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Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for E6 Transfarelv bru  

  Statens vegvesen skal i samråd med Alta kommune utarbeide reguleringsplan for E6 

Transfarelv bru med tilstøtende veger. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.  

 

Beskrivelse av prosjektet 

Eksisterende bru over Transfarelv på E6 nord for Alta, har dårlig bæreevne, liten bredde, 

uegnet kurvatur og svært dårlig rekkverk. På grunn av det dårlige rekkverket har 

fartsgrensen over brua vært satt ned til 30 km/t. Det har vist seg at bruas konstruksjon og 

tilstand ikke gjør det mulig å utbedre rekkverket til en sikker standard, uten at det medfører 

uforholdsmessig høye kostnader. Det er konkludert med at den mest forsvarlige løsningen 

er å erstatte dagens bru med en ny. Da tilstanden på dagens brurekkverk er kritisk dårlig, og 

ikke kan utbedres på kort sikt, er det etablert en midlertidig bru over Transfarelv. Trafikken 

på E6 har dermed kunnet krysse elva på en trygg måte i påvente av at ny permanent bru kan 

bygges.  

 

I tillegg til å tilrettelegge for etablering av ny bru vil veglinjen i sørgående retning, fra 

bruhodet og mot Alta sentrum, rettes ut. Det skal også sikres plangrunnlag for å forlenge 

dagens gang- og sykkelveg, fra der den avsluttes i dag ved krysset inn til Latharimoen og 

over nye Transfarelv bru. Mot Latharimoen er det tatt med veg som i dag er skiltet og brukt 

som gang/sykkelveg, for å sikre kommunen nødvendig plangrunnlag for denne.  

 

Planavgrensningen  

Når det varsles oppstart for et planarbeid er det viktig å inkludere så mye areal at man er 

sikker på å fange opp aktuelle problemstillinger i området, da en plan ikke kan legge 

føringer for områder utenfor plangrensen.  
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Figur: Planområdet for detaljreguleringen er markert med sort stiplet linje i kartet. 

 

For den kommunale vegen Seterdalen, som i dag har kryss mot E6 sørvest for Transfarelv 

bru, skal man i planarbeidet finne en ny og mer trafikksikker løsning ved å trekke krysset 

lenger vekk fra brua. Det foreligger per nå to ulike prinsippalternativ for dette som skal 

utredes nærmere i planarbeidet.  

 

Alternativ 1: E6 inn mot brua skal reguleres i en strakere linje og krysset mot kommunal veg 

Seterdalen beholdes på samme side av E6 som i dag, men flyttes mot vest, vekk fra brua, for 

å sikre tilstrekkelig avstand til at krysset er i tråd med vegnormalene og tilfredsstillende 

trafikksikkerhet oppnås. Tiltaket krever bergskjæring da det i dag er smalt mellom E6 og 

berg på sørsiden.  

 

Alternativ 2: For å kunne etablere ny bru over Transfarelv må det graves ned nye brukar ved 

elva. I den forbindelse er det vurdert som en mulig løsning at kommunal veg Seterdalen 

legges i kulvert under E6. Høydeforskjeller må hentes inn før krysset mot E6, og denne 

løsningen krever dermed en del areal.   

 

De to prinsippalternativene er illustrert i vedlagt skisse.  

 

Konsekvensutredning 

26.05.2022 ble det avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet mellom Statens 

vegvesen og Alta kommune, hvor det ble konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om 

konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6, 7 eller 8. Nærmere 
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bakgrunn for vurderingen av KU-kravet og referat fra oppstartsmøtet er å finne på 

prosjektets nettside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6transfarelvbru/ 

 

Planprosess, framdrift og frist for innspill 

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger for 

planarbeidet til oss innen 21.10.2022. per brev eller epost:  

• Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer  

• firmapost@vegvesen.no 

 

Merk brevet eller eposten med prosjekt-ID: 20/228844. 

 

Basert på innspillene som vi mottar og de faglige vurderinger og løsninger som jobbes fram 

vil det utarbeides et planforslag. Når dette foreligger vil det sendes ut på høring og offentlig 

ettersyn, samt varsles i Altaposten. Det tas sikte på høring av planforslaget tidlig 2023. 

Grunneiere, naboer og berørte offentlige etater vil tilskrives direkte, og planforslaget vil 

legges ut digitalt på prosjektets nettside og i papirformat på rådhuset i Alta.  

 

Aktuelt regelverk 

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir 

utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.  

 

Ta gjerne kontakt  

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte planleggingsleder Heidi 

Martens på epost: heidi.martens@vegvesen.no eller telefon: 24 01 73 97. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Knut Hågensen  

Prosjektleder Heidi Martens 

 Planleggingsleder 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

   

Vedlegg:  

• Illustrasjon alternativvurdering  

• Adresseliste 
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