbygging er på 200 m3.   

 

 

Figur 10. Utregning av fordrøyningsbehov for utbyggingsområdet Gakorimya Sør grunnet kommunens 

påslippskrav på 20 l/s*ha, dvs. ca. 30 l/s for hele feltet.  
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Det eneste stedet som kan oversvømmes i feltet er lekeplassen. Sluk på bunnen av lekeplassen, 

med mengderegulator (maks 2 l/s), gjør at det ikke står vann i en normalsituasjon samtidig som 

påslippskravet ivaretas. (Se pkt. 5.5.2).  

5.5 Overvannsløsninger 

 

5.5.1 3-ledd strategi for overvannshåndtering 

 

 

Figur 11. Treleddstrategi for overvannshåndtering. Kilde: Norsk Vann rapport 162/2008. 

 

Hensikten med treleddstrategien: 

1. Tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimaliseres. 

2. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp 

til resipient, eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp 

opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. 

 

Utviklingen i Gakori vil gi unike muligheter i de områdene som skal bygges om og gjøre plass til 

flere mennesker. Det må dog jobbes for å løse de utfordringene overvannet skaper for de som 

allerede bor der. I det etterfølgende gjennomgås løsninger for lokale overvannstiltak for 

planområdet. En kombinasjon av flere tiltak er viktig for å oppnå optimale løsninger tilpasset den 
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stedlige situasjonen. Løsningene herunder må vurderes i forbindelse med detaljprosjektering av 

boligfeltet. 

 

 

 

Figur 12. Oversikt over løsningsforslag til lokal overvannshåndtering i planområdet. Profil A-A’ og profil B-B’ er 

illustrert i figur 17 og figur 18.  Kilde: Planforslag 04.03.2019, Verte AS. 

 

A 

A’ 

Tiltak 1: Oversvømmelse 

av lekeplass. 

Fordrøyningsvolum 200 

m3. Vannstand: maks.  

0,5 m.  

Tiltak 2: Regnbed  

Tiltak 3: Vannvei/grøfter 

som fører overvannet til 

lekeplassen for fordrøyning 

R 

Kum med regulator. 

Påslippskrav: maks 2 

l/s*daa. Påslipp ut av 

planområdet: maks 

28 l/s.  
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5.5.2 Tiltak 1 - Lekeplassen oversvømmes 

Et aktuelt tiltak for å unngå flomproblemer nedstrøms er lokalt fordrøyningsanlegg. Ved store 

nedbørsmengder kan areal avsettes for oversvømmelser. Store mengder overvann kan holdes 

tilbake for å forsinke og magasinere lokalt. Denne løsningen kan være et godt og billig alternativ 

til utbygging av avløpsnettet. 

 

 

Figur 13. Prinsippløsning for magasinering av skybrudd. Skjer øverst i et nedbørsfelt for å redusere mengden 

vann som strømmer nedover og fører til oversvømmelse. Kilde: SLA.dk 

 

Øvrevoll galoppbane i Bærum er et godt eksempel på bruken av et område som oversvømmes 

ved regnhendelser. Galoppbanen/magasin er et areal som normalt er tørt, men som settes under 

vann ved sterk nedbør. På Øvrevoll er det lagt betongrør med diameter 1 m under et gressdekket 

areal. Betongledningen har tilstrekkelig volum for fordrøyning av moderat nedbør. Ved sterkere 

nedbør stiger vannet opp gjennom sluk på betongledningen, og arealet ovenfor settes under 

vann.  
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Figur 14. Eksempel på tørt magasin som flommes over ved ekstremvær situasjoner. Kilde: Rambøll Norge AS – 

Øvrevoll galoppbane. 

 

Lekeplassen kan tenkes å være et område som skal oversvømmes. Ved sterkere nedbør samles 

vannet på lekeplassen fra utbyggingsfeltet og arealet settes under vann. Lekeplassen må være 

stort nok til å fordrøye 200 m3 overvann. Dybden må ikke være større enn 0,5 m da det er barn i 

området. Arealet må minst være 360 m2. Sluk på bunnen av lekeplassen, med mengderegulator 

(maks 2 l/s*ha) (og et evt. lukket magasin), gjør at det ikke står vann i en normalsituasjon. 

 

Figur 15 viser eksempler på utforming av mengderegulator.  

 

   

Figur 15. Eksempler på bruken av mengderegulator og lukket magasin for å slippe ut tillatt vannmengde til 

kommunalt nett. Kilde: Basal.no. 

 

Det naturlige påkoblingspunktet for overvann er ved eks. kommunalt overvannskum vest for 

planområdet, ref. figur 3. Her ligger eks. overvannslending DN250 PVC på kote + 56,1. 

Avstanden mellom utløpet på mengderegulatoren og til påkoblingspunktet er ca. 30 m. Utløpet 

på mengderegulatoren må være på kote + 56,3. Utløp fra sandfangskum må være på kote 56,5 
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og bunn lekeplass må være på kote + 57,5. Dette for å få selvfall til kommunalt nett. Det 

bemerkes at magasinet må ikke ligge høyere enn husdrensene rundt. (Dette er for å unngå evt. 

tilbakeslag).  

 

 

Figur 16. Viser anbefalt utforming av lekeplass til oversvømmelsesareal med koter som skal tilfredsstille og 

sammenfalle md påkoblingspunktet på kote 56,1. Vannmengden som skal fordrøyes er ca. 200 m3. 

Magasindybden må ikke være større enn 0,5 m da det er småbarn i området.  

 

 

  

Bilde 1. Eksempel på lekeplass som oversvømmes. Kilde: Oslo kommune og Rambøll Norge AS, Verdensplassen. 

 

5.5.3 Tiltak 2 – Regnbed evt. med nivåregulator 

Et regnbed har samme funksjon som et fordrøyningsnalegg, men er en beplantet forsenkning 

som samler, fordrøyer og renser overvann fra tette flater for eksempel tak, parkeringsplasser 

eller veier ført til regnbedoverflaten. Her infiltreres vannet til et visst nivå, før den renner videre.  

 

Regnbed kombinert med en vanndam, kan ved hjelp av en enkel nivåregulator endre 

vannspeilnivået.  

 

Regnbed forhindrer skadelig oversvømmelser og reduserer flomtoppbelastning til avløpssystemet.  

 



Rambøll - Gakorimyra Sør 

 

  

 

20/26 

 

Figur 17. Regnbed i kombinasjon med vanndam. Kilde: MFT.no 

 

 

 

  

Figur 18. Eksempel på regnbed. Kilde: Høyre: NGU.no. Venstre: Basal.no. 

 

Figur 16 og figur 17 viser hvordan snitt A-A’ og B-B’ i figur 9 kan løses. Mulighetene er mange.  

 

 

Figur 19. Snittegning av A-A' i fig. 9, eksempel på hvordan området kan utformes med lekeplass og regnbed som 

oversvømmes. En nivåregulator overfører vannet videre fra regnbed/oversvømmelsesområde til grøft/vannvei. 

Grøft/vannvei kan evt. settes av som regnbed med drensledning som fører vannet videre til lekeplassen. (evt. 

brukes som vanlig vannvei, med stikkrenne til lekeplassen). Kilde: Cowi, 2015. 
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Figur 20. Snittegning av B-B' i fig. 9, eksempel på hvordan området kan utformes med regnbed som 

oversvømmes. Via stikkrenne/drensledning blir vannet ført fra regnbed og videre nedover til hovedgrøften 

langs plangrensen, mot nye byløype-traséen. Kilde: Cowi, 2015. 

 

Bruk av regnbed kan være positivt i forhold til biologisk mangfold, livskvalitet og estetiske 

kvaliteter (f.eks åpne vannspeil) som alle er faktorer som kan bidra positivt i fht folkehelse. 

5.5.4 Tiltak 3 – Grønne tak for flomdemping 

 

Bruk av vegetasjon på takene vil kunne erstatte noe av den tapte infiltrasjonen til grunnen, og 

dempe avrenningen fra tak etter styrtregn. Grønne tak vil i tillegg være et supplement 

til planområdets grønnstruktur og øke den estetiske opplevelsen og kvaliteten i området. 

Forskning viser at grønne tak kan holde igjen 25 % av nedbøren (Oslo kommune 2016, grønne 

tak for flomdemping).  

 

Både Blomstertak AS og Bergknapp AS har levert sedumplater til Nord-Norge. I 2016 leverte 

Bergknapp AS Bergknapp sedummix med 8 ulike sedumtyper, deriblant ville norske, til Lappraen 

barnehage på Setermoen. I 2017 leverte Blomstertak AS sedumtak til Sandfallet 

barneavlastningsdel i Alta kommune. I tillegg leverte de høsten 2018 sedum til 

avløpspumpestasjon tilknyttet Helsebygget i Alta sentrum. Fra Setermoen og Sandfallet er det 

høstet gode erfaringer med grønne tak.   
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Bilde 2. Sedumtak på Lappraen barnehage, Setermoen. Kilde: Bengt Tovslid, Bergknapp. 

 

 

  

Bilde 3. Høyre: Sedumtak på Sandfallet barneavlastning (2017). Kilde: Blomstertak AS. Venstre: blomstertaket i 

2018. Kilde: Alta kommune. 

 

For takbygningene kan grønne tak gi overvannshåndtering med grønne bieffekter som er 

moderne og miljøvennlige. Med et grønt tak vil en stor andel av regnet som treffer taket suges 

opp av jorden og planter. Tilføres det i tillegg Leca vil det føre til bedre fordrøyning, da Leca kan 

holde på vann tilsvarende halvparten av sitt eget volum i 1,5 timer.  

 

5.5.5 Tiltak 4 – Vannvei/grøfter 

 

Gresskledde grøfter skal forsinke og avlede regn trygt på overflaten. Grøftene utformes og 

tilpasses med estetisk og biologisk verdi både i grønne områder og langs veier. 
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Bilde 4. Et eksempel på utforming av grøft langs parkeringsplass. I planområdet vil grøften føre overvannet til 

regnbed/oversvømmelsesområde A’ inntegnet i fig. 9. Kilde: SLA.no. 

 

Istedenfor at vann skal krysse gangvei med stikkrenne kan det legges estetiske plater på 

vannveiene. På denne måten utnyttes vannet som ressurs og skape gode bomiljøer. 

 

 

Bilde 5. Eksempel på bruk av plater istedenfor stikkrenne. Kilde: Kihle, O.F. og Strauman, C.G. 2013). 

 

5.5.6 Tiltak 5 - Flomvei 

Det er viktig å tenke på flomveier tidlig i planprosessen ved utbygging av et nytt område, 

flomveiene vil trå i kraft når andre systemer ikke lenger takler vannmengdene og må bygges på 

en måte som forhindrer skader på omkringliggende konstruksjoner. 

 

Flomveier dimensjoneres for 200 års nedbør. I en flomsituasjon vil veitraseer, parkeringsplasser 

og grøntarealer kunne oversvømmes og benyttes til flomareal og flomveier for å sikre bebyggelse 

i området. Bygninger i området må ha overhøyde til flomarealene og flomvei må sikres med 

nødvendige tiltak.  
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Det anbefales at terrenget i planområdet utformes slik at overvannet i planområdet følger 

flomveien som går ned til fjorden i Hjemmeluft. Dette er for å hindre flom mot 

Bekkefaret/Breverudsvingen og Bossekop. Flomveien kan anlegges som grøftesystemer slik at 

vannet blir ledet kontrollert ned til fjorden i Hjemmeluft. 

 

 

Figur 21. Kart som viser flomvei ut fra planområdet. 

 

5.5.7 Tiltak 6 – Overvannsledning 

Overvann/drensvann fra planlagt bebyggelse som ikke kan ledes til terreng, må tilkoples 

eksisterende overvannsanlegg som går gjennom planområdet i øst. Eksempelvis bygningsdrens 

og evt. takvann. Fra tilkoblingspunktet legges det selvfallsanlegg inn i feltet langs gangveien og 

parkeringsområdet med parkeringsplass og boder. Det legges ledning opp langs stikkvei i feltet 

for å ta inn tomter som ikke ligger langs hovedtraseen. 

 

Som nevnt ovenfor består eksisterende kommunal overvannsett av DN315 PVC med kapasitet 

på ca. 85 l/s. Det anbefales å legge DN160 PVC SN8 (anbefalte minste dimensjon) med en 

kapasitet på ca. 15 l/s.  

 

For uteområdet etableres det drenskum etter fallplan utomhus. Uttrekk fra kummene tilkobles 

overvannsnett.  

 

Løsning for håndtering av takvann ivaretas av rådgiver VVS, med uttrekk 1 m utenfor bygg. 

Uttrekk bør ligge i samme område som uttrekk vann og spillvann.   
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6. AVSLUTNING 

Utbygging i planområdet kan føre til overbelastning av overvannsnettet dersom dagens nett ikke 

har stor nok restkapasitet.  

 

Når det gjelder slokkevann, blir slokkevannssituasjonen vurdert av kommunen ved regulerings- 

og byggesaksbehandling. En grov analyse av slukkevannskapasiteten på vann-nettet i 

kommunen (figur 5) viser at vannbehovene kan dekkes med direkte uttak fra kommunens 

ledningsnett (>50 l/s). Dersom det ved detaljprosjektering viser seg at vannbehovene ikke kan 

dekkes med direkte uttak fra ledningsnettet, må bruk av basseng, alternativ vannkilde eller en 

annen brannsikring av bygningen vurderes av tiltakshaveren. Fravikes ytelser gitt i veiledning til 

byggteknisk forskrift, må det fremlegges særskilt dokumentasjon som sannsynliggjør at 

forskriftens krav til brannsikkerhet oppfylles 

 

VA-nettet bygges ut iht. kommunal standard med de minimumskrav som er gitt i VA-norm for 

Alta kommune.  

 

Detaljering med plassering og høydesetting av kummer, sluker og ledninger gjøres i forbindelse 

med detaljprosjektering av utvendig VA for bolig-komplekset.  

 

Oversikt over anbefalte løsninger fremgår av vedlagt skisse K-730-10-101. 

 

 

Vedlegg:  

Tegning K-730-10-101, VAO-plan Gakorimyra Sør. 
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Gakorimyra sør

1. INNLEDNING

Rambøll Norge AS er engasjert av Verte Landskap & Arkitektur AS på vegne av Polarbygg

Boligbyggelag for å foreta en trafikkvurdering i forbindelse med detaljregulering av ca 55

boenheter i Gakorimyra sør, som ligger vest for Alta sentrum i Alta kommune.

Hensikten med trafikkvurderingen er å klarlegge hvilke konsekvenser den aktuelle utbyggingen

vil ha med bakgrunn i både eksisterende og framtidig trafikksituasjon i området.

Rambøll har gått igjennom og sett på eksisterende planer og vurdert trafikkmengder og

trafikksikkerhet i forhold til en utbygging. Nye boliger medfører økt trafikk, og en må sikre at det

på både kort og lengre sikt vil være et trafikksikkert bo- og trafikkmiljø i området.

Rapporten ble utarbeidet første gang i 2017 av Håvard Parr Dimmen. Rapporten er oppdatert i

2021 med ÅDT-beregninger og trafikksikkerhetsvurderinger av Marte Dahl og Tor Lunde.



Gakorimyra sør

2. BESKRIVELSE AV DAGENS OMRÅDE

Gakorimyra sør er et boligområde som avgrenses i sør av den planlagte avlastningsveien Alta

(E6). Nytt boligområde har vegtilknytning til Gakorimyra i vest, en planlagt tilknytning til

Gakoriveien i øst og en mulig tilknytning til avlastningsveien i sør.

Figur 1 Kartutsnitt med dagens vegnett i Gakoriområdet (situasjonskart Alta kommune)

Utbyggingsområdet er markert med rødt i Figur 1. I henhold til gjeldende reguleringsplaner skal

Gakorimyra og Gakoriveien knyttes sammen og åpnes for gjennomkjøring.

Figur 2 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Utbyggingsområdet er skravert gult.



Gakorimyra sør

Som en ser i Figur 2 er det planlagt kobling mellom Gakorimyra og Gakoriveien. I tillegg skal det

bli forbindelse til Svanevegen mot nord og til ny E6 avlastningsveien i sør. På sikt vil dette gi en

god mulighet for både lokale bussruter og alternativ adkomst fra hovedvegnettet for trafikk til /

fra den sørlige delen av Gakoriområdet.

Med dagens vegnett er det adkomst fra E6 Altaveien via Bjørnemyra og Gakorimyra.

I boligområdet er det stort sett 30 km/t fartsgrense, jf Figur 3 som viser registrerte

fartsgrensevedtak i NVDB.

Figur 3 Fartsgrenser i området (NVDB 2021)



Gakorimyra sør

2.1 Trafikkmengder

Dagens trafikkmengder er hentet fra NVDB for E6 Altaveien og for E45 Kautokeinoveien

gjeldende for 2019. Det er ingen trafikktellinger tilgjengelige for Gakorimyra eller øvrige

lokalveger. Trafikkmengdene her er beregnet ved å telle antall boenheter med adkomst til

lokalvegene, og beregnet ÅDT ut fra en turproduksjonsfaktor på 3,5 envegs bilturer per døgn per

boenhet (SVV Håndbok V713). Det er omtrent 200 boenheter med Bjørnemyra eller Gakorimyra

som adkomst fra E6. Dette gir en total ÅDT på 700 kjt/d i Bjørnemyra ut mot dagens E6. Vegen

er blindveg i dag, og ÅDT avtar innover i Gakorimyra.

Figur 4 ÅDT [kjt/d] dagens situasjon (2019)



Gakorimyra sør

2.2 Kryssområde E6 Altaveien / Bjørnemyra

Krysset E6 Altaveien/kv 5366 Bjørnemyra er et fullkanalisert kryss der det ikke er registrert

kryssulykker med personskade siste 10 år. ÅDT på E6 er angitt til 2350 (2019), herav 17% lange

kjøretøy (kilde: NVDB), og Bjørnemyra er beregnet av Rambøll til å ha en ÅDT på 700 kjt/d.

Figur 5 Kryssområdet E6 Altaveien / Bjørnemyra (Norkart)

E6 kan karakteriseres som en M2-veg etter Statens vegvesens håndbok V714 Veileder i

trafikkdata. Dimensjonerende time (maksimal timetrafikk) har ca 10% av gjennomsnittlig

døgntrafikk, dette utgjør ca 200 kjt/t, fordelt på to retninger. For Bjørnemyra, som i hovedsak

har boligtrafikk, ligger makstimen sannsynligvis mellom 13-15%, som gir en timetrafikk på

100 kjt/t, med ca 70% av trafikken inn til Bjørnmyra i ettermiddagsrush. Det foreligger ingen

trafikktellinger for krysset, men den venstresvingende trafikken fra E6 til Bjørnemyra er mindre

enn 70 kjt/t.

Det er breddeutvidelse inn mot vikelinja som gir plass for to kjøretøy i bredden fra Bjørnemyra.

Fartsgrense på E6 er 50 km/t, og jf Figur 6 må det være bra kapasitetsmargin i dette krysset.

Figur 6 Figur E.4, Svv håndbok N100. Kriterier for venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende

time



Gakorimyra sør

2.3 Strekningen Bjørnemyra – Gakorimyra

Etablert vegnett har 30 km/t fartsgrense. Opparbeidet veg ser ut som å være bygget i henhold til

reguleringsbestemmelsene for Gakorimyra boligfelt del 1, planID 19980111:

Figur 7 Utdrag fra reguleringsbestemmelsene, planID 19980111 (Alta kommune)

Bjørnemyra er en typisk samleveg. I kommunal vegnorm blir det beskrevet en litt annen

standard for tilsvarende veg i dag. Kommunal vegnorm for Alta ble vedtatt i 2011.

Figur 8 Figur 3.2.1 Tverrprofil for samleveg SA1 (Kommunal veinorm i Alta kommune)

SA1-veg kan ha en trafikkbelastning på opp til ÅDT 1500, og fartsgrense 50 km/t. SA2-veg har

6 meter kjørebanebredde, og benyttes for veg til område med mer blandet trafikk, både bolig og

næringsområder. I tillegg benyttes SA2 for veger som sannsynligvis vil fungere som busstrasé.

Fartsgrense 50 km/t og ÅDT i intervallet 1500 – 4000.

Eksisterende veg ser ut til å ha tilstrekkelig standard og kapasitet. Med fartsgrense 30 km/t har

en redusert risikoen for ulykker.



Gakorimyra sør

Figur 9 Bjørnemyra like etter innkjøring fra E6 (Google Street View 2010)

God standard og separat gang- og sykkelveg i Bjørnemyra. En ser også at en her kjører inn i

område med fartsgrensesone 30 km/t.



Gakorimyra sør

3. TRAFIKKØKNING MED NY BEBYGGELSE

3.1 Gakorimyra sør

I området som nå detaljreguleres, er det i planforslaget 56 boenheter med hovedsakelig to- og

tre-roms leiligheter. Alle boliger vil generere en viss mengde med trafikk, og det vil variere

avhengig av størrelse på boligene og hvor mange som bor i leilighetene.

Erfaringstall for turproduksjon er at boliger genererer 2,5 – 5,0 bilturer pr bolig (Svv håndbok

V713 Trafikkberegninger). I planforslaget er det mange små leiligheter, som tilsier at det ikke er

mange personer i hver boenhet. Det antas derfor at turproduksjonen vil være ca. 3 turer pr

boenhet pr døgn, noe som gir 165 envegs bilturer per døgn.

Figur 10 Landskapsplan Gakorimyra sør (Verte, 2021)



Gakorimyra sør

3.2 Avlastningsvei

Alta kommunestyre vedtok reguleringsplan for Avlastningsveien for E6 mellom Hjemmeluft og

Alta 22. juni 2015. Figuren under viser regulert ny veg, og eksisterende reguleringsplaner og

planer under arbeid, inkludert Gakorimyra sør. Reguleringsplanen viser Gakoriveien åpen for

gjennomkjøring til Gakorimyra. Det er opplyst fra Alta kommune at begrunnelsen for

sammenkoblingen mellom Gakorimyra og Gakoriveien er å legge til rette for busstilbud langs

vegene. Vi forutsetter imidlertid at vegene er åpne for almen ferdsel. Det planlegges også en

kobling til Svaneveien.

Figur 11 Reguleringsplaner, fra kommunekart.com (mai 2021)



Gakorimyra sør

I forbindelse med reguleringsplanen for Avlastningsvegen ble det i 2015 gjennomført

støyberegninger for 2035, med grunnlag fra trafikkberegninger i forbindelse med

konseptvalgutredningen. Grunnlaget for støyberegningene viser en ÅDT på Avlastningsvegen på

3500 kjt/d øst for nytt kryss mot Gakorimyra og 2500 kjt/d vest for krysset.

Langs Gakorimyra og Gakoriveien ble trafikkmengden beregnet til 600 kjt/d, med vegene åpen

for gjennomgangstrafikk. Ny veg som kobler seg til Svanevegen, ble beregnet til 400 kjt/d.

Figur 12 Utsnitt fra støyberegninger fra KVU, beregningsår 2035



Gakorimyra sør

3.3 Trafikksituasjon 2040

Vekst 2035-2040

I henhold til TØI-rapport 1824/2021, «Framskrivinger for persontransport 2018-2050.

Oppdatering av beregninger fra 2019», er trafikkveksten 0,32 % per år for Troms og Finnmark

fra 2030 til 2050. Dette gir en vekst på ca 2% fra 2035 til 2040. Trafikken langs

Avlastningsvegen fremskrives.

Trafikk fra Gakorimyra sør

Det antas at utbyggingsområdet Gakorimyra sør ikke er inkludert i grunnlaget for

støyberegningene gjennomført i 2015. Turproduksjonen fra området, på 165 envegs bilturer per

døgn, er fordelt på retningene på Avlastningsvegen, med 60% mot øst og 40% mot vest.

3.3.1 2040 – uten avlastningsveg

Alternativet inneholder dagens vegnett (2020), men med Gakoriveien åpen for gjennomkjøring.

Det antas at trafikken fra planområdet fordeles 60% mot øst og 40% mot vest. Med Gakorimyra

og Gakoriveien sammenkoblet, antas det en liten andel gjennomkjøring da Gakori skole som

ligger langs Gakoriveien i nord/øst. Denne trafikken kommer forbi planområdet i tillegg. Generell

trafikkvekst er lagt inn, men endringen er så liten at den forsvinner i avrundingen.

Fartsgrensen antas å bli 30 km/t for lokalvegnettet og ny veg.

Figur 13 Trafikkmengde 2040, uten Avlastningsveg Alta



Gakorimyra sør

3.3.2 ÅDT 2040 – med avlastningsveg

ÅDT-kart for anslått trafikkmengde 2040 er vist i Figur 14, med ny avlastningsveg og Gakoriveien

åpen for gjennomkjøring. Trafikken fra Gakorimyra antas å velge å kjøre ut mot

Avlastningsvegen.

Figur 14 ÅDT 2040, Gakorimyra sør

Fartsgrenser

30 km/t i boliggater og 80 km/t på Avlastningsvegen.



Gakorimyra sør

4. PLANLAGT VEGSTANDARD

Reguleringsplanen for Gakorimyra sør (planID 20060027) omhandlet i utgangspunktet også det

området som nå skal detaljreguleres. I dag er gjeldende reguleringsplan for området 20110003.

Utdrag fra opprinnelige reguleringsbestemmelsene er gjengitt nedenfor:

Figur 15 Utdrag fra reguleringsbestemmelser, planID 20060027

Tilsynelatende har en her redusert vegstandard fordi en har 10 + 3 meter for veg og gs-veg. I

den eldre planen var tilsvarende dimensjoner 10 + 5 meter. Denne planen ble vedtatt i 2010,

mens kommunal vegnorm ble vedtatt i 2011, jf også kapittel 2.2.

For gjeldende reguleringsplan er det følgende bestemmelser for vegstandard:



Gakorimyra sør

Figur 16 Utdrag fra reguleringsbestemmelser, planID 2011003

Alta kommunes vegnorm er dermed gjeldende for forlengelsen av kommunal veg Gakorimyra.

Gjeldende reguleringsplan (planID 2011003) har ikke rekkefølgebestemmelser som for eksempel

krever at det skal bygges forbindelse mellom Gakorimyra og Gakoriveien / Svaneveien før

utbygging av dette området. Opprinnelig plan for området (planID 20060027) hadde flere

føringer om hva som måtte være på plass før utbygging. Reguleringsplanbestemmelsene kan

dermed ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for å kreve sammenbinding mellom Gakorimyra og

Gakoriveien / Svaneveien.

Gakoriveien og Svaneveien er i dag ikke opparbeidet i henhold til reguleringsplan. Det mangler

blant annet fortau i sørligste delen, og i Svaneveien er ett hus forutsatt fjernet (Svaneveien 74).

I forhold til et framtidig indre ringvegsystem som også inkluderer kollektivtrafikk, så vil det nok

være behov for å først se på noe utbedring av disse vegene. Mellom Gakorimyra og Gakoriveien

er det i dag turveger / stier som kan benyttes for gående og syklende.

Figur 17 Stier og mindre veger i utbyggingsområdet (Svv vegkart.no 2017)

I forbindelse med utbyggingen er det naturlig å forlenge Gakorimyra til avkjøringen til

utbyggingsområdet, eventuelt også med snuplass. Kommunal vegnorm bør legges til grunn,

eventuelt med standard tilpasset det sist utbygde området. Det antas at regulert areal er

tilpasset SA2-veg i kommunal vegnorm.
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5. KAPASITET KRYSSET BJØRENMYRA/ALTAVEIEN

Krysset mellom Altaveien og Bjørnemyra vil få økt belastning med trafikken fra planområdet

dersom Avlastningsvei Alta ikke blir bygd. Det er derfor gjennomført kapasitetsberegninger i

SIDRA for å kontrollere at krysset tåler denne trafikkøkningen.

5.1 Kapasitet dagens situasjon

Det er antatt en makstimeandel på hovedvegnettet på 10%. Makstimen for Bjørnemyra i

morgenrush er antatt til 15% og ettermiddagsrush til 13 %. Retningsfordelingen er antatt 60%

til/fra nord og 40% til/fra sør. Trafikkvolum, kjøretøy pr time i største time morgen og

ettermiddag er benyttet i beregningene er vist i figuren under, sammen med beregnet

belastningsgrad for dagens situasjon. Beregningene viser god avvikling i krysset og betydelig

restkapasitet.

Input trafikkvolum (kjt/t), morgen Input trafikkvolum (kjt/t), ettermiddag

Belastningsgrad morgen,

dagens situasjon

Belastningsgrad ettermiddag,

dagens situasjon

Gjennomsnittlig forsinkelse, sekund pr kjt,

morgen dagens situasjon

Gjennomsnittlig forsinkelse, sekund pr kjt,

ettermiddag dagens situasjon
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5.2 Kapasitet 2040

Trafikkøkningen fra planområdet er beregnet til 165 kjt/d. Dette vil gi en ÅDT på 800-900 kjt/d i

Bjørnemyra med dagens vegnett. Trafikken langs hovedvegnettet er framskrevet til 2040. Andel

timetrafikk av døgntrafikk og antatt retningsfordeling er de samme som for dagens situasjon.

Beregningene viser svært god kapasitet i krysset også i 2040. Belastning som del av kapasitet

(belastningsgraden) er lav og endringen av gjennomsnittlig forsinkelse er liten.

Input trafikkvolum (kjt/t), morgen, 2040 Input trafikkvolum (kjt/t), ettermiddag, 2040

Belastningsgrad, morgen, 2040 Belastningsgrad, ettermiddag, 2040

Gjennomsnittlig forsinkelse, sekund pr kjt,

morgen 2040

Gjennomsnittlig forsinkelse, sekund pr kjt,

ettermiddag 2040
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6. VURDERING AV TRAFIKALE KONSEKVENSER

Trafikkøkningen fra planområdet er beregnet til 165 kjt/d. Dette vil gi en ÅDT på 800-900 kjt/d i

Bjørnemyra med dagens vegnett. Som beregnet i forrige kapittel, vil denne økte belastningen

ikke føre til noen kapasitetsproblemer i krysset Bjørnemyra/Altaveien. Det er heller ikke

registrert kryssrelaterte trafikkulykker i kryssområdet.

Vegnettet fra E6 til Gakorimyra er utbygd med separat gs-veg og har 30 km/t fartsgrense. Ut fra

kommunal vegnorm og kapasitetsberegning for vegkryss har både krysset og tilførselsvegene

Bjørnemyra og Gakorimyra tilfredsstillende standard.

Vegstandard bør dermed ikke være til hinder for utbygging av de nye boenhetene.

Sikt ut fra adkomsten fra boligfeltet til forlengelsen av Gakorimyra, er i varetatt. Dette gjelder

også sikt til gang- og sykkelvegen.

Det er litt mer enn en kilometer fra det nye utbyggingsområdet til E6 og nærmeste

bussholdeplass i dag. Ved sammenkobling av Gakorimyra og Gakoriveien / Svaneveien ligger det

til rette for lokal bussrute / ringrute. Fra krysset med E6 er det ca 3,5 kilometer til Alta sentrum.

Det er sammenhengende gs-veg fra Gakorimyra til sentrum, så det ligger godt til rette for å

kunne benytte både sykkel og buss, eventuelt også i kombinasjon. Det er imidlertid ikke

tilrettelagt for bil- eller sykkelparkering i kryssområdet E6 – Bjørnemyra.

Det foreligger ikke konkret tidspunkt for utbygging av ny E6 – omkjøringsvegen sør for Gakori. I

forslag til handlingsplanen i Nasjonal transportplan 2018-2029 er ny E6 ikke nevnt som prosjekt

med oppstart i perioden 2018-2023. Ny E6 med kryss og forbindelse til Gakorimyra har vært

forutsetning for sammenkobling mellom Gakoriveien og Gakorimyra. Tilsvarende er det en del

mangelfull standard både i Svaneveien og Gakoriveien før de kan karakteriseres som

"samleveger" i henhold til kommunal vegnorm. En sammenkobling mellom Gakorimyra og

Gakoriveien vil trolig gi en del "støy" blant beboere i Gakoriveien, som da vil få mer trafikk, hvis

vegen ikke er utbedret.

Å være tilknyttet ny E6 bør kanskje ikke være en forutsetning for å binde sammen Gakoriveien

og Gakorimyra, men av hensyn til dagens standard på søndre del av Gakoriveien bør en avvente

med å knytte sammen disse vegene til Gakoriveien blir utbedret. En sammenkobling av disse to

vegene vil gi et mer fleksibelt og beredskapsmessig robust vegnett. Nytt kryss og

avkjøringsmulighet til ny E6 vil gi ytterligere trafikkfordeling i vegsystemet, og gi de kjørende

flere alternativer på veg til og fra området.

Det vil uansett være hensiktsmessig å ha en gang- og sykkelforbindelse mellom Gakorimyra og

Gakoriveien. Det ligger delvis tilrettelagt i dag via eksisterende turvegsystem, og vil blant annet

være et godt alternativ for den som skal til Gakori skole (1.-7. klasse).
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7. OPPSUMMERING

· Gakorimyra sør er beregnet til å gi en trafikkvekst på 165 kjt/d langs Gakorimyra og

Bjørnemyra.

· Krysset Bjørnemyra/Altaveien er tilstrekkelig dimensjonert for å tåle denne

trafikkøkningen, dersom Avlastningsvegen ikke blir etablert

· Dagens tilkomst til området via E6, Bjørnemyra og Gakorimyra har tilfredsstillende

standard.

· Gakorimyra bør forlenges med standard i samsvar med kommunal vegnorm fram til det nye

utbyggingsområdet.

· Det bør være en forbindelse for gående og syklende mellom utbyggingsområdet og

Gakoriveien. Det er kort avstand fra utbyggingsområdet til eksisterende turveger, og en

oppgradering av turveg til skolen, som kan driftes vinterstid, er en mulig alternativ løsning.

· Dersom det er aktuelt med en sammenkobling av Gakoriveien og Gakorimyra

· Noen eksisterende veger har lavere standard enn forutsetningene i kommunal vegnorm.

Når vegene får ny funksjon, bør de også bli utbedret.

· Fullverdig gang- og sykkelveg i retning Gakoriveien kan bygges når Gakorimyra og

Gakoriveien kobles sammen.
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NOTAT  

OPPDRAG Gakorimyra Sør DOKUMENTKODE 10223962-RIA-NOT-001 
EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Verte – landskap & arkitektur AS OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen 
KONTAKTPERSON Anita Veiseth SAKSBEH Bernt Mikal Larsen 
KOPI   ANSVARLIG ENHET 10232042 Akustikk, 

Region Sør 
 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført beregninger av veitrafikkstøy for planlagt bebyggelse i området Gakorimyra Sør i Alta 
kommune, basert på bebyggelsesplan og landskapsplan datert 27.05.21 oversendt fra Verte. Beregningene viser at 
området ligger marginalt inn i gul støysone etter retningslinjen T-1442 for situasjonen med ny avkjøringsveg (E6). 
Uten ny avkjøringsveg ligger Gakorimyra Sør godt utenfor gul støysone.  
 
Alle bygningene med unntak av bygningen lengst sør har støynivå utenfor alle fasader på 55 dBA eller lavere, som vil 
være en «stille side» som soverom kan orienteres mot. For boligen lengst mot sør er støynivået 1 dB over grensen på 
55 dB. Siden boliger i dag ventileres med balansert ventilasjonssystem er behovet for stille side (støynivå på 55 dB 
eller lavere) generelt ikke like kritisk som tidligere, og det er heller ikke noe absolutt krav i T-1442 om at alle 
boenheter skal ha stille side men man skal forsøke å oppnå dette for flest mulig boenheter.   
Støyberegningene viser at det er større oppholdsarealer på bakkenivå mellom byggene som har tilfredsstillende 
støyforhold. Private uteplasser på byggene har tilfredsstillende støyforhold, slik disse er planlagt iht siste tegninger 
av 01.06.21. Det vil ikke være behov for spesielle fasadetiltak utover standard konstruksjoner for å innfri krav til 
innendørs støynivå.  
 

1 Bakgrunn 
Multiconsult har fått i oppdrag å foreta en støyutredning i forbindelse med planlagt boligbygging på 
Gakorimyra Sør i Alta kommune. Støyutredningen omfatter veitrafikkstøy for to framtidige 
situasjoner. Den ene situasjonen er med forbindelsesveg mellom Gakorimyra og Gakorivegen uten 
ny avlastningsveg (E6), mens den andre situasjonen er med både forbindelse mellom Gakorimyra 
og Gakorivegen og ny avlastningsveg på sørsiden.  Estimerte trafikktall for år 2040 (oppsummert i 
rapport fra Rambøll) er lagt til grunn for begge situasjoner mht. beregninger av vegtrafikkstøy.  
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2 Krav og retningslinjer 

 T-1442 
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421. Retningslinjen er 
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med 
støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny 
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 
I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner når det 
gjelder trafikkstøy: 

• rød sone (> 65 Lden for veitrafikkstøy), nærmest støykilden, angir et område som ikke er 
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. 

• gul sone (55-65 Lden for veitrafikkstøy), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse 
kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy. 
 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 L5AF 70 Lden 65 L5AF 85 

Jernbane Lden 58 L5AF 75 Lden 68 L5AF 90 

 
Lden er A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt med 5 dB tillegg på kveld og 10 dB ekstra tillegg 
på natt.  L5AF er A-veiet maksimalt lydnivå. 
Nedre grenseverdi for gul sone (55 Lden for veitrafikkstøy) er anbefalte støygrenser. Grenseverdier 
for ekvivalent lydnivå gjelder støynivå midlet over ett år. 
Ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger angir T-1442 Lden på 55 dB for 
veitrafikkstøy som grenseverdi på uteplass. Grensene for maksimalt lydnivå (70 L5AF for 
veitrafikkstøy) gjelder i nattperioden dersom det er 10 eller flere hendelser per natt. 

 NS-8175 
Bygging av nye boliger skal reguleres etter Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 2017 (TEK 17)2. 
Norsk Standard NS 8175 3er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK 2017 der 
lydkravene angis som funksjonskrav. NS 8175 fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av 
luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid og lydnivå fra innendørs og utendørs lydkilder. NS 8175 

 
1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 - Miljødirektoratet 
2 Teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven 2017 (TEK 17), DIBK 
3 Norsk Standard NS 8175 fra 2012, Standard Norge 
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(lydklasse C) angir at støynivået på uteområder ved boliger skal beregnes som Lden og vurderes mot 
grense på 55 dBA for veitrafikkstøy. Innendørs skal Lp,A,24h vurderes mot en grense på 30 dB i 
soverom og oppholdsrom, og Lp,AFmax mot en grense på 45 dB i soverom på nattestid. 
 
 

3 Trafikktall  
 

 Veitrafikk  
Trafikkdata for de to situasjonene og framskrivning til år 2040 er utført av Rambøll oppsummert i 
rapport som heter «Gakorimyra Sør Trafikkberegninger» datert 19.05.2021. Støyvurderingene er 
basert på det trafikktallene Rambøll har oppgitt i sin rapport i år 2040 for begge vegsituasjoner.   
 
I tabellen nedenfor er det gitt en oppsummering av trafikktallene som er lagt til grunn i 
beregningene både uten og med ny avlastningsveg (E6). 
 

Tabell 2: Trafikktall år 2040  – Forbindelse Gakorimyra/Gakorivegen uten ny avlastningsveg  

Veistrekning ÅDT 
2040 

Scnearie 1 

% andel 
tungtrafikk 

Fartsgrense km/t 

Svanevegen 100 2 % 30 km/t 

Gakorimyra 300 2 % 30 km/t 

Gakorivegen 200 2 % 30 km/t 

 
 

Tabell 3: Trafikktall år 2040  – Forbindelse Gakorimyra/Gakorivegen samt ny avlastningsveg (E6) 

Veistrekning ÅDT 
2040 

Scenarie 2 

% andel 
tungtrafikk 

Fartsgrense km/t 

Gakorimyra-Gakorivegen 600-700 2 % 30 km/t 

Forbindelsesveg 
Svanevegen-Gakorivegen 

400 2 % 30 km/t 

E6 (ny avlastningsveg) 2 600 – 3 700 15% 80 km/t 

 

Tabell 4: Prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet for de 3 gruppene 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (07-19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (19-23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (23-07) 10 % 6 % 20 % 
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For E6 er døgnfordelingen i gruppe 1 benyttet, mens for lokalveger i boligområdene er 
døgnfordelingen i gruppe 2 benyttet. 
 

4 Kartgrunnlag 
Beregningene er gjort med utgangspunkt i digital kartfil mottatt fra Infoland og Verte vår/sommer 
2021. Landskapsplanen datert 27.05.21 fra Verte er lagt til grunn mht plassering av byggene, og 
veglinjer for ny avlastningsveg er basert på vedtatt trasé som tidligere ble lagt til grunn av Sweco. 
Det er ikke lagt inn noen skjerming langs ny avlastningsveg i dette området, og i Sweco sin rapport 
er størstedelen av den aktuelle strekningen av avlastningsvegen som gir støy inn i området uten 
noen skjerming langs vegen. Beregningene vurderes å være til sikker side for den framtidige 
situasjonen, siden det ikke er regnet med noen effekt av potensielle skjermingstiltak.  

5 Beregninger 

 Beregningsverktøy 
Programmet Cadna/A versjon 2021 er benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til 
Nordisk beregningsmetode 4. Usikkerheten i beregningsmetoden er ca +/- 2 til 3 dB. 

 Beregningsforutsetninger 
 

• Beregningshøyde støysonekart:  4 m og 1.5 m over bakken 
• Gridoppløsning støysonekart:  5 x 5 m  
• Lydabsorpsjon mark:   1 
• Antall refleksjoner:   2 

 
Det er generelt benyttet myk mark i beregningene.  

6 Støysonekart 
Støysonekart med gjennomsnittsnivå Lden uten ny avlastningsveg (vedlegg 1) viser støynivå som er 
godt utenfor gul sone. Støynivåene ved mest utsatte boliger er Lden 38-42 dBA, dvs. meget god 
margin til kravet i gul sone. Beregninger med den nye avlastningsvegen (vedlegg 2A) viser at de 
fleste byggene er utenfor gul sone, med unntak av bygget lengst mot sør hvor støynivået utenfor 
mest utsatte fasade er 56 dBA.  Situasjonen med ny avlastningsveg (som er å anse som worst-case) 
viser tilfredsstillende støyforhold på utearealer på terrengnivå utenfor alle bygg (vedlegg 2B).  

Det er nivåene vist i vedleggene med små sirkler som er riktig frittfeltsnivå utenfor fasade og som 
skal sammenliknes med grensen på 55 dBA, mens selve støysonekartet med fargekode viser noe 
høyere nivå på grunn av fasaderefleksjoner. Vedlegg 2A og 2B som er å anse som er worst-case 
betraktning viser følgende: 

 
4 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, Miljøverndepartementet / Vegdirektoratet 1979 
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• Alle boenheter vil kunne få få en stille side, og for sørligste bygning er nivået ved mest 
utsatte fasade marginalt over 55 dBA. Det er ikke noe absolutt krav om stille side, og 
behovet er ikke like kritisk som før siden boliger i dag ventileres med balansert 
ventilasjonssystem 

• Det er store felles uteoppholdsarealer mellom byggene med tilfredsstillende støyforhold, 
bak bodene  

• Utearealer på terreng på vestsiden av sørligste bygning har tilfredsstillende støyforhold, vist 
i små sirkler langs bygningen. Selve støysonekartet i vedlegg 2B viser 2 dB høyere nivå enn 
frittfeltsnivå på grunn av fasaderefleksjoner 

 

Det ene bygget har støynivå på 56 dBA ved mest utsatte fasade, dvs. marginalt over grensen på     
55 dBA som gjelder for stille side. Det er ikke et absolutt krav med 55 dBA utenfor fasade, da det i 
andre lignende prosjekter har vært lagt til grunn at det er nok at en viss andel av boenhetene har 
«stille side», siden boenheter i dag bygges med balansert ventilasjonsanlegg.  

 

Maksimalnivå innendørs vil ivaretas ved å innfri krav til ekvivalentnivå. Fra lokalvegene er det så få 
hendelser at disse ikke vil dimensjonere et krav til maksimalnivå.  

 

Lydkravene som gjelder innendørs innfris med standard fasadekonstruksjon. Det anbefales 
innvendig gips på yttervegg, og det foreslås å benytte vinduer eller balkongdører med Rw + Ctr         
32 dB.   

 

7 Fasadetiltak 
I følge NS-8175 gjelder krav om innendørs støy fra utendørs lydkilde på 30 dBA gjennomsnittsnivå 
(Lp,A,24h) i soverom og oppholdsrom og 45 dBA maksimalnivå (Lp,AF,Max) i soverom på nattestid. 
Fasaden må være god nok til å oppnå mindre enn 30 dBA gjennomsnittsnivå (Lp,A,24h) i soverom og 
oppholdsrom og 45 dBA maksimalnivå (Lp,AF,Max) i soverom på nattestid. Soverom anbefales generelt 
å legges langs fasader som vender bort fra veien.  
 
Kravene til innendørs støynivå vil innfris med innvendig gips på yttervegg, og ved å benytte vinduer 
og balkongdører med Rw + Ctr 32 dB. Erfaringsmessig er det kun når utendørs nivå er 58 dBA eller 
høyere, at det vil være behov for å gjøre spesielle vurderinger av fasaden mht. å benytte 
konstruksjoner utover standard løsninger.  

8 Uteareal 
Beregningene i vedlegg 2B for worst-case scenario viser at felles uteområder på terrengnivå mellom 
byggene har tilfredsstillende støyforhold.  

Alle private uteplasser slik disse er planlagt ifølge utarbeidet landskapsplan vil også ha 
tilfredsstillende støynivå, basert på at nivåene med små sirkler langs de aktuelle fasadene viser      
55 dBA eller lavere. De private utearealene på vestsiden av den sørligste bygningen (både på 
terreng utenfor bygningskroppen og på balkongene) har også støynivå innenfor 55 dBA.  

Nivåene langs fasaden på 55 dBA eller lavere er for uskjermet balkong, uten effekt av tett rekkverk. 
Beregninger viser at effekt av 0.9 m høyt rekkverk vil redusere støynivået med ytterligere 0.3-0.6 dB 
i forhold til det som er beregnet.  
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I andre og lignende saker har man ellers lagt til grunn at alle beboere skal ha tilgang til uteareal 
med tilfredsstillende støyforhold, men at dette da kan være enten privat eller felles 
uteoppholdsareal. Boliger som har tilgang til stort felles uteareal med tilfredsstillende støyforhold, 
har ikke nødvendigvis hatt krav om at privat uteplass da må innfri 55 dBA, og dersom boliger har 
privat balkong med tilfredsstillende støyforhold har disse ikke nødvendigvis krav om fellesareal med 
tilfredsstillende støyforhold. I dette prosjektet viser beregningene at det er tilfredsstillende 
støyforhold både på private og felles utearealer.  

Man kan ellers merke seg at vedlegg 2B som er i 1.5 m høyde viser høyere støynivå for utearealene 
på vestsiden av sørligste bygning enn beregningen i vedlegg 2A. Dette er noe uventet, men skyldes 
at nabobygg mot vest er lave og gir mer refleksjonslyd i 1.5 m høyde enn i 4 m høyde. Selve 
støysonekartet med farger er med refleksjonsbidrag, og punktberegninger i utearealene vest for 
det sørligste bygget, har vist at frittfelt lydnivå som det er stilt krav til for uteplasser innfrir grensen 
på 55 dBA, og er i området 53-54 dBA. Man har således tilfredsstillende forhold på alle aktuelle 
uteområder på terrengnivå.  

9 Konklusjon 
Multiconsult har utført beregninger av veitrafikkstøy for planlagte boenheter i området Gakorimyra 
Sør.  Støy fra veger i framtidige scenarier for år 2040 er vurdert mot grensen for vegtrafikkstøy (Lden 
55 dB). Beregningene viser at området ligger marginalt inn i gul støysone etter retningslinjen T-
1442 ved at den sørligste boligen har nivå på 56 dBA utenfor en av fasadene. Kort oppsummert 
viser beregningene at: 

• Framtidig situasjon uten ny avlastningsveg viser tilfredsstillende støyforhold, godt innenfor 
aktuell støygrense 

• Framtidig situasjon med ny avlastningsveg som en worst-case siuasjon viser at kun en 
bygning har støynivå marginalt inn i gul sone, mens alle øvrige bygninger har støynivå 
innenfor 55 dBA. Støynivået på samtlige planlagte private uteplasser og felles uteområder 
på terrengnivå er tilfredsstillende i denne situasjonen. Det er støynivåene i små sirkler langs 
fasadene som viser riktig frittfelt støynivå som skal sammenliknes med støygrensen på      
55 dBA.  

 

Tomten anses som godt egnet til boligformål, og det er kun bygningen i sør med støynivå utenfor 
mest utsatte fasade på 56 dBA som er marginalt over grensen på 55 dBA. Det er ikke noe absolutt 
krav at alle boenheter har stille side, og behovet er ikke like kritisk som før ved at boliger i dag 
ventileres med balansert ventilasjonsanlegg. Planen anses å gi meget gode støyforhold ved at de 
aller fleste boenheter vil ha stille side, og avviket for bygningen i sør i forhold til denne anbefalingen 
er kun 1 dB. Innendørs støynivå ivaretas med standard fasadekonstruksjoner, så lenge man har 
utendørs støynivå ved fasade som er 58 dB eller lavere.  
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10 Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Støysonekart for veitrafikkstøy  uten ny avlastningsveg –  

Lden i 4 m høyde, grid 5 x 5 m 
Vedlegg 2A: Støysonekart for veitrafikkstøy  med ny avlastningsveg –  

Lden i 4 m høyde, grid 5 x 5 m 
Vedlegg 2B: Støysonekart for vegtrafikkstøy med ny avlastningsveg (E6) -  
  Lden i 1.5 m høyde, grid 5 x 5 m 



3536
4041

41424041
3435

3334

3233
3333 3333

3739
3737
3941

39412830303326292730
28314242

2732
3740

38403840
3435

3133

2831
2529 2428

3235
2226
3639

37402529283225292428
26304040

212626282729

2528

2528
2528 2528 2528

3637

3738

3839
3536363631323132

1924
2025

1925
1924

1924

3939

2830
25282528

2528

2528

2427
2326 2428

3132
3132

1722
18241824202522253232

3132
2930

3232

3334
3738

33363135
2225

2225

2930
3536 3637

3738
3939
3739

33362025222724282528
21263939

1823
2427

30323033
2830

2729

2729
2326 2326

2326
2225
2327
23271823182318232025

16213333

25293132 3234
3437

3337

3538
303324272426

2528

2629

2829 2327 2529
2126

1924
1924

2025
2126
2530

3838

2227
3135

34363437
3335

3234

3234
2830 2831

3235
3337
3537
31342024253020242025

2529
3737

 >  35 dB
 >  40 dB
 >  45 dB
 >  50 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB
 >  75 dB
 >  80 dB
 >  85 dB
 >  90 dB

Gakorimyra Sør
Støysonekart 2040
Situasjon uten ny avlastningsveg
Årsmiddeldøgn, ÅDT for 2040

Fag

Akustikk

Målestokk

-
Lydnivå

Lden i dB(A)
Beregningshøyde

4 m over terreng
Orginalformat

A3
Multiconsult Norge AS

Fjellgata 6
4612 Kristiansand
Tlf.: 37 40 20 00

Dato
29.05.21

Oppdragsnr.
10223962-01

Utarbeidet av
BML

Vedlegg 1



4345
5154

52555255
5050

4648

4749
4748 4849

5052
4949
5154

50544044434740444347
39435554

3843
4953

50555055
4751

4449

4246
4044 4144

4651
4044
4853

48543843414642464146
40455553

414546464647

3944

3841
3842 3841 3942

4852

4953

5054
4952495245494550

3843
3743

3843
3844

3743

5452

4246
39413941

4246

4244

4244
4346 4347

4245
4043

3641
38443743394442444748

4447
3942

4846

4346
4954

50554954
4044

4043

4144
4549 4649

5053
4951
4954

49544146434839464047
40465553

3642
4347

51515051
4749

4648

4547
4144 4345

4545
4044
4847
48474044384338433944

35415150

46485152 5253
5054

5054

5155
455043474446

4547

4646

4946 4245 4948
4445

3945
3945

3945
4346
4849

5553

4549
5155

53555456
5453

5452

5452
4851 4951

5254
5053
5255
49544046424840454045

4147
II

5654

 >  35 dB
 >  40 dB
 >  45 dB
 >  50 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB
 >  75 dB
 >  80 dB
 >  85 dB
 >  90 dB

Gakorimyra Sør
Støysonekart 2040
Situasjon med ny avlastningsveg
Årsmiddeldøgn, ÅDT for 2040

Fag

Akustikk

Målestokk

-
Lydnivå

Lden i dB(A)
Beregningshøyde

4 m over terreng
Orginalformat

A3
Multiconsult Norge AS

Fjellgata 6
4612 Kristiansand
Tlf.: 37 40 20 20

Dato
29.05.21

Oppdragsnr.
10223962-01

Utarbeidet av
BML

Vedlegg 2A



4345
5154

52555255
5050

4648

4749
4748 4849

5052
4949
5154

50544044434740444347
39435554

3843
4953

50555055
4751

4449

4246
4044 4144

4651
4044
4853

48543843414642464146
40455553

414546464647

3944

3841
3842 3841 3942

4852

4953

5054
4952495245494550

3843
3743

3843
3844

3743

5452

4246
39413941

4246

4244

4244
4346 4347

4245
4043

3641
38443743394442444748

4447
3942

4846

4346
4954

50554954
4044

4043

4144
4549 4649

5053
4951
4954

49544146434839464047
40465553

3642
4347

51515051
4749

4648

4547
4144 4345

4545
4044
4847
48474044384338433944

35415150

46485152 5253
5054

5054

5155
455043474446

4547

4646

4946 4245 4948
4445

3945
3945

3945
4346
4849

5553

4549
5155

53555456
5453

5452

5452
4851 4951

5254
5053
5255
49544046424840454045

4147
II

5654

 >  35 dB
 >  40 dB
 >  45 dB
 >  50 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB
 >  75 dB
 >  80 dB
 >  85 dB
 >  90 dB

Gakorimyra Sør
Støysonekart 2040
Situasjon med ny avlastningsveg
Årsmiddeldøgn, ÅDT for 2040

Fag

Akustikk

Målestokk

-
Lydnivå

Lden i dB(A)
Beregningshøyde

1.5 m over terreng
Orginalformat

A3
Multiconsult Norge AS

Fjellgata 6
4612 Kristiansand
Tlf.: 37 40 20 20

Dato
29.05.21

Oppdragsnr.
10223962-01

Utarbeidet av
BML

Vedlegg 2B



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Gakorimyra sør_Planid: 5403-20170003 Alta kommune | 50 

Vedlegg 9: Geoteknisk rapport 
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NOTAT  

OPPDRAG Områdevurdering Gakorimyra, Alta DOKUMENTKODE 10226655-RIG-NOT-001 

EMNE Vurdering av sikkerhet mot skred TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Polarlys Boligbyggerlag AL OPPDRAGSLEDER Julie Berg 

KONTAKTPERSON Knut Uglebakken SAKSBEHANDLER Julie Berg 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 10235011 Geoteknikk 
Nord 

 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med detaljregulering av Gakorimyra i Alta er Multiconsult engasjert til å vurdere sikkerheten mot 
kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 Sikkerhet mot skred [1]. I vurderingen følges retningslinjer i NVEs veileder 
7/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [2]. 

Det aktuelle området ligger på Gakorimyra, ca. 1,5 km sør for Bossekop i Alta kommune. Terrenget i området har 
generelt helning slakere enn 1:20 og heller mot nordvest. 

Topografien gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om området skulle består av masser 
med sprøbruddegenskaper. I tillegg er det bart fjell sørvest og øst for området, som gjør at området ikke kan rammes 
av skredmasser ovenfra. Terrenget mot sjøen i vest er bratt, men flyfoto viser at det er berg i dagen her, slik at et 
eventuelt skred ut i sjøen ikke vil kunne bre seg innover på land. Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mot 
kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltak. 

1 Innledning 
I forbindelse med detaljregulering av Gakorimyra i Alta er Multiconsult engasjert til å gjøre en 
geoteknisk vurdering av sikker byggegrunn. I dette arbeidet er sikkerheten mot kvikkleireskred i 
henhold til TEK17, §7-3 Sikkerhet mot skred [1] vurdert. I vurderingen følges retningslinjer i NVEs 
veileder 7/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [2]. 

Det aktuelle området er regulert til boligformål. Et kartutsnitt over området er vist i figur 1, og 
ortofoto over området er vist i figur 2. 
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Figur 1: Kartutsnitt over området [norgeskart.no]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Ortofoto over området [norgeskart.no]. 

2 Terreng- og grunnforhold 
Det aktuelle området ligger på Gakorimyra, ca. 1,5 km sør for Bossekop i Alta kommune. Nord og 
vest for området er det boligfelt, og sør for området er det myrområde. Sørvest og øst for området 
er det fjell i dagen. Terrenget i området ligger på ca. kote 60 har generelt helning slakere enn 1:20 
og faller mot nordvest.  

1898-1-r1-Lyngen 
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Et løsmassekart over området er vist i figur 3. Kartet viser at løsmassene innenfor det aktuelle 
området består av torv og myr. Nord for området er det tykk havavsetning og marin 
strandavsetning. Havavsetninger består generelt av finkornige sedimenter og kan ha mektighet fra 
0,5 m til flere ti-talls meter. Marine strandavsetninger er dannet av bølge- og strømaktivitet i 
strandsonen og kan bestå av silt og leire, men domineres ofte av sand og grus. Både havavsetninger 
og marine strandavsetninger kan inneholde kvikkleire siden det er marine avsetninger. Sørvest og 
sørøst for området er det bart fjell eller stedvis tynt dekke av løsmasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3: Løsmassekart over området [3] 

Multiconsult har tidligere utført grunnundersøkelser i området. Plassering av tidligere boringer er 
vist på kartutsnitt i figur 4.  
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Figur 4: Kartutsnitt fra Multiconsults database med tidligere boringer utført i området.  

Tidligere grunnundersøkelser viser at området generelt består av masser med lav til middels 
sonderingsmotstand. Prøveserie fra borpunkt 60 viser at løsmassene består av sandig silt i toppen 
ned til ca. 1 m dybde og leire ned til ca. 5,5 m dybde. Det er ikke påvist masser med 
sprøbruddegenskaper i prøveserien. Sonderingene viser avtagende sonderingsmotstand med 
dybden i borpunkt 49, 21 og 50. Dette kan være en indikasjon på kvikkleire. Sonderinger er vist i 
figur 5, 6 og 7.  

 

Figur 5: Sonderinger fra 711299-RIG-RAP-001 

 

Figur 6: Sonderinger fra 711299-RIG-RAP-001.  

 

 

 



Områdevurdering Gakorimyra, Alta  multiconsult.no 

Vurdering av sikkerhet mot skred 

 

10226655-RIG-NOT-001 27. mai 2021 / Revisjon 00 Side 5 av 6 

 

Figur 7: Sonderinger fra 711299-RIG-RAP-001 

 

3 Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 
Terrenghelning på den aktuelle tomta er slakere enn 1:20. I tillegg er det bart fjell sørvest og øst for 
området, som gjør at området ikke kan rammes av skredmasser ovenfra. Terrenget mot sjøen i vest 
er bratt, men flyfoto viser at det er berg i dagen her, slik at et eventuelt skred ut i sjøen ikke vil 
kunne bre seg innover på land.   

Topografien på selve tomta og i området rundt gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå 
områdeskred selv om området skulle består av masser med sprøbruddegenskaper. Det vurderes 
derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det 
pågjeldende tiltak. 
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4 Referanser 
[1] Direktoratet for byggkvalitet, «Byggeteknisk forskrift (TEK17)» 

[2] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder nr. 7-2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

[3] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart». 
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