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SAMMENDRAG

Statens vegvesen har i samarbeid med Alta kommune igangsatt planleggingen av ny

avlastningsveg i Alta, trinn 1. Vegen strekker seg fra Hjemmeluft i vest til Alta sentrum i øst,
en strekning på om lag 4,6 km. I tillegg til avlastningsvegen omfatter prosjektet omlegging
og oppgradering av kommunale- og fylkeskommunale veger, samt etablering av gode

løsninger for gående og syklende.

Hovedmålsetningen med planarbeidet har vært å utarbeide et solid plangrunnlag for å få
etablert en ny avlastningsveg med tilhørende tilknytningsveger og øvrig teknisk

infrastruktur. Den vedtatte reguleringsplanen vil være viktig for å få innarbeidet prosjektet i
Nasjonal Transportplan.

Detaljreguleringen er et omfattende prosjekt som berører mange i Alta by. Det har derfor
vært fokus på medvirkning i planprosessen slik at de som blir berørt av tiltaket skal få

muligheten til å gi sine innspill til valg av løsninger. Mange av innspillene som har kommet

inn har dreid seg om ulempene den nye vegen vil få for nærmiljøet. Det er spesielt
bekymringer for støy og adkomst til friluftsområder som har vært fremhevet.

I reguleringen av det nye veganlegget har det derfor vært lagt vekt på å redusere de negative

konsekvensene for blant annet nærmiljøet og friluftsliv. Det er regulert inn areal til skiløype,
byløype og aktivitetskorridor for å sikre muligheten for et aktivt friluftsliv. Det er også

regulert inn en miljøtunnel, støyskjermingstiltak og en bruløsning som kompenserende tiltak
for nærmiljøet. For landbruksnæringen er det foreslått kompenserende tiltak i form av

nydyrkingsområde og tilgang til gode jordmasser. I planleggingen er det tatt høyde for den

fremtidige utviklingen i Alta i henhold til gjeldende kommuneplaner.

Det er gjennomført omfattende grunnundersøkelser innenfor planområdet. Undersøkelsene
viste områder med kvikkleire, noe som har utløst krav om 3.parskontroll av de geotekniske
forholdene og valg av løsninger.
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INNLEDNING

Forslag til detaljreguleringsplan for avlastningsvegen i Alta fra Hjemmeluft til Alta sentrum er
utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Alta kommune, og med hjemmel i Plan og
bygningslovens § 3‐7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til
oversendelse til kommunen for politisk vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en ny avlastningsveg, sekundærveger og

gang- og sykkelveger. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens §

12‐8 varslet den 15.03.2014, og forslag til detaljregulering ble lagt ut til offentlig ettersyn

den 17. april 2015. Varsel om oppstart og varsel om offentlig ettersyn av detaljregulering ble
sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte.
Planforslaget består av følgende deler:
•
•
•

Plankart - datert 20.5.2015

Reguleringsbestemmelser - datert 20.5.2015

Planbeskrivelse datert - 20.5.2015

Etter offentlig ettersyn har Statens vegvesen laget en oppsummering av innkomne

merknader, og foretatt justering av planforslaget før dette nå sendes kommunen til

behandling.

Kommunens endelige vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i
hht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til

Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 3. januar 2014. På møtet ble det inngått
avtale om at Statens vegvesen organiserer planprosessen og utarbeider forslag til
detaljregulering, jf. § 3-7 i Plan- og bygningsloven.

Det er en tverrfaglig prosjektgruppe som har utarbeidet detaljreguleringen. Prosjektgruppen
har bestått av personer fra Statens vegvesen Region nord og representanter fra Alta
kommune. Det er også benyttet eksterne konsulenter til geotekniske vurderinger,

støykartlegging og undersøkelser i forbindelse med vurdering av naturmangfoldloven.
Før det ble sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet ble det gjennomført møter med
sektormyndigheter og noen av de som ble sterkest berørt av planen. Det var et

orienteringsmøte i Gakori mandag 27. januar 2014. Den 29. januar 2014 ble det arrangert
planforum. Finnmark fylkeskommune var arrangør. På forumet var samtlige relevante

sektormyndigheter invitert. Formålet med planforumet var å presentere og diskutere de
sentrale projektutfordringene i prosjektet.

Varsel om oppstart av planarbeidet var ute på høring i tidsrommet 26. februar til 10. april

2014. Det ble sendt ut varsel til over 600 berørte grunneiere, sektormyndigheter og andre

berørte parter. Det ble gjennomført to informasjonsmøter i høringsperioden, ett på Gakori
Skole og ett i Bossekop Ungdomslags lokaler. Det var til sammen om lag 50 personer på

møtene. Vi orienterte også om planprosjektet på Alta næringsforenings frokostmøte 18.
mars.

Vi mottok til sammen 27 innspill ved varsel om oppstart. Samtlige innspill er kommentert i

vedlegg 9.1 Innspill til varsel om oppstart. I det samme vedlegget ligger også alle innspillene
i sin helhet.

I perioden mellom varsel om oppstart og offentlig ettersyn er det avholdt særmøter med Alta
bondelag, Bossekop UL, Alta kraftlag, Alta museum, Riksantikvaren og Finnmark

fylkeskommune, samt møter med åtte ulike grunneiere. I tillegg har det vært gjennomført

møter med ulike instanser hos Alta kommune, blant annet avdeling for kommunalteknikk,
miljø-, park og idrett og landbruk.

Forslaget til detaljregulering ble lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen i perioden

27. mars 2015 – 27. april 2015. Det ble gjennomført et orienteringsmøte som var åpent for
alle, samt en åpen kontordag i høringsperioden. Det ble også holdt et innlegg for
næringsforeningen under deres frokostmøte.

Til sammen kom det inn 24 innspill ved offentlig ettersyn. 7 av innspillene var fra offentlige
aktører, 8 fra organisasjoner, lag og foreninger, samt 7 fra private aktører og grunneiere.
Det ble gjennomført 6 møter med berørte parter under den åpne kontordagen.
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BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET

4.1

Planområde

Planområdet strekker seg fra Hjemmeluft i vest til Alta sentrum i øst. Planområdet inkluderer
også deler av Skoddevarre, Aronnes og Elvestrand. Det er satt av et stort planområde for å

favne alle som blir berørt av planprosjektet. I tillegg til å planlegge den nye avlastningsvegen
skal det blant annet også planlegges nye kommunale veger, massedeponi og gang- og

sykkelveger innenfor planområdet.

Stiplet svart linje – varselet
planområde

Rød linje - Avlastningsvegen

Bildet viser det varslede planområdet. Rød linje er avlastningsvegen. Stiplet svart linje
markerer planområdet.

4.2

Hvorfor utarbeides detaljregulering for avlastningsvegen

En ny veg gjennom Alta by har vært diskutert i flere tiår. I forbindelse med utarbeidelsen av
Norsk vegplan II ble det utarbeidet forslag til framtidige veglinjer i Alta by av vegutvalget i

Alta, datert 17. januar 1975. Ny veg gjennom Alta by har også vært nevnt i en rekke senere
strategi- og plandokumenter, blant annet i samleutredning for stamveger, utarbeidet av

Statens vegvesen Finnmark juni 1991.

Dagens arbeid med å få fastsatt en veglinje gjennom Alta by startet opp høsten 2000. I

forkant av at arbeidet med utredningen startet opp ble det gjennomført en transportanalyse
(2000) som viste at det var behov for å vurdere framtidig vegsystem i Alta by.
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Det ble utarbeidet et forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning med
kommunedelplan. Målsetningene for planarbeidet var å:
 Sikre en framtidig veglinje
 Fastsette utbyggingsrekkefølge for en ny veg
 Sikre regularitet og framkommelighet

 Begrense endringer i eksisterende natur og landskapsbilde

 Begrense endringer i områder hvor det finnes fortids- og kulturminner

I prosessen ble fire ulike hovedalternativer vurdert; Nullalternativet, E6 gjennom sentrum, E6
utenom sentrum og Avlastningsveg. Alta kommune vedtok 28. januar 2008

Kommunedelplan med konsekvensutredning for avlastningsveg gjennom Alta by. Vedtaket
kom etter en omfattende

prosess, hvor Statens vegvesen, Alta kommune og en rekke andre statlige og
fylkeskommunale instanser hadde vært involvert i prosessen.

I 2009 ble det besluttet at det skulle gjennomføres en konseptvalgtutredning (KVU) i Alta
med en påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1). Formålet med dette var å sikre bedre

styring av statlige investeringer, gjøre et overordnet prinsipielt valg av konsept, for til slutt å
kunne beslutte om det skulle igangsettes planlegging etter Plan- og bygningsloven. Denne

prosessen ble avsluttet i 2013 ved at regjeringen vedtok avlastningsvegen som det

foretrukne alternativet. Det ble samtidig bestemt at avlastningsvegen skulle deles i tre trinn.
Trinn 1 fra Hjemmeluft til Alta sentrum, trinn 2 Ny bru over Altaelva, trinn 3 Alta sentrum til
ny bru over Altaelva via Aronnes. Regjeringen gav i sitt vedtak klarsignal om å igangsette
planleggingen av avlastningsvegen, trinn 1 fra Hjemmeluft til Alta sentrum.

I 2011 rullerte Alta kommune sin kommuneplans arealdel. Den vedtatte senterlinjen for

avlastningsvegen dannet grunnlaget for plassering av boligområder, næringsområder og

industriområder i Alta by. Det ble regulert inn en båndleggingssone i et 100 meters belte
langs avlastningsvegen for å sikre areal til vegen i påvente av detaljregulering.

4.3

Målsetninger for planarbeidet

Hovedmålsetningen med planarbeidet er å få vedtatt plangrunnlaget for å få etablert en ny
avlastningsveg med tilhørende tilknytningsveger og øvrig teknisk infrastruktur.

I arbeidet med planen er det en målsetning å gjennomføre en planprosess med fokus på

medvirkning. Løsningene i planforslaget skal være gjennomarbeidet, ha høy kvalitet og legge
til rette for fremtidig byutvikling i Alta.

Den vedtatte reguleringsplanen vil være viktig for å få innarbeidet prosjektet i Nasjonal
Transportplan.

Planarbeidet skal legge et solid grunnlag for den videre prosessen med etablering av det
første trinnet av ny avlastningsveg i Alta fra Hjemmeluft til Alta sentrum.
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4.4

Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

Ved oppstarten av reguleringsplanarbeidet gjorde Vegvesenet en egen vurdering av om
planprosjektet utløste krav om konsekvensutredning. Vår vurdering var som følger:

«På bakgrunn av konsekvensutredningene som ble gjort i forbindelse med
kommunedelplan for avlastningsvegen, samt innspillene vi fikk i forbindelse
med varsel om oppstart av detaljreguleringen i 2011, er vi godt kjent med de
negative konsekvensene etableringen av avlastningsvegen vil få.
Konsekvensene vil være størst for nærmiljøet, landbruk og friluftsliv. Vi kan
imidlertid ikke se at en ytterligere konsekvensutredning for disse temaene vil
gi ny kunnskap og krav om eventuelle avbøtende tiltak som ikke allerede er
beskrevet.
Vi mener at konsekvensene av tiltaket er kjent, og at oppgaven i
detaljreguleringen blir å beskrive virkningene av planen, samt avbøtende
tiltak. For å få dette til er det behov for en bred og god involvering av
befolkningen».
Alta kommune støttet vår vurdering, men stilte krav om at det måtte være en bred og
omfattende planprosess, og at det skulle arrangeres planforum for å orientere
sektormyndighetene om våre planer.

Basert på dette ble det avklart at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

4.5 Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen har utarbeidet et helhetlig dokument (T-1497) som handler om hva

fylkeskommunene, kommunene og berørte statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn
til i planleggingen. For prosjektet avlastningsvegen er følgende forventninger fra regjeringen
særlig aktuelle:
•

At infrastruktur for kollektivtrafikken, gang- og sykkelvegnett og utbyggingsmønstre

vurderes i sammenheng for å øke tilgjengeligheten for alle brukere, og at

planleggingen bidrar til et sammenhengende og universelt utformet gangnett.
•

At planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og
naturmiljø, kulturminner, kulturmiljø- og landskapsverdier.

•

At det legges til rette for en aktiv livsstil og økt friluftsliv ved å knytte sentrum,

boligområder, skoler og barnehager til friluftsområder gjennom etablering av trygge
og sammenhengende forbindelser for gående og syklende.
•

At statlige, regionale og kommunale planprosesser som omhandler samferdsel
samordnes, og at fylkeskommunene og kommunene har en aktiv rolle i statlig
transportplanlegging.
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging
I tillegg vil de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og

transportplanlegging ligge til grunn for arbeidet med detaljreguleringen. Hensikten med

retningslinjen er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging.

Målet er at boligutvikling, arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

I retningslinjene står det blant annet at det i regioner eller områder der befolkningstettheten

kan gi grunnlag for kollektiv betjening som et miljøvennlig og effektivt transportalternativ,
skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å

tilrettelegge for kollektive transportformer. Sykkel som transportform skal tillegges vekt der

det ligger til rette for det, samt at hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges
vekt i planleggingen. Disse retningslinjene er viktige i detaljreguleringen for
avlastningsvegen.

Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark og planveileder
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark er hjemlet i § 4 i Finnmarksloven, og
sier noe om hvordan vi skal vurdere samiske hensyn ved endret bruk av utmark før det
treffes avgjørelser om en endring av bruk av utmark i Finnmark fylke. Formålet med

retningslinjene er at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen foretar en grundig og
forsvarlig vurdering av virkningene av planen for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk,

næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes en avgjørelse i sakene om endret bruk av
utmark. Retningslinjene skal sikre naturgrunnlaget for videre utvikling av samisk kultur,
reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og
forvaltning av naturgrunnlaget på samenes egne premisser.

Det planlagte tiltaket må vurderes opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det

aktuelle området, og de konsekvensene disse tiltakene vil få for denne bruken. Tradisjonell
praksis og kunnskaper knytte til bruken av utmark vil være en sentral del av grunnlaget for
vurderingen. Det skal særlig tas hensyn til hvilke virkninger tiltaket vil få for tradisjonell
samisk bruk av området.

Sametinget vedtok i 2010 en planveileder. Formålet med veilederen er blant annet å sikre at

alle planer sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. I dette
prosjektet er det særlig punkt 5 om hensynet til samisk kultur som er aktuelt.

Statens vegvesen har i sin strategi for god arkitektonisk kvalitet utdypet hva som ligger i

regjeringens tre innsatsområder for arkitekturpolitikk. Blant annet skal våre transportanlegg
i byer og tettsteder være av god arkitektonisk kvalitet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra
til å fremme god by- og stedsutvikling, og vi skal inspirere andre til god arkitektonisk
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kvalitet. Videre skal våre transportanlegg ha høy arkitektonisk kvalitet som bidrar til å skape
tydelige og positive bilder av Norge.

Nasjonal transportplan

Tiltaket er ikke omtalt i gjeldende NTP 2014-2023. Målet med dette planarbeidet er at den

vedtatte planen skal danne grunnlaget for en kostnadsvurdering og politiske vedtak som
gjør at prosjektet omtales i neste NTP- periode fra 2018-2027.

Planstatus for området

Kommunen vedtok i juni 2011 kommuneplanens arealdel for Alta kommune. I denne planen
ble den vedtatte senterlinjen for avlastningsvegen regulert inn, samtidig som det ble
båndlagt et 100 meters belte langs denne linjen for å sikre tilstrekkelig areal til den
fremtidige planleggingen av avlastningsvegen. Øvrige arealer som blir berørt av

detaljreguleringen for avlastningsvegen er i kommuneplanen angitt som sentrumsformål,
boligformål og industriformål, samt landbruk-, natur- og friluftsformål.

Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 2011.
Kommunedelplan med konsekvensutredning for avlastningsveg i Alta tettsted, vedtatt
februar 2008.
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Vi kommer i berøring med følgende gledende reguleringsplaner:











E6 Storsandnes – Alta, Parsell 7: Kvenvik-Hjemmeluft, vedtatt 2007

Reguleringsplan for Gakorimyra boligfelt – del 1, vedtatt 1999

Gakorimyra sør, vedtatt 2010

Skogtun Gakori – reguleringsendring, vedtatt i 2006

Alta Industriområde – Bebyggelsesplan, vedtatt 1999

Thomasbakken boligområde, Samordnet plan, vedtatt 2006

Monsbakken, vedtatt 2007

Alta sentrum - revisjon, vedtatt 2011

Gakori skole, utvidelse, vedtatt 2005

Alta sentrum – Elvestrand, gang- og sykkelveg, vedtatt 1999.

Vi kommer i berøring med følgende igangsatte reguleringsplaner:


Alta Handelspark

Vi er kjent med at vårt planforslag vil komme i konflikt med planforslaget til COOP

om å utvikle Alta handelspark på Altahøyden. I vårt planforslag har vi foreslått et nytt

kryss inn til Altahøyden som ligger lenger sørover på rv. 93 i forhold til dagens kryss.
I sitt planforslag foreslår de å beholde dagens kryss.


Altahøyden sør

Altahøyden sør vil komme i direkte berøring med fv. 14 på Altahøyden. De har ikke
kommet så langt i sitt planarbeid, så det er avklart med deres konsulent at de vil
tilpasse seg vårt planforslag.


Områdeplan for Bossekop

Det endrede trafikkmønsteret som vil følge av etableringen av avlastningsvegen vil
spille inn i arbeidet med områdeplan for Bossekop.


Prestegårdbakken boligområde

Vi har i vårt planforslag tilpasset Prestegårdsvegen og det tilhørende fortauet slik at
det er samsvar mellom vårt planforslag og planforslaget til Prestegårdsbakken
boligområde.

Andre rammer og føringer

Før planarbeidet formelt startet opp, var Vegvesenet og Alta kommune klar på at dette var

en svært omfattende plan, som ville berøre mange av Altas innbyggere i større eller mindre
grad. Det ble derfor tidlig klart at medvirkning og åpenhet rundt planprosessen var en

sentral forutsetning for å lykkes med planarbeidet. Det ble lagt føringer om å orientere bredt
om planen i flere faser og i ulike fora. Dialog med media var også viktig. Ved varsel om
oppstart fikk prosjektet bred dekning i media, som også viste en 3D-presentasjon av

prosjektet. Dette fikk svært god respons.

Denne detaljreguleringen er en del av en større utbygging av avlastningsvegen i Alta.

Detaljreguleringen omfatter trinn 1 fra Hjemmeluft – Alta sentrum. Trinn 2 er ny bru over

Altaelva, og trinn 3 er ny veg over Aronnes som vil binde sammen trinn 1 og 2. Det er uvisst
når planleggingen og realiseringen av trinn 2 og 3 vil skje. Utbyggingen av de ulike trinnene
vil påvirke trafikkbildet i Alta, og vil legge føringer for når det neste trinnet må bygges ut.
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5

BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET

5.1

Beliggenhet

Planområdet ligger i Alta kommune i Finnmark. Alta by er Finnmarks største by med

nærmere 20 000 innbyggere. Alta er et knutepunkt for transport der E6 og riksveg 93 møtes.
Planområdet ligger helt vest i byen, og vil føyes sammen med utbyggingen av E6 Alta vest fra

Hjemmeluft til Storsandnes.

Hammerfe
st

Laksel
v
Alta

Kartutsnittet viser Alta sin plassering i forhold til Hammerfest og Lakselv.

5.2

Dagens- og tilstøtende arealbruk

I vest er arealbruken på nordsiden av vegen dominert av verdensarvområdet i Hjemmeluft. På
sørsiden av vegen er det flere boligfelt, samt en del spredt bebyggelse. Det er fortsatt aktive
landbruk i området. Terrenget er kupert, og det er flere turstier som leder mot blant annet

Hjemmelufttoppen og Gakorivannet.
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Kartutsnittet til venstre viser de fredede helleristningene som er på UNESCOS verdensarvliste.
Kartutsnittet til høyre viser turløyper, skiløyper og byløypa innenfor planområdet.

Videre østover er planområdet preget av todelt bruk. På nordsiden av området er det tett
bebyggelse inkludert store boligområder som Hjemmeluftmyra og Gakori. I sør er det

landbruksarealer. Disse områdene grenser mot det mye brukte friområdet Skoddevarre, der

det både er skiløype, turløyper og badevann. Området her bærer preg av å være i bruk, men
har bevart et utrørt preg og er et svært populært rekreasjonsområde i Alta.

Området på Thomasbakken preges av boligbebyggelse og industriområder. Derfra går
planområdet ned Monsbakken til et område med tett vegetasjon og våt mark. På

prestegårdsjordet og Karenjordet er det store dyrkede areal som brukes til landbruk.
I skråningen mellom Alta sentrum og Aronnes ligger det en barskog. Denne ble plantet av

soldater fra Altabataljonen i 1936, og Finnmark skogselskap, som eier denne skogen, ønsker

å bevare den i størst mulig grad. På Aronnes og Elvestrand er det spredt bebyggelse langs fv.
13 Aronnesvegen, og landbruksområder.

5.3

Trafikkforhold

Avlastningsvegen vil bli en helt ny veg, og det

finnes derfor ikke eksisterende trafikkdata for
denne vegen. Det er gjort beregninger av den
forventede trafikken i forbindelse med

konseptvalgutredningen. I Hjemmeluft er det

ÅDT 600

forventet en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2500 i

2035, og trafikken forventes å øke jevnt mot

ÅDT 600

sentrum, til en ÅDT på 9500 i 2035.

Dagens trafikk langs rv. 93 har en ÅDT på

3400, og dagens trafikk på E6 varierer mellom
3500 i Hjemmeluft, og 12 000 ved Sentrum.

12
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Årsdøgntrafikken i den innerste delen av Gakorivegen som foreslås åpnet for

gjennomkjøring, er beregnet til 600 i 2035. I Svanevegen er ÅDTen beregnet til 400 på den
nye samlevegen som danner forbindelsen til avlastningsvegen, og på den nye vegen fra
Bjørnemyra og Gakorimyra sør er det beregnet en trafikkmengde på 600 i 2035.

Etter omleggingen av fv. 14 på Thomasbakken, og stengingen av den kommunale vegen til
Bossekop, er ÅDTen på fv. 14 på Thomasbakken beregnet til 3800 i 2035.
På Aronnes er ÅDTen beregnet til 6700 nærmest Alta sentrum i 2035.

Trafikkulykker

På dagens E6 mellom Hjemmeluft og Alta sentrum er det de siste fire årene registrert fire

ulykker med lettere skadde, og en dødsulykke. På rv. 93 på Thomabakken er det registrert
en ulykke med alvorlig skade, mens det på fv. 13 Aronnesvegen og fv. 14

Thomasbakkevegen er registrert to ulykker med lettere skade i denne tidsperioden.

Kartutsnittet viser ulykker i perioden 2010 – 2014 innenfor planområdet.
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5.4

Teknisk infrastruktur

Alta kraftlag har en rekke høyspentlinjer som krysser i planområdet. Disse er markert med
hensynssoner i reguleringsplankartet. Det er registrert flere berøringspunkter med
kommunalt ledningsnett og rør i grunnen.

5.5

Landskapsbilde og bybilde

Alta ligger i landskapsregion «Fjordbygdene i Finnmark». Karakteristisk for regionen er klart
definerte fjordløp med tettsteder i bunnen av fjordene og spredt jordbruk og bjørkeskog
som kler de nedre deler av fjordliene. Byen Alta ligger innerst i Altafjorden i et større

landskapsrom som dannes av Øksfjordhalvøya, Isnestoften, Flintfjellet, Skoddevare, Raipas
og Altnesfjellet. Sammen med Komsa utgjør disse en storskala terrengformasjon som

rammer inn Alta by. I tillegg til dette er landformen preget av mange mindre sekundære
fjellformasjoner.

Innenfor det store landskapsrommet er det mest dominerende landskapstrekket

landskapshyllen som kan følges fra Raipas, langs hele sandfallet og sørvest mot Øvre Alta.

Hyllen utgjør en høydeforskjell på 25-30 meter. Karakteristiske lausmasseavsetninger preger
også landskapsbildet, som israndterrassen på Sandfallet. Andre viktige landskapstrekk i

landskapsrommet er Altaelva, Tverrelva, Transfarelva og elveavsetningene som finnes i store
deler av Aronnes, Kronstad
og Elvebakken.

Landskapet var opprinnelig den viktigste styrende faktor for lokalisering og utvikling av

bebyggelse. Ved gjenoppbyggingen etter krigen endret stedsstrukturen som opprinnelig tok
utgangspunkt i naturgitte forutsetninger seg. Regulerings- og soneplaner, samt bilen som

kommunikasjonsmiddel, ble etter krigen styrende faktorer for stedsformingen. Bebyggelsen i
Alta i dag er i hovedsak konsentrert omkring dagens E6, og ligger i all hovedsak på
forholdsvis flate områder.

Bebyggelsen i byen består for det meste av lineære boligstrukturer som følger terrenget,
boligveiene og til dels E6. I Bossekop og Alta sentrum ser man en tendens til

rutenettdannelser. Næringsbebyggelse har tidligere ligget i tilknytning til de eldre sentrene
Bossekop og Elvebakken, men etter krigen har næringsbebyggelsen vokst frem der Alta
sentrum ligger i dag.
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5.6

Nærmiljø og friluftsliv

Friluftsliv

Innenfor planområdet er stort sett hele

Fotballbane

den sørlige delen et viktig

friluftsområde. I Hjemmeluft er

Hjemmelufttoppen og fjellområdene

rundt denne et viktig turmål, og toppen
inngår i Alta kommunes 3-toppers og

10-toppers liste. Her ligger også

Gakorivannet, et populært badevann om

Gakorivannet

sommeren.

Kartutsnittet viser Gakorivannet og

fotballbanen i Hjemmeluft. Kilde: Alta
kommune

I Hjemmeluft er det en gruset fotballbane med tilhørende benker, bålplass og lekestativ. I
området ligger det en liten knaus som brukes til turer i nærområdet. Knausen skaper et

naturlig skille i terrenget. Det kjøres skiløype i området om vinteren som kobler seg på
hovedløypenettet.

På nordsiden av vegen ligger Alta museum, et område som inngår i UNESCO

verdensarvområder på grunn av helleristningene. Med sine tilrettelagte turstier gjennom
området er dette et tur og opplevelsesmål for både fastboende og turister.

Rideban
e

Kartutsnittene viser BULs idrettsanlegg og ridebanen ved Prestegårdsvegen. Kilde: Alta
kommune

På Thomasbakken kommer vi i berøring med skiløypene i tilknytning til Bossekop

Ungdomslag sine anlegg på Breverud. Gjennom hele planområdet går det en lyssatt skiløype,
og byløypa – en aktivitetskorridor som går gjennom det eksisterende boligområdet.
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I denne løypa kjøres det skispor hele vinteren. Den nære tilgangen til byløypa er svært

verdifull i Alta. Ved Prestegårdsvegen ligger Heggelijordet der det i dag er ridebane og stall.

Nærmiljø

Innenfor planområdet ligger det store boligområder. Barn som bor i Hjemmeluft og Gakori

går på Gakori skole frem til de begynner på ungdomsskolen. Det er gode gangforbindelser
til skolen.

Barna på Thomasbakken går på Bossekop skole. Det er gode gangforbindelser til skolen

også for disse elevene. Det er flere barnehager innenfor planområdet, både i Hjemmeluft,
Gakori og på Breverud. Disse barnehagene har i dag gode gangforbindelser til viktige
nærmiljøfunksjoner som friområder, idrettsanlegg og kollektivtransport.

På Breverud ligger Bossekop Ungdomslag sitt idrettsanlegg med fotballbane, håndballhall og
skiløyper.

Boligene som ligger nærmest den planlagte avlastningsvegen ligger i dag skjermet til. Det er
ikke gjennomgangstrafikk forbi de fleste husene, og de har lite vegtrafikkstøy i dag. Det er

gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom boligfeltene i Hjemmeluft og Gakori, og det er

ensidig gang- og sykkelveg langs dagens E6 fra Hjemmeluft til Alta sentrum. Det mangler en
god gang- og sykkelvegforbindelse mellom Gakori og Thomasbakken. De som bor på

Thomasbakken har ikke noen god tilgang til friluftsområdene i Skoddevarre. Det er ikke
tilrettelagt for gående og syklende langs riksveg 93 fra Thomasbakken mot E6 i dag.

5.7

Støy
I 2010 ble det utarbeidet et støysonekart for

Alta by. Kartet viser støysoner langs riks- og
fylkesveger i byen. Den røde sonen viser

støysoner fra 65 dB og oppover, mens den
gule sonen viser støy mellom 55 – 64 dB.

Støysonekartet viser at det er en god del støy
langs riks- og fylkesvegene. I 2012 foretok

Vegvesenet en kartlegging av alle boliger i rød
støysone. To boliger fikk, som en følge av
dette, utført støyreduserende tiltak for å
komme under tiltaksgrensen på 42 dB
innendørs støy.

Støysonekart Alta 2010 utarbeidet av Kilde Akustikk.
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5.8

Naturmangfold
Naturen i planområdet mellom Hjemmeluft og Alta
sentrum preges av en mosaikk av både løv og
barskog, myr, fjellknauser og kulturmark. Av

inngrep i og ved planområdet er det hus, veg,
jordbruk og anlegg for idrett og friluftsliv.

Bildet viser furuskog med lyngvegetasjon sør for
Hjemmeluft. Foto: Therese Sigurdsen

I planområdet er det registrert naturtypene gammel
sumpskog med verdi viktig (B), gråorheggeskog
med verdi viktig (B) og intakt lavlandsmyr, med

verdi viktig (B). Det er ikke registrert sjeldne eller
truede naturtyper i selve planområdet. I

planområdet er det registrert lundhette, en soppart

med rødlistekategori sårbar (VU), jodoformhette, en
soppart i kategori nær truet (NT), vipe (NT) og

storspove (NT).

Bildet av gammel sumpskog. Foto Therese
Sigurdsen

Det er et viltområde ved Prestegårdsjordet og Monsbakken. Området er registrert som et

viktig vinterbeiteområde for elg og rådyr, og har verdi viktig (B).
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Kartutklippet viser områdene med særlige naturverdier. Kilde: Vedlegg 9.10 Rapport om
naturmangfold

Det er definert tre områder med særlige naturverdier innenfor planområde:
1. Prestegårdsmyra, 2. Monsbakken og 3. Gakorimyra

5.9

Kulturmiljø

I Hjemmeluft ligger verdensarvsenteret for bergkunst – Alta museum. Like ved museet finner

vi et av de fem bergkunstområdene i Alta som ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i

1985. I følge museets hjemmesider er Hjemmeluft det største av Verdensarvområdene med

mer enn 3000 figurer. De første helleristningene i Hjemmeluft ble funnet av lokalbefolkning i
1973. Hjemmeluft er det eneste av Verdensarvområdene som er tilrettelagt for publikum

med gangveier.

Helleristningsfeltene ligger på fast berg og enkelte mindre steinblokker på begge sider av

bukta, og det er også spor etter forhistorisk bosetning i området. Verdensarven i Hjemmeluft
deles inn i forskjellige lokaliteter, som igjen består av mange felt.
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Feltene ligger 8,5-26,5 m.o.h. Når

helleristningene ble laget, lå bergflatene på
svaberg i strandsonen. Etter hvert som

landet hevet seg, ble nye bergflater

tilgjengelig, og man tok i bruk disse for å
lage helleristninger på.

Elg og skiløper. Dette er den eneste skiløperen i Alta. Apana Gård 12. Fase 5.
Foto: Karin Tansem, VAM ©

Det er ikke registrert andre automatisk fredede kulturminner eller samiske kulturminner
andre steder innenfor planområdet.

5.10 Naturressurser

Det er ikke registrert reinbeite innenfor planområdet. Det er noe kultivert skog på
Prestegårdsjordet, deler av denne er ikke hogstmoden enda.

Det er store jordbrukseiendommer innenfor planområdet. De fleste eiendommene blir brukt i
aktiv produksjon, enten av grunneier selv, eller i form av utleie til andre aktører.
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5.11 Geologi og geotekniske forhold
Geologi

På den 4,7 km lange strekningen
er det kun en fjellskjæring.
Denne ligger i et

innenlandslandskap. Vegen

ligger mellom 50 -65 meter over
havet, noe som betyr at hele

strekningen ligger under marin

grense som i området er ca. 76
meter over havet. Det er lite
løsmasser i området med
fjellskjæringen.

Toppen av fjellskjæringen. Foto: Trond Jøran Nilsen
Berggrunnen i det undersøkte området består i hovedsak av sandstein av god kvalitet.
Det er ikke registrert store svakhetssoner langs fjellskjæringen, men noen mindre

svakhetssoner opptrer. I en av sonene er det registrert et tynt lag med fuktig myr.

Geotekniske forhold

Det er foretatt en rekke grunnundersøkelser i området tidligere. Resultatene av disse

undersøkelsene har, sammen med nye supplerende undersøkelser, dannet grunnlaget for

den geotekniske vurderingen av grunnforholdene og behovet for eventuelle sikringstiltak for
denne detaljreguleringen.

Planområdet er preget av små bekker og myr samt skråninger med stedvis fjell i dagen. Den
østlige delen av veiprosjektet (Bossekop/Aronnes) ligger delvis inne i kvikkleireområdet.

Grunnen består i hovedsak av 1-2 meter med torv over 1-3 meter med silt. Under der ligger
det leire over morenemasser. Leira er middels fast til fast. Grunnundersøkelser har påvist

kvikkleire fra dybde 6-10 meter under terrenget ved krysset mellom avlastningsvegen og fv.

13 Aronnesvegen.
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Berggrunnskart for området. Gult: Sandstein med noen leirskiferlag. Lys rosa: Overdekket av
vesentlig sand og grus. Kilde: Vedlegg 9.10 Rapport om naturmangfold

Løsmassekart for området. Mørkeblått: Marin strandavsetning. Lyseblått: Tynn

hav/strandavsetning. Brunt: Torv og myr. Rosa: Bart fjell. Kilde: Vedlegg 9.10 Rapport om

naturmangfold

21

Detaljregulering avlastningsveg Alta, trinn 1: Hjemmeluft – Alta sentrum

6

BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

6.1

Planlagt arealbruk

Detaljreguleringen legger til rette for etablering av ny avlastningsveg med tilhørende

påkoblinger av fylkeskommunale og kommunale veger, gang- og sykkelveger, busslommer

samt under- og overganger.

I reguleringsplankartet representerer de forskjellige fargene ulike formål. Følgende formål er
tatt med i planforslaget:

Bebyggelse og anlegg (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse, B1 – B10

Skiløypetrase ST1 – ST10
Idrettsanlegg, IA1

Snødeponi, SNØ1 – SNØ4
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2)
Kjøreveg, o_V1 – 0_V24, og o_V41 – o_V42

Felles adkomst f_V25 – f_V39

Gang- og sykkelveg, o_GS1 – 0_GS49

Fortau, o_F1 – 0_F9

Parkering, o_PA1- 0_PA3

Kollektivholdeplass, o_KH11 – o_KH14

Annen veggrunn – teknisk anlegg, VT

Annen veggrunn – grøntanlegg, VG

Grøntstruktur (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 3)
Grønnstruktur G1 – G10

Friområde, o_F01 – 0_F02

Turveg TD1 – TD4

Park, o_P1 – o_P3

Vegetasjonsskjerm, o_VS1 – o_VS3
Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 5)
LNFR areal, L1 – L112
Jordbruk, J1 – J12

Hensynssoner (plan- og bygningsloven § 12-6)
Faresone høyspentkabler, H370

Båndleggingssone kulturminner, H730

Andre sikringssoner, H190_1 – H190_5

Frisikt, H140_1
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Områdebestemmelser (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1)

Midlertidig anlegg- og riggområde, områdenummer #1 - #27

Unntak for krav om byggesaksbehandling for offentlige veganlegg

Offentlige veganlegg som bygges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i vegloven er,

så langt tiltaket er detaljert avklart i reguleringsplan, delvis unntatt bestemmelsene for
byggesaksbehandling, jf. § 4-3 i forskrift om byggesak.

For skibrua i Gakori, miljøtunnelen på Thomasbakken, lokket på rundkjøringen på rv. 93 og
landbruksundergangen på Prestegårdsjordet er det på plankartet ikke praktisk å fastlegge
mer enn konstruksjonenes plassering og utstrekning. I vedlegg 9.3 Formingsveileder er

disse tiltakene beskrevet og illustrert. Detaljer rundt utforming av tiltakene vil bli endelig
avklart i prosjekteringsfasen.

Hensynssoner

Det er i plankartet angitt en sikringssone rundt høyspentledninger som går gjennom deler av
planområdet, samt over miljøtunnelen og områder med motfylling. Det er lagt inn
sikringssone for å sikre frisikt i kryss.

Det er også angitt en båndleggingssone etter lov om kulturminne for verdensarvområdet i
Hjemmeluft.

Rekkefølgekrav

Følgende rekkefølgekrav gjelder for denne detaljreguleringen:
§ 10 REKKEFØLGEKRAV

(plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10)
10.1 Støy i anleggsfasen

Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å

redusere ulempene med støy fra anleggsarbeidet. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt
i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

T-1442 gjøres gjeldende.

Før anleggsarbeidet avsluttes skal samtlige støyreduserende tiltak som utløses av
veganlegget være gjennomført.
10.2 Tiltak for støyskjerming

Tiltak for støyskjerming skal ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse.
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10.3 Rigg- og marksikringsplan og istandsettingsplan

Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan og

en plan for istandsetting og rekonstruksjon av landskapet. Dette gjelder for områdene som
blir berørt av deponi og rigg. I tillegg skal det utarbeides landkapsplaner for resten av
strekningen.

10. 4 Flytting av fotballbane

Fotballbanen i Hjemmeluft skal flyttes og istandsettes i forbindelse med veganlegget. Dette
omfatter også etableringen av benker og gapahuk og lignende som skal være på plass før
det settes trafikk på vegen.

10.5 Deponering av gode masser

Før vegutbygging tillates skal det foreligge en konkret plan for hvordan gode matjordmasser
skal tas vare på og gjøre tilgjengelig for jordbruksnæringen.
10.6 Håndtering av overvann

Før vegutbygging tillates skal det foreligge en helhetlig plan for håndtering av overvann for

hele vegutbyggingen, og for Prestegårdsjordet spesielt.
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Omlegging av kommunale- og fylkeskommunale veger
Kommunal veg

Saravegen og Skogstadvegen legges om, og ledes inn på avlastningsvegen ved

rundkjøringen i Hjemmeluft. Øverbygdvegen stenges for gjennomkjøring i sørlig ende, og
trafikken ledes via den samme kommunale vegen som Skogstadvegen og Saravegen til

avlastningsvegen. Deler av den gamle Øverbygdvegen blir gjort om til gang- og sykkelveg.

Kartutsnittet viser den foreslåtte omleggingen av dagens E6, Saravegen, Skogstadvegen og
Øverbygdvegen. Kilde: Statens vegvesen
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Svanevegen og Gakorivegen foreslås åpnet for gjennomkjøring. Deler av vegene oppgraderes
til samleveger, og det etableres fortau og fartsdempere for å sikre trafikksikkerheten for
gående og syklende.

Kartutsnittet viser den foreslåtte omleggingen av Bjørnemyra, Svanevegen og Gakorivegen.
Kilde: Statens vegvesen

Den kommunale vegen Thomasbakkvegen foreslås stengt for gjennomkjøring ved

Borchgrevinkhøyden. Det etableres en vendehammer ved Knausen, og innkjøringen til

Borchgrevinkhøyden legges noe om. Trafikken fra Thomasbakken ledes via fylkesveg 14 ut
på riksveg 93 i en ny rundkjøring.

Spikergjerdet legges om og ledes ut i et nytt kryss på avlastningsvegen. Prestegårdsvegen

oppgraderes til samleveg og ledes ut på avlastningsvegen i ny rundkjøring.
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Fylkeskommunale veg

Fv. 14 Elvestrandvegen legges om på Altahøyden. Vegen flyttes lenger sør, og leder ut i en
ny rundkjøring ved rv. 93. Det etableres gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Dagens

kryss på rv. 93 foreslås stengt.

Om lag 1 km av fv. 13 Aronnesvegen oppgraderes og legges om for å kobles sammen med
avlastningsvegen i en ny rundkjøring med Prestegårdsvegen.

Kartutsnittet viser den foreslåtte omleggingen av fv. 13 Aronnesvegen og Spikergjerdevegen.
Kilde: Statens vegvesen
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6.2

Forutsetninger og standardvalg

Følgende forutsetninger ligger til grunn for prosjektet:








Den nye avlastningsvegen skal avlaste dagens E6

Det skal være god fremkommelighet på den nye vegen
Trafikksikkerhet for gående og syklende skal ivaretas

Barrierevirkningen av vegen skal reduseres

Det skal sikres god adkomst til friluftsområder

Hensynet til lysløypen, byløypa og aktivitetskorridoren skal ivaretas

Dagens E6 omklassifiseres

Som standard på avlastningsvegen er det valgt dimensjoneringsklasse H4 gitt i kapittel C1,
figur C5 i Håndbok N100. Dimensjoneringsklasse H4 vil si en vegbredde på 10 meter

inkludert vegskulder på 1 meter og 1 meters romlefelt i midten. Kjørebanebredden blir 3,5
meter.

Figuren viser tverrprofil H4 med en vegbane på 10 meter. Kilde: Håndbok N100 Veg- og
gateutforming

Fra rundkjøringen ved avlastningsvegen og fv. 15, vil avlastningsvegen fortsette videre mot
sentrum med standardklasse H1. Dimensjoneringsklassen er gitt i kapittel C1, figur C2 i
Håndbok N100.

Figuren viser tverrprofil H1 med en vegbane på 8,5 meter. Kilde: Håndbok N100 Veg- og

gateutforming

Mellom rundkjøringen ved fv. 15 og rundkjøringen ved Bjørn Wirkolas veg i Alta sentrum, vil

det bli etablert et forbikjøringsfelt slik at vegen vil ha to kjørefelt i en retning. Årsaken til
dette er at fartsdifferansen mellom tunge og lette kjøretøy kan bli for stor på denne
strekningen.
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Det er planlagt en samehengende løsning for gående og syklende langs hele den nye

avlastningsvegen. Hovedløsningen vil være sykkelveg med fortau, en løsning som skiller

gående og syklende, til sammen om lag 4,2 km. I tillegg foreslås det 2 km tradisjonell gang-

og sykkelveg som en tosidig løsning langs avlastningsvegen. Langs kommunale- og

fylkeskommunale veger foreslås det til sammen 4,5 km gang- og sykkelveg og fortau.

Figuren viser løsningen sykkelveg med fortau. Kilde: Håndbok V122 Sykkelhåndboka, figur
3.11

Formingsveileder

Det er utarbeidet en formingsveileder til planleggingen av avlastningsvegen, vedlegg 9.3.
Denne veilederen skal følge alle de tre utbyggingstrinnene, og de ulike plan- og
byggefasene.

Formålet med formingsveilederen er å definere prosjektets ambisjonsnivå og sikre kvalitet
og helthetlig utforming av avlastningsvegen og veganleggets omgivelser.

Formingsveilederen er en overordnet veileder som skal vise hvordan prosessen i arbeidet

med avlastningsvegen skal foregå, og gi et bilde på hvordan produktet; avlastningsvegen i
landskapet, til slutt skal se ut. Veilederen skal inspirere til å nå målene som er satt for

prosjektet. Videre skal formingsveilederen dannet grunnlag for prioriteringer og økonomiske
vurderinger som gjøres av prosjektledelsen. Formingsveilederen er retningsgivende og kan
kompletteres og justeres etter behov underveis i planleggingsprosessene. Eventuelle
endringer må evalueres og godkjennes av landskapsarkitekt.

Formingsveilederen sier noe om formspråk, farger og materialer. Dette legger blant annet
føringer for utforming av ulike elementer som for eksempel belysning, murer og benker.
Formålet er å skape et gjennomgående visuelt inntrykk. Veilederen sier også noe om

utforming av vegen og terrenget rundt vegen, samt utformingen av konstruksjoner og utstyr
langs vegen. Formingsveilederen ligger som et vedlegg til denne reguleringsplanen.
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Belysning

Det skal være gjennomgående belysning langs hele avlastningsvegen og langs gang- og
sykkelvegen, miljøtunnel, rundkjøring, kulvert, bruer osv. Belysningen skal bidra til økt
lesbarhet i trafikken og danne visuelle orienteringspunkt. Den skal også gi oss større

trygghetsfølelse og en bedre opplevelse i den mørke delen av døgnet, spesielt i mørketiden.
Lyset kan også være et designelement som fremhever vegetasjon, arkitektoniske detaljer og
dekorelementer.

Det skal vurderes å effektbelyse enkelte punkter langs veganlegget. Eksempler kan være å
lyssette fjellskjæring, inngang til en kulvert eller vegetasjon.

Busslommer

Etableringen av avlastningsvegen gir for muligheter for å lage nye kollektivruter i Alta. I

planprosessen har vi hatt dialog med Finnmark fylkeskommune og Boreal Transport for å
diskutere hvordan vi skal ivareta hensynet til kollektivtransporten på en god måte. Det er

særlig to forhold som har vært viktige; busslommer langs avlastningsvegen som vil kunne

betjene langtransportruter og bybussruter, og hensynet til skolelever som tar buss til skolen.
Med bakgrunn i dette foreslår vi å oppgradere og utvide dagens bussholdeplass ved

Hjemmeluft slik at det blir plass til fire busser. I tillegg skal det etableres seks busslommer
langs avlastningsvegen, og to busslommer langs fv. 13 og fv. 14.

Det er ikke tatt stilling til hvordan de nye kollektivrutene vil være, men med den foreslåtte
løsningen vil infrastrukturen være på plass, slik at ulike rutemønster kan velges.

Geotekniske løsninger

Som en følge av at vegen skal gå gjennom området med kvikkleire er det behov for

stabiliserende tiltak. Det etableres motfyllinger og lettfyllinger i områdene ved Monsbakken

og oppstigningen fra Prestegårdsjordet mot Alta sentrum. I tillegg til disse tiltakene vil det i
den videre prosjekteringen av vegen bli utført supplerende undersøkelser og vurderinger i

henhold til beskrivelse i Verifikasjonsrapport 3.part, jf. vedlegg 9. Valg av løsninger i denne
fasen skal skje i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fjellskjæring

Det er et område med fjell i dagen på strekningen. Vegen går gjennom dette fjellpartiet, og
vil danne to fjellskjæringer. Den lengste fjellskjæringen er om lag 320 meter lang og 13
meter høy på det høyeste. Denne fjellskjæringen er utformet slik at den reduserer
refleksjonsstøyen fra biltrafikken. Den er planlagt utformet med en permanent hylle med 20
meters bredde og om lag 290 meters lengde. Den permanente hyllen er tenkt tilbakefylt med
jordmasser.
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Den minste fjellskjæringen er om lag 180 meter lang, og 10 meter på det høyeste. Denne
fjellskjæringen vil fungere som en naturlig støyskjerming for deler av bebyggelsen i Gakori.

Flyfoto som viser avlastningsvegen. En omtrentlig plassering av fjellskjæringene er vist med
røde streker. Kilde: Statens vegvesen. Målestokk 1:2 000
I formingsveilederen, vedlegg

9.3, er det beskrevet forsalg til
utforming av fjellskjæringen.

Den foreslåtte løsningen med
tilbakefylling av masser i to

nivåer, tjener to funksjoner:
Tiltaket vil være med på å

skjule fjellskjæringen og gjøre
den mindre dominant i

landskapet. Samtidig vil det
redusere refleksjonen av
Prinspippskisse av fjellskjæring. Kilde: Statens vegvesen
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Støytiltak

I vurderingen av støy i reguleringsplanen er det den statlige retningslinjen for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442/2012) som er lagt til grunn. Retningslinjen gir anbefalte

utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder som for eksempel veganlegg. For
innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Tabell som viser krav til støynivå. Kilde: T-1442 Retningslinje for behandling av støy i
arealplaner
Det er gjennomført støyberegninger som en del av reguleringsplanen. Se vedlegg 9.5
Støyrapport og støysonekart i illustrasjonshefte for mer detaljert informasjon om utredning,
resultater av beregninger og foreslåtte støytiltak. Det er foreslått flere langsgående
skjermingstiltak langs avlastningsvegen og fv. 13 Aronnesvegen. Til sammen er det foreslått
syv støyskjermer og fire støyvoller med varierende høyde og lengde.
Det er om lag 90 boliger som må vurderes for lokale støyskjermingstiltak i den videre
planleggingen av prosjektet.

32

Detaljregulering avlastningsveg Alta, trinn 1: Hjemmeluft – Alta sentrum

Aktivitetskorridor, skiløype og byløype

I forslaget til reguleringsplan er det regulert inn en aktivitetskorridor fra Alta sentrum mot
Altaelva. Det har vært tanker om en aktivitetskorridor fra sentrum i flere år. Formålet med
korridoren er å legge til rette for ferdsel med for eksempel hundespann, scooter eller hester
fra Alta sentrum. Dette er sett i sammenheng med ønsket om økt satsing og tilrettelegging
for turisme, Finnmarksløpet og andre arrangementer. Aktivitetskorridoren foreslås lagt i
samme trase som dagens gang- og sykkelveg til Aronnes. Der gang- og sykkelvegen og
aktivitetskorridoren går parallelt er det regulert inn 3,5 meter til aktivitetskorridoren. Dette
vil gjøre det mulig å bruke gang- og sykkelvegen og aktivitetskorridoren samtidig.
I planforslaget er det regulert inn areal til skiløypetrase fra rv. 93 til ny skibru i Gakori. Det
er også regulert inn en ny byløypetrase fra Kristianbakken, langs foten av Holten, og opp
Monsbakken.
Det er også regulert inn en elvepromenade fra Elgfaret ned mot Prestegårdsjordet i henhold
til kommuneplanens arealdel.

6.3

Konstruksjoner

Underganger

Til sammen er det planlagt fire
vanlige underganger for

gående og syklende under

avlastningsvegen. Disse skal

utformes på en slik måte at de
virker attraktive, med god
belysning og vekt på

materialvalg. Enkelte

underganger kan ha særlig

fokus på utforming, jf. vedlegg
9.3 Formingsveileder

Illustrasjon av undergang. Kilde: Statens vegvesen.
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Som hovedprinsipp
skal undergangene

utformes med buet
tak og skifermurer
rundt.

Inngang kulvert med buet tak og skifermur. Foto: Knut Opeide
I tillegg til disse undergangene er det planlagt en undergang på fv. 13 Aronnesvegen. Denne
skal tjene som en adkomst til boligene med gnr. 28/bnr. 21, og gnr. 28/bnr. 54 på
Smedgjerdet. Samtidig vil det være en undergang for gående og syklende, og
aktivitetskorridoren fra Alta sentrum.

Den kommunale vegen Spikergjerdet skal krysse avlastningsvegen ved hjelp av en

undergang. Her er det også behov for å få store jordbruksmaskiner gjennom undergangen
for å gi adkomst til

jordbruksområdene på
nordsiden av

avlastningsvegen.

Det skal også gå en

gang- og sykkelveg
gjennom denne
undergangen.
Det er valgt å

tilrettelegge for en større
bruløsning over

Spikergjerdevegen for å
sikre areal til alle disse
funksjonene.
Prinsippskisse undergang ved Spikergjerde. Kilde: Statens vegvesen
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Skibru

I Gakori er det planlagt en skibru som skal ivareta skiforbindelsen mellom nordsiden og

sørsiden av avlastningsvegen, og sikre tilgang til friluftsområdene i Skoddevarre. Brua skal
være en limtrebru. Konstruksjonen skal være slank og rekkverket skal være enkelt og i trå
med gitte føringer. Det skal vurderes brøytetette paneler der det er hensiktsmessig. Mer
informasjon om utformingen av skibrua finnes i vedlegg 9.3 Formingsveileder.

Perspektivskisse for overgangsbru for skiløype ved Gakori. Kilde: Statens vegvesen

Miljøtunnel

På Thomasbakken skal dagens kommunale veg fra Thomasbakken til Bossekop stenges, og

det skal etableres en gangforbindelse over avlastningsvegen. Det foreslås en løsning med en
om lag 100 meter lang miljøtunnel forbi området. Gang- og sykkelvegen vil gå oppå

tunnelen. Tunnelen vil reduseres behovet for støytiltak i området.

Illustrasjon av miljøtunnelen. Kilde: Statens vegvesen
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6.4

Vann- og avløpssystemer

I Hjemmeluft renner det en bekk over Hjemmeluftmyra som krysser E6 i et rør før den renner
videre inn i verdensarvområdet. Som en følge av den nye rundkjøringen i Hjemmeluft, og

den kommunale vegen på sørsiden av avlastningsvegen, må deler av denne bekken legges
om. Etter samtaler med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er det enighet om å

forsøke og bevare bekken så naturlig som mulig. Vi foreslår derfor å legge bekken på

østsiden av den kommunale vegen som en åpen løsning, før bekken føres i rør gjennom
rundkjøringen og følger sitt eksisterende løp på nordsiden av avlastningsvegen.

Ved Gakori vil terrenginngrepet i forbindelse med veganlegget og fjellskjæringene medføre

at overvann ledes inn mot avlastningsvegen. Mesteparten av overvannet ledes via vegens

åpne grøft hvor naturlige vannveier tilknyttes ved profil 2150 og profil 2300. I området med
profil 2300 ledes vannet gjennom avlastningsvegen samt gang- og sykkelveg via

stikkrenne/kulvert og videre i avløpsgrøft langs gang- og sykkelveg til eksisterende

bekkeløp og stikkrenne gjennom rv. 93. Her må stikkrennen oppgraderes eller skiftes ut. Det

må utføres beregninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet for avløpsgrøfter og stikkrenner.

Mer detaljert informasjon om dette finnes i vedlegg 9.8 Notat om vann- og avløpssystemer.
Ved Prestegårdsjordet er det flere åpne vannveier. Her vurderes om flere vannveier kan

samles for å redusere antall kulverter gjennom avlastningsvegen. Området er relativt flatt,

med avrenning via naturlige vannveier mot Altaelva.

Det er planlagt et overvannsbasseng på Prestegårdsjordet som vil ta vanntilsig fra området,
avlastningsvegen og fremtidige harde flater som vil tre frem etter som det nye sentrum
bygges ut.

Illustrasjon av overvannsbasseng. Kilde: Statens vegvesen
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Terrenggrøfter

Terrenggrøfter skal tilpasses terrenget slik at det blir minst mulig sår i landskapet, og slik at
overflatevann hindres i å renne ned langs skjærings/skråninger og forårsake erosjonsskader
eller isdannelse. Grøfter føres til naturlige vannveier. Terrenggrøfter skal plasseres og

bygges slik at de ikke fører til nedsatt stabilitet i skråninger og sideområder.

Underganger

I underganger ved kryssing av avlastningsvegen, som kommer under terrengnivå, må det

arrangeres system for håndtering av overvann. Dette gjelder ved profil 640 og profil 1070. I
undergangens lavpunkt anlegges pumpekum med sandfang for å unngå vannansamling.

Vannet pumpes til kum på vegens lukkede frostsikre drenssystem. Drensvann kan også

pumpes til eksisterende lukkede overvann- eller drenssystemer, hvis disse har tilstrekkelig

kapasitet. Utløpet for drenssystemet må være frostsikkert. Overvann eller drensvann fra veg
skal ikke ledes til kommunalt avløpssystem uten kommunal godkjenning.

Fremtidige planlagte boligfelt

Det anlegges VA-ledninger og kabeltrekkerør for fremtidig tilkobling i kryssing med
avlastningsvegen.

VA-ledninger og kabeltrekkerør i vegkryssinger føres ut til hver side av vegen og avsluttes
med kummer for de respektive systemer. Dette vil blant annet være aktuelt for fremtidige

boligfelt i Skoddevarre. Her vil det være aktuelt å anlegge flere vegkryssinger med VA-

ledninger og kabeltrekkerør. Planlegging og dimensjonering skal skje i samråd med Alta

kommune.

Overvann fra tilstøtende kommunale veger

Overvann fra «tilstøtende veganlegg» (kommunale veger) håndteres via sluker og sandfang,
samt grøfter og stikkrenner, og føres til eksisterende kommunalt overvannsystem.

Planlegging og dimensjonering skjer i samarbeid med Alta kommune. Alle prosjekterte
kommunale avløpsløsninger skal godkjennes av Alta kommune.

Kartlegging eksisterende installasjoner

Forut for alt arbeid med veg og rørgrøfter skal det tas kontakt med Alta kommune og

kabeletater for å kartlegge eksisterende installasjoner i og ved vegen (kabler, rørledninger,
andre konstruksjoner).

Nødvendige hensyn og tiltak vurderes sammen med eier av installasjonene.

For eldre installasjoner som kun kan nås fra veg eller gate bør utskifting, omlegging eller
bruk av varerør vurderes.

Det skal etableres langsgående lukket kabelgrøft langs hele avlastningsvegen. Framtidige

behov for kabler og rørledninger i grunnen må kartlegges, og det bør etableres en reserve
med tanke på framtidige behov for kabler.
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6.5

Fravik fra vegnormal

Det er søkt om fravik fra håndbok N100 og N500 for fem forhold. Samtlige fravik er

innvilget. De tre første fravikene gjelder forhold mellom rundkjøringen ved Prestegårdsvegen
og rundkjøringen ved Bjørn Wirkolas veg. Det første fraviket gjaldt minste tillatte

horisontalkurveradius. Underveis i planprosessen ble standardklassen på vegen mellom de

to rundkjøringene endret fra H4 til H1. Behovet for fravik falt dermed bort, fordi kurveradien
var innenfor krav for valgt dimensjoneringsklasse.

Det andre elementet vi søkte fravik for var etableringen av et krabbefelt mellom de to

rundkjøringene. Etter behandlingen i fraviksgruppen ble det klart at det ikke var behov for å
søke fravik for denne løsning.

Det tredje forholdet det ble søkt om fravik for var kravet til Vendeklotoide mellom

rundkjøringer. På grunn av den korte avstanden mellom rundkjøringene var det ikke mulig å
oppfylle dette kravet. Søknad om fravik ble anbefalt fra fraviksgruppa i Region nord, og

saken ble sendt til Vegdirektoratet for endelig avgjørelse.

Det fjerde fraviket omhandlet minste tillatte avstand mellom kryss. Mellom krysset med

Spikergjerdevegen på Prestegårdsjordet og rundkjøringen med Prestegårdsvegen er det om
lag 500 meter. Minste tillatte avstand mellom to kryss på en H4 veg er 1 km. Det ble søkt

om godkjenning for å akseptere kortere avstand mellom kryssene. Søknad om fravik er

godkjent, under forutsetning av at det etableres en passeringslomme i T-krysset med vegen

til Spikergjerde. Det samme gjelder for avstanden mellom rundkjøringen ved

Prestegårdsvegen og krysset mellom fv. 13 og fv. 14 på Elvestrand. Også her ble fraviket
godkjent under forutsetning av at det ble etablert en passeringslomme.

For den planlagte miljøtunnelen på Thomasbakken var det ikke mulig å oppnå kravet i

håndbok N500 om å unngå konstant kurvatur i tunnelåpning. Det ble søkt om fravik for
dette, og søknad om fravik ble godkjent.
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6.6 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
Hjemmeluft

I Hjemmeluft blir det etablert en ny rundkjøring som vil koble sammen avlastningsvegen,

eksisterende E6 og en ny kommunal veg som samler de tidligere vegene Øverbygdvegen,

Saravegen og Skogstadvegen. Det foreslås å etablere en helleristningsskulptur i midten av
rundkjøringen for å markere verdensarvområdet.

Dagens bussholdeplass i Hjemmeluft beholdes, men det settes av areal slik at den kan
utvides og oppgraderes slik at den blir universelt utformet.

Det vil bli gang- og sykkelveg langs den nye kommunale vegen som leder til en undergang

ved fotballbanen i Hjemmeluft. Fotballbanen blir berørt av den nye vegen og legges derfor
om. Det settes også av tilstrekkelig areal til å opparbeide gapahuk, benker og lignende i
tilknytning til fotballbanen.

Det etableres to busslommer og en undergang i det vestlige hjørnet av boligfeltet
Gakorimyra sør.

Det er planlagt støyskjermer langs deler av avlastningsvegen for å skjerme to boliger i
Hjemmeluft.

Kartutsnitt Hjemmeluft. Kilde: Statens vegvesen
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Gakori

Det etableres en ny rundkjøring på avlastningsvegen i Gakori. Denne rundkjøringen vil koble
sammen avlastningsvegen med de kommunale vegene Gakorivegen, Svanevegen og

Bjørnemyra. Rundkjøringen vil også skape en fremtidig forbindelse til boligområdene i

Skoddevarre. I anleggsfasen vil det opprettes en anleggsveg fra denne rundkjøringen og opp
til et midlertidig massedeponi i Skoddevarre.

De kommunale vegene Svanevegen og Gakorivegen foreslås åpnet for gjennomkjøring. De to

vegene opprustes til samleveger, og det etableres fortau langs vegene. Det vil også etableres
fartsreduserende tiltak langs vegene.

Det bygges busslommer og undergang for gående og syklende i tilknytning til

rundkjøringen. Det vil være tosidig løsning for gående og syklende på denne strekningen.
Skiløypa som i dag går under rv. 93 må legges om. Den vil følge gang- og sykkelvegen på

nordsiden av avlastningsvegen til den kobler seg sammen med byløypa som kommer fra
Gakori skole, for så å ledes over en skibru i Gakori. Der vil skiløypa koble seg på dagens
skiløypenett i Skoddevarre.

Støytiltak iverksettes for å skjerme bebyggelsen i gamle Gakori. Nærmest Gakorimyra sør vil
det være en støyvoll, mens det nærmere rv. 93 vil gå over til å være en støyskjerm. Deler av
dagens fjellparti ved Gakori bevares som et støyskjermingstiltak.

Kartutsnitt Gakori. Kilde: Statens vegvesen
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Thomasbakken

Rundkjøringen mellom avlastningsvegen og rv. 93 vil være et viktig trafikalt knutepunkt
både for biler, gående og syklende. Rundkjøringen er derfor formet som et lokk, der

biltrafikken går oppå lokket, mens gående og syklende ferdes under rundkjøringen. Det vil
være fire armer som leder syklister og gående til knutepunktet under lokket, der de kan

velge hvilke retning de skal fortsette i. Området i midten av lokket vil være utformet på en
slik måte at det ikke skal være trafikkfarlig for gående og syklende å ferdes her.

Det blir to busslommer i området, en på vestsiden og en på østsiden av rundkjøringen. Det
er tosidig tilrettelegging for gående og syklende langs avlastningsvegen. Det vil også bli

gang- og sykkelveg langs rv. 93 fra Thomasbakken til dagens gang- og sykkelvegnett ved
Breverud.

Dagens kommunale veg fra Thomasbakken til Bossekop vil bli stengt for gjennomkjøring.

Innkjøringen til Borchgrevinkhøyden må legges noe om som en følge av dette, og det vil bli
etablert en snuplass ved innkjøringen til Knausen.

Dette betyr at all trafikk til og fra Thomasbakken vil foregå via fylkesveg 14. Dagens

fylkesveg vil bli flyttet lenger sørover, slik at det blir et nytt stort kryss mellom rv. 93 og fv.
14. Dagens kryss ut på rv. 93 vil bli stengt. Det vil opprettes et nytt internvegsystem

innenfor industriområdet. Det nye krysset mellom fv. 14 og rv. 93 vil kunne utvides til en
firearmet rundkjøring i forbindelse med etableringen av Skoddevarre boligområde.

For å sikre en god skoleveg for

elevene på Thomasbakken som
skal til Bossekop skole, og for

brukerne av nærområdet, bygges
det en om lag 100 meter lang

miljøtunnel på Thomasbakken.

Over denne tunnelen vil det være
en gang- og sykkelveg, og et

grøntanlegg. Det vil settes opp
støyskjermer langs deler av
avlastningsvegen.

Byløypa foreslås forlenget rundt

foten av platået der Holtenjordet
ligger, for å kommer opp ved
Borchgrevinkhøyden.
Kartutsnitt Thomasbakken. Kilde: Statens vegvesen

41

Detaljregulering avlastningsveg Alta, trinn 1: Hjemmeluft – Alta sentrum

Prestegårdsjordet

For å håndtere den bratte bakken ned Monsbakken vil vegen bli lagt på en stor fylling her.

Gang- og sykkelvegen vil ligge på nordsiden av vegen. Dagens Spikergjerdeveg vil bli ledet

under avlastningsvegen, og føres et stykke vestover før den kobler seg på avlastningsvegen.
Også en tilrettelegging for gående og syklende vil ledes gjennom denne undergangen.
Området nord for avlastningsvegen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig

sentrumsformål. Krysset ut på avlastningsvegen vil betjene hele dette området etter hvert

som det bygges ut. Det etableres en forbikjøringslomme ved krysset inn til Spikergjerdet for
å sikre god trafikkflyt på avlastningsvegen.

Det kommer en ny rundkjøring på platået ved Prestegårdsvegen som binder sammen

avlastningsvegen med fylkesveg 13 Aronnesvegen, og Prestegårdsvegen. Her vil det være en
undergang for gående og syklende som kobler sammen trafikken fra Aronnes og
avlastningsvegen.

Kartutsnitt Prestegårdsjordet. Kilde: Statens vegvesen

Alta sentrum

Fra rundkjøringen ved Aronnesvegen til

rundkjøringen ved Bjørn Wirkolas veg vil
det være tosidig gang- og sykkelveg.

Vegen opp mot sentrum vil ha et ekstra
felt, slik at trafikkavviklingen skal bli
optimal.

Det etableres fortau mellom

rundkjøringen ved Bjørn Wirkolas vei og
rundkjøringen ved E6 og Granshagen.

Dette vil gi en tosidig løsning for gående
og syklende på strekningen. Her vil det

også etableres støyskjerm. Busslommen
på strekningen foreslås fjernet.

Kartutsnitt Alta sentrum. Kilde: Statens vegvesen

42

Detaljregulering avlastningsveg Alta, trinn 1: Hjemmeluft – Alta sentrum

Elvestrand

For å lede Aronnesvegen inn på rundkjøringen med Prestegårdsvegen er det nødvendig å
legge om og løfte Aronnesvegen betydelig. Det vil bli etablert ny gang- og

sykkelvegforbindelse langs vegen, samtidig som dagens gang- og sykkelvegtrase opp mot

Alta sentrum beholdes. Langs denne traseen vil den nye aktivitetskorridoren fra Alta sentrum
gå.

Boligene som ligger langs Aronnesvegen får en ny adkomstveg som leder ut i et kryss ved fv.
14 Elvestrandvegen. Det vil bli etablert en undergang for å sikre adkomst til boligen på

østsiden av vegen. Denne undergangen vil også være traseen der aktivitetskorridoren fra
Alta sentrum krysser Aronnesvegen.

Det vil bli satt opp et tett rekkverk mot bebyggelsen på sørvestsiden av vegen som vil
støyskjerme denne bebyggelsen.

For å sikre en trygg overgang mellom den delen av Aronnesvegen som oppgraderes og
eksisterende veg, er det nødvendig å legge om vegen helt forbi krysset til fv. 14

Elvestrandvegen. Dette krysset blir oppgradert, og det etableres to busslommer i tilknytning
til krysset.

For å sikre god trafikkavvikling forbi krysset vil det lages en forbikjøringslomme forbi
krysset inn til Elvestrand.

Kartutsnitt Elvestrand. Kilde: Statens vegvesen
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6.7

Dimensjonering av overbygning

Dimensjoneringsgrunnlag

ÅDT er beregnet ut fra YDT-tall fra trafikkmodellen, og en andel tunge kjøretøy på 15 % er

valgt på bakgrunn av figur 510.1 i håndbok N200. Ved å benytte 10-tonns helårsbæreevne,
2 kjørefelt, 20 års dimensjoneringsperiode og 2 % årlig trafikkvekst medfører dette
trafikkgrupper vist i tabellen under.

Tabellen viser trafikktall og trafikantgrupper. Kilde: Statens vegvesen
Grunnforholdene er beskrevet i geoteknisk datarapport. Det er funnet meget telefarlig

materiale (T4) i samtlige relevante prøver. Kvartærgeologisk kart fra NGU angir i hovedsak
tykk havavsetning og myr og torv på strekningen, se vedlegg 9.6 Geologisk rapport.

Basert på frostmengden, F10 = 31000 ºCh, trafikkmengdene og grunnforholdene er det

anbefalt å frostsikre hele strekningen. ÅDT er over store deler tett opp under 8000, men
også stedvis over dette. En maksimal tykkelse på overbygningen på 2,4 meter har vært

vurdert, da frostdybden vil være på mer enn 2,4 meter. Ettersom grunnundersøkelsene viser
forholdsvis lite variasjon i massene med hensyn til telefarlighet, er det vurdert slik at en

tykkelse på 1,8 m total overbygning (inklusive frostsikringslag) vil være tilstrekkelig for å
unngå ujevne telehiv.

Dimensjoneringsforslag

Forsterkningslaget dimensjoneres for fyllingsmassen/frostsikringsmassen ettersom vegen
over hele strekningen enten vil være på steinfylling eller frostsikres.

Etter nye dimensjoneringskrav for frostsikring av veg vil det med en fylling av sprengt stein
være nødvendig med en total tykkelse, på fyllingen pluss overbygningen, på om lag 2,5
meter.

Dette for at fyllingen skal ha samme frostmotstand som ved bruk av frostsikringslag med en
total overbygningstykkelse på 1,8 meter. Fiberduk kl. 3 benyttes i traubunn over hele
strekningen. All torv/myr skal fjernes/traues bort.
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7

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK OG

7.1

Framkommelighet

LØSNINGER

Når den nye avlastningsvegen, med tilhørende tilrettelegging for gående og syklende,
bussholdeplasser og kommunale- og fylkeskommunale veger, er ferdig vil

fremkommeligheten for gående og syklende, kollektiv og bilister bli merkbart bedre.
Etableringen innebærer en mer effektiv transportkorridor for bilister og syklister, samtidig
som løsningen åpner for helt nye kjøremønster for kollektivtrafikken.

Fremkommeligheten for de som skal benytte friluftsområdene på sørsiden av

avlastningsvegen vil bli noe redusert i forhold til dagens situasjon. Dette er forsøkt bøtet på

ved å etablere en skibru ved Gakori, omlegging av byløypa og lysløypa, samt tilrettelegge for
parkering ved viktige knutepunkt for friluftsliv.

Den nye vegen vil gi økt fremkommelighet for næringstransport.
Ved å bygge ut avlastningsvegen, trinn 1, endres kjøremønsteret i Alta. Den nye

rundkjøringen ved Prestegårdsvegen, som kobler avlastningsvegen sammen med fv. 13

Aronnesvegen, vil gi økt trafikk på fylkesvegen. Kanskje spesielt vil tungtransporten velge
denne vegen. Aronnesvegen er i dag en forholdsvis sterkt trafikkert veg som ikke er godt

nok tilpasset denne trafikken.

Et avbøtende tiltak er å forkjørsregulere fv. 13. En forkjørsregulering vil bedre

trafikkavviklingen langs vegen, men det vil være nødvendig å gjøre en nøye vurdering av
trafikksikkherheten langs vegen i tillegg.

Området med Alta bru er i dag et område med en rekke utfordringer. Med den økte trafikken
over Aronnes vil det kunne få konsekvenser for trafikkavviklingen i området. En ny bru over
Altaelva er definert som trinn 2 i utbyggingen av avlastningsvegen. Vegvesenet må som en
del av det videre arbeidet med avlastningsvegens trinn 1, vurdere hvilke tiltak som kan
gjennomføres for å bedre trafikkavviklingen i området før trinn 2 bygges ut.

7.2

Samfunnsmessige forhold

Den nye avlastningsvegen vil representere en endring for næringslivet i Alta på godt og
vondt. I Bossekop vil næringslivet kunne merke at E6 ikke lenger går gjennom

bydelssenteret. Samtidig åpner dette for at dagens E6 gjennom Bossekop kan ha en annen

funksjon enn i dag, noe som innebærer at vegen ikke lenger trenger å legge premissene den
videre utviklingen i Bossekop. Alta kommune har igangsatt arbeidet med en områdeplan for

Bossekop. Denne prosessen vil være en viktig premissleverandør for hvilke samfunnsmessige
konsekvenser etableringen av avlastningsvegen vil få for Bossekop.
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For de næringsaktørene som driver landbruk langs avlastningsvegen, vil dette prosjektet

kunne påvirke virksomheten negativt. Det nye veganlegget er svært arealkrevende, og vil gå
over områder som er dyrket eller er dyrkbare i dag. Som en del av arbeidet med

reguleringsplanen har vi hatt en tett dialog med Alta kommune og Alta bondelag for å

diskutere hvilke avbøtende tiltak vi kan gjøre for å redusere de negative virkningene for
disse næringsaktørene.

Avlastningsvegen åpner for å gjennomføre den utviklingen som Alta kommune har skissert i

sin kommuneplans arealdel i 2011. Med den økte kapasiteten i vegnettet vil det være mulig å
realisere de planlagte boligområdene i Skoddevarre og Hjemmeluft, næringsutbygging på
Thomasbakken og utviklingen av Alta sentrum på Prestegårdsjordet.

7.3

Avlastet veg og forslag til omklassifisering

Statens vegvesen foreslår at avlastningsvegens trinn 1, fra Hjemmeluft til Alta sentrum, skal
være ny E6. Dette innebærer at dagens E6 på samme strekning må omklassifiseres. Den

gamle E6 vil fortsatt ha en viktig funksjon i Alta by, og trafikkberegningene som ble gjort i

forbindelse med KVUen tilsier at det fortsatt vil være 10 000 biler som kjører på denne vegen

i 2030. Statens vegvesen ser det derfor som naturlig at eksisterende E6 omklassifiseres til

fylkesveg.

Prosessen med å omklassifisere dagens E6 fra Hjemluft til Alta sentrum må ses i

sammenheng med det samlede vegnettet i Alta. Dette må være del av en helhetsvurdering av
hvilke veger som skal være fylkeskommunale og hvilke som skal være kommunale.

7.4

Grunneiere, eiendommer og rettighetshavere

Vedtatt detaljregulering er et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av

nødvendig grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til

minnelige avtaler. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at arealet til

samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Dersom minnelige avtaler ikke oppnås, vil vedtatt
plan være grunnlag for ekspropriasjon, eller tvungen avståelse av grunn og rettigheter.

Ekspropriasjon kan vedtas av kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2,

eller av Statens vegvesens regionvegkontor med hjemmel i vegloven § 50. Erstatning for
grunn og rettigheter ved tvungen avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn.

Som nevnt over forutsettes arealet regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
ervervet av det offentlige. Det samme gjelder for områdene avsatt til snødeponi,

grøntarealer, skiløype og turløype. Areal angitt med midlertidig rigg- og anleggsområde

forutsettes leid av det offentlige i anleggsperioden. I tillegg til de direkte berørte

grunneierne er det mange som vil bli indirekte berørt av den nye vegen. Den nye vegen vil
innebære en visuell og fysisk barriere for beboer og brukere av områdene rundt
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avlastningsvegen. Gjennom hele planprosessen har vi hatt fokus på å forsøke og redusere
denne barrierevirkningen. Men selv om det innføres avbøtende tiltak er det ikke tvil om at
den nye vegen vil bety en endring fra dagens situasjon for mange av vegens naboer.

Som en følge av etableringen av avlastningsvegen vil også flere kommunale veger bygges

om. Årsaken til dette er enten at den nye avlastningsvegen krysser rett over de kommunale
vegene, eller behovet for omlegging av kommunale veger slik at boligområder langs

avlastningsvegen får tilgang til denne. Dette vil medføre at en del beboere får endret
adkomst til sine boliger.

Berørt bebyggelse

Langs fv. 13 må det vurderes om det er behov for gjøre tiltak på garasjen på eiendom gnr.
27/bnr. 457 for at garasjen skal fungere. Det kan dreie seg om å snu garasjen. Det må

gjøres en nærmere vurdering av dette i det videre planleggingsarbeidet. Vurderingen skal
gjøres i dialog med boligeier.

Som en følge av byggingen av avlastningsvegen vil det være nødvendig å flytte garasjen på
eiendom gnr. 26/bnr. 49. Dette innebærer også etableringen av en ny adkomstveg til
eiendommen over eiendom gnr. 26/bnr. 19.

Innløsning av bebyggelse

I forbindelse med byggingen av den nye vegen vil det være nødvendig å innløse tre boliger.
Disse boligene er markert med et rødt kryss i planen. Den vedtatte planen vil være det
juridiske grunnlaget for innløsning.

Følgende boliger må innløses som en følge av tiltaket:




Gnr. 26/bnr. 297 - Svanevegen
Gnr. 27/bnr. 435 - Elgfaret

Gnr. 27/bnr 1403 - Spikergjerdet

Avkjørsler og andre naboforhold

Som en følge av at de kommunale vegene legges om, vil en del beboere langs disse vegene
få endret kjøremønster til sin bolig. Det påvirker imidlertid ikke avkjørslene til selve
boligene.

For eiendom gnr. 26/bnr. 49 vil det etableres ny avkjørsel til eiendommen.

7.5

Byggegrenser

Byggegrensen er utelatt fra reguleringsplantegningene. Dette innebærer at plan- og

byggesaker behandles enkeltvis. Det opplyses om at generell byggegrense langs riks- og

fylkesveger er 50 meter, jf. Veglovens § 29. Avstanden regnes fra vegens midtlinje. Regelen
gjelder dersom ikke annet er regulert i gjeldende reguleringsplan.
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7.6

Gang- og sykkeltrafikk

Utbyggingen av avlastningsvegen fylkeskommunale og kommunale veger utløser også

utbyggingen av en stor tilrettelegging for gående og syklende. Langs selve avlastningsvegen

vil det være sammenhengende tilrettelegging for gående og syklende på nordsiden av vegen.
Løsningen som er valgt her er sykkelfelt med fortau, en løsning som sørger for

fremkommelighet for syklister, samtidig som det blir mindre konflikter mellom gående og
syklende.

Sikkerheten for de som går og sykler vil øke betraktelig med avlastningsvegen. All kryssing
av vegen vil skje ved tilrettelagte kryssinger under eller over vegen.

I tillegg til dette vil det etableres fortau og gang- og sykkelveg langs kommunale og

fylkeskommunale veger. Til sammen vil denne tilretteleggingen føre til et betydelig løft for
de som går og sykler.

7.7

Kollektivtrafikk

Med etableringen av avlastningsvegen vil det være mulig å skape et nytt og bedre

kollektivtilbud til befolkningen i Alta. Det er lagt inn busslommer langs avlastningsvegen
som vil betjene eksisterende og fremtidige boligfelt langs avlastningsvegen.

Prosjektgruppen har i samarbeid med Finnmark fylkeskommune og Boreal transport AS

kommet frem til en hensiktsmessig plassering av busslommer og holdeplasser. I Hjemmeluft
blir det fortsatt tilrettelagt for at flere busser kan stå og vente samtidig, slik at hensynet til
bybussen og skoleskyss ivaretas.
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7.8 Landskap og bybilde
Landskapsbilde

Prosjektet innebærer ny tofelts-veg med parallell sykkelveg med fortau, rundkjøringer,

planskilte underganger, bruer, overvannsbasseng, sitteplasser og busslommer. Vegtiltaket
skal gå gjennom et kulturlandskap med tydelige spor av menneskelig aktivitet i form av

jordbruksarealer, men også innslag av rene naturområder. Vegtiltaket vil bli en dominerende
ny visuell og fysisk barriere på tvers av det varierte og småskala landskapet.

Vegtiltaket vil endre landskapets karakter drastisk og ha store negative konsekvenser for
landskapsbildet dersom det ikke gjøres tiltak i tråd med målene og føringene satt i

formingsveilederen, vedlegg 9.3. Veilederen definerer prosjektets ambisjonsnivå og skal

sikre god kvalitet og helhetlig utforming av avlastningsvegen og veganleggets omgivelser.

Veilederen gir føringer på formspråk, materialer og farger, og beskriver videre ulike temaer

rundt vegutforming og tilstøtende terreng, konstruksjoner og utstyr langs vegen. Det

forutsettes at føringer gitt i formingsveilederen følges i videre planlegging og bygging. Det
henvises til denne for mer detaljerte beskrivelser. Videre gis en nærmere beskrivelse av
konsekvensene av tiltaket for landskap og bybilde.

Profil 0-950 Hjemmeluft-fotballbanen

Vegtiltaket starter der Alta vest-prosjektet slutter. Fra profil 0 til profil 950 ligger vegen på

tvers av landskapets strukturer og terrengformer og fører til fragmentering av det småskala
og varierte natur- og kulturlandskapet. Vegtiltaket, med parallell sykkelveg og fortau,

beveger seg forbi det verneverdige verdensarvområdet i Hjemmeluft. Det er smalt mellom

bebyggelsen på sørsiden og det vernede området på nordsiden av vegen. Vegen blir trukket
noe ut mot nord og den planlagte fyllingen vil berøre ytre del av verdensarvområdet. Dette

området virker som en visuell og fysisk buffer mot Verdensarvområdet. For å bevare denne
bufferen og redusere det arealmessige inngrepet, er det lagt opp til en mur for å ta opp

fyllingen. Forutsetningene for en god løsning i dette området vil være en mur i naturstein
som blir skjult av vegetasjonen som skal bevares på nedsiden. Den visuelle virkningen av
inngrepet antas da å bli liten.

Den visuelle virkningen av vegtiltaket mot Verdensarvområdet er svært viktig i dette

området. Det er planlagt en 4-armet rundkjøring sørøst for Hjemmeluft, ved profil 400.

Denne vil imidlertid ligge høyere i terrenget enn Hjemmeluft-området og med en

vegetasjonsbuffer som skal tilstrebes beholdt. Rundkjøringsområdet vil derfor ikke bli godt
synlig fra selve museet. Det er lagt opp til et parkområde med sykkelparkering i

naturområdet mellom bussholdeplassen og rundkjøringen. I forbindelse med disse

løsningene vil det bli behov for ulikt vegutstyr, for eksempel belysning. Belysningen i dette

området skal være lavmælt og uten lysforurensning. Det tilstrebes å beholde så mye som
mulig av eksisterende vegetasjon. Det naturlige bekkedraget som går gjennom dette

området er planlagt å gå i dagen så langt det er mulig. Dette er et landskapselement som vil

bidra positivt i parkområdet.
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3D illustrasjon av det nye veganlegget. Kilde: Statens vegvesen
Rundkjøringen ved Hjemmeluft vil være en inngangsportal til Alta sentrum og er definert i

formingsveilederen som en prioritert rundkjøring. Det vil si at den kan gis en utforming med
lokalt særpreg og den kan være iøynefallende og en opplevelse for de kjørende.

Kunstneriske elementer som reflekterer bergkunsten og verdensarven skal tilstrebes, jf.

vedlegg 9.3 Formingsveileder. Mot bebyggelsen på sørsiden av rundkjøringen og ved

fotballbanen lengre øst, er det planlagt en langsgående voll for å ta opp støy fra vegen.

Dette er visuelt sett en bedre løsning enn en skjerm fordi vollen kan integreres i terrenget og
vegeteres.

Vegen, med parallell sykkeveg med fortau på nordsiden, fortsetter østover mot fotballbanen.
Fotballbanen må flyttes noe for å få plass til vegen og sykkelveg med fortau. Rett før

fotballbanen er det planlagt en undergang for myke trafikanter. Undergangen vil føre til

skjæringer i løsmasser og medfører en slukt i terrenget. Forutsetningen for en god løsning
er at løsmasseskjæringen slakes ut for å redusere behovet for rekkverk og for å få en god
terrengtilpasning. Det forutsettes også at føringene i formingsveilederen følges.

Sykkelveg med fortau på sørsiden av vegen er trukket bort og går ikke parallelt med vegen.

Med denne løsningen følger sykkelveg med fortau terrengformene, og gir mindre inngrep på
jordbruksareal.

Det skal i den videre planleggingen utarbeides mer detaljerte planer med fokus på behov,
oppholdskvaliteter, materialvalg og vegetasjonsbruk i tråd med formingsveilederen.
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Profil 950-2000 fotballbanen - Gakori

Fra profil 950 til profil 2000 følger vegen terrengformene bedre og krysser ikke

landskapsstrukturene dramatisk, med unntak av området ved Gakori. Vegen er planlagt slik
at den ligger nært eller i randsoner og fører til av vegen bukter seg rundt terrengformene.

Vegen ligger forholdsvis lett i terrenget og fører dermed ikke til store fyllinger eller

skjæringer med unntak av området ved Gakori. Ved Gakori er vegen planlagt slik at den
skjærer i ytterkant av terrengformen som i dag har en rett vegg mot bebyggelsen.

Det er planlagt en undergang som vil medføre en slukt i terrenget ved profil 1070. Det
forutsettes at føringene i formingsveilederen følges.

Ved profil 1400-1550 er det planlagt en rundkjøring med fire armer og en undergang, samt

parallell lokalveg og sykkelveg med fortau. Disse vegtiltakene fører til store, grå flater i et
naturområde. Her er det derfor viktig å bevare så mye vegetasjon som mulig mellom

tiltakene samt å legge til rette for naturlig revegetering og annen vegetasjonsetablering i

tråd med føringer i formingsveilederen. Dette vil myke opp den visuelle virkningen av

inngrepet og vegtiltaket vil bli bedre absorbert i landskapet. Som forrige rundkjøring skal
føringer i formingsveilederen følges.

3D illustrasjon av det nye veganlegget. Kilde: Statens vegvesen
Vegen skjærer i ytterkant av terrengformen ved Gakori. I reguleringsplanprosessen har det

vært diskutert to løsninger i dette området: én løsning der vegen går nærmere bebyggelsen

og én der vegen går gjennom det naturlige skaret i terrengformen. Begge alternativene vil gi
barrierevirkning og fragmentering. Første løsning skaper en ugunstig støyproblematikk mot
eksisterende boligfelt i Gakori. Dette kan løses ved hjelp av støyskjermingstiltak og

vegetasjon. Linjeføringen er god og man får bevart et større sammenhengende område til
friluftsliv, og senere boligbygging. Dagens skiløype bevares. Andre alternativ er mest
gunstig med hensyn til støy, både i dag og fremtidig situasjon med boligutbygging i
områdene.
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Det muliggjør også en attraktiv løsning for myke trafikanter og skigåere tett på eksisterende
boliger i Gakori. Ulempene ved dette alternativet er at man skaper to fysiske barrierer, og
man vil stå igjen med en ubrukelig terrengform som ikke kan nyttes verken til fremtidig

boligbygging eller som del av et sammenhengende friområde (ref. LARK). Barrierevirkningen

er svært uheldig.

Løsningen nærmest bebyggelsen er den som er valgt. Denne løsningen fører til en tosidig

skjæring som er negativt for landskapsbildet. Men ved nødvendige tiltak på fjellskjæringen
på sørsiden, i tråd med formingsveilederen, kan man redusere virkningen av inngrepet og

hindre refleksjon av støy. Utfordringen med dette området er også at bebyggelsen ligger tett
inntil vegtiltaket. Det er derfor viktig å opprettholde en buffer mot bebyggelsen både for å
skjerme visuelt og for støy. Det skal bevares så mye som mulig av vegetasjonen mellom
bebyggelsen og vegtiltaket. Dette skal tas inn i rigg- og marksikringsplanen i

konkurransegrunnlaget. På strekningen er det også planlagt at skalken av fjell som blir

stående igjen på nordsiden beholdes så langt det går. Dersom det viser seg at knausen ikke
er stabil, skal det etableres voll. Skalken vil være med på å skjule vegen og deler av

fjellskjæringen for bebyggelsen, skjerme for støy og skape et skille mellom vegen og de som
går og sykler. Skiløypa vil gå på utsiden av sykkelveg med fortau.

På denne strekningen er det planlagt en overgang for skiløype i form av en bru. Brua vil være

godt synlig i landskapet, og en elegant og slank trebru med høy arkitektonisk kvalitet vil
tilføre området en positiv verdi. I tillegg vil det være en positiv kontrast i både
reiseopplevelsen for bil og for de som bruker brua.

Profil 2000-2500 Gakori – rv.93-krysset

Fra profil 2000 til profil 2500 krysser vegen jordbrukslandskapet uten forankring til

terrengformer eller landskapsstrukturer. Vegen er hevet over terrenget som fører til en liten
fylling på hver side av vegen. Der vegen krysser rv. 93 vil det bli en rundkjøring med

undergang der myke trafikanter blir ført under krysset. Vegtiltaket er bredt i dette småskala

landskapet og blir dominerende visuelt sett. Den langsgående støyvollen som er planlagt er
imidlertid med på skille de harde flatene fra hverandre og bidra med innslag av vegetasjon
noe som er positivt for landskapet.

Selve rundkjøringen, som ligger som et lokk over undergangene, vil bli et stort inngrep i et
trangt område. Det har gjennom reguleringsplanprosessen vært diskutert to løsninger her:

én løsning der man fører de myke trafikantene over rundkjøringen og én der man fører dem

under rundkjøringen. Ved en overgang for myke trafikanter må avlastningsvegen senkes ned
i terrenget noe som fører til store konsekvenser for området rundt veien. De myke

trafikantene vil måtte bevege seg på en konstruksjon som ruver i landskapet. Denne
løsningen ble forkastet på bakgrunn av inngrepets omfang, men også grunnet

vanskeligheter med å få til universell utforming.
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3D illustrasjon av det nye veganlegget. Kilde: Statens vegvesen
Planlagt løsning er derfor å føre de myke trafikantene under rundkjøringen med fire

nedganger i et åpent og oversiktlig rom rett under rundkjøringen. En god løsning i dette

området forutsetter at det skal være en åpning i midten av rundkjøringen og at det dermed

kommer inn naturlig lys i undergangen. Det åpne området der nedgangene møtes skal være

oversiktlig med tydelig merking for bevegelsesmønster. Den skal være godt opplyst og trygg
å ferdes gjennom. Det vises til føringer gitt i formingsveilederen.

Løsningen med «lokket» vil føre til fire slukter inn mot rundkjøringen. Nedføringen gir store
og høye løsmasseskjæringer og det vil bli behov for flere murer. Forutsetningen for en god
løsning er at løsmasseskjæringen slakes ut så langt det går for å redusere behovet for

rekkverk og for å få en god terrengtilpasning. Det forutsettes også at murene blir anlagt i
naturstein og at vingemurene blir kortest mulig og følger vegens linjer. Detaljeringer av
denne løsningen skal utføres som en del av arbeidet med konkurransegrunnlaget. Det

forutsettes at føringene i formingsveilederen følges. Det skal også tilstrebes å beholde en

vegetasjonsbuffer mot bebyggelse, en bevaring som tas med i rigg- og marksikringsplanen.

Profil: 2500-3400 Thomasbakken

Fra profil 2500 til 3400 krysser vegen tvers gjennom et lite vegetasjonsområde med noe

bebyggelse. Dette ligger på et høydedrag og faller så videre ned på flatere terreng på andre

siden av høydedraget. Vegen ligger tungt i terrenget i starten, noe som gir utslag i tosidig

skjæring, for så å gå over i tosidig fylling ut på det flatere området mot Prestgårdsjordet. Fra
profil 2800 til 3350 er vegen forankret til terrengformen og vegetasjonsbeltet på nordsiden.

Vegtiltaket på denne strekningen omfatter vegen med tosidig sykkelveg med fortau i starten,
miljøtunnel med kryssende gang- og sykkelveg, og videre vegen med sykkelveg med fortau
på nordsiden. Lysløypa er godt forankret og følger terrengformen på nordsiden av vegen.
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Gjennom reguleringsplanprosessen har det blitt diskutert to løsninger for Thomasbakken.

Enten å legge en bro over slukten eller anlegge en miljøtunnel på ca. 100 meter. Rett etter

rundkjøringen ved profil 2540 fører vegen til en tosidig og bred løsmasseskjæring på om lag
250 meter. En slukt som dette vil være en stor visuell og fysisk barriere for nærmiljøet. På

toppen av skjæringene ligger det hus og disse husene vil ligge svært nær denne slukten. For
å skåne husene for støy fra vegen vil det være nødvendig å plassere støyskjermer på toppen
av slukten. Dette vil øke inntrykket av høyden på slukten for de kjørende og utsikten fra

husene vil bli ødelagt. De nærmeste husene vil få halve hagen fratatt og vegetasjonsbeltet på
dette høydedraget vil bli ødelagt. En slik situasjon vil oppstå ved en bru-løsning.

3D illustrasjon av det nye veganlegget. Kilde: Statens vegvesen
Det er derfor på denne strekningen planlagt og anbefalt en miljøtunnel fra profilnummer

2620 til 2720. Det vil dermed være mulig å redusere inngrepet i bredde og skjule slukten

som vegen skaper. Området over tunnelen vil kunne tilbakeføres til opprinnelig karakter og

husene vil sannsynligvis kunne beholde hagen og nærområdet. En miljøtunnel vil kunne

redusere barrierevirkningen og gi en god og naturlig overgang for gående og syklende. Den
åpner også for etableringen av en elvepromenade fra Thomasbakken ned mot Altaelva.
Detaljert utforming av miljøtunnelen og områdene rundt utføres i henhold til
formingsveilederen, vedlegg 9.3.

Fyllingen som starter ved profil 2800 og fortsetter over Prestegårdsjordet er stedvis høy og
dominerende, visuelt sett. En god løsning i dette området forutsetter at fyllingen blir slaket
ut med varierende helling tilpasset omgivelsene. I tillegg skal fyllingen naturlig revegeteres
og beplantes der det er naturlig, slik at vegen kan forankres til vegetasjonen rundt.
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Profil 3400-4000 Prestegårdsjordet

Fra profil 3400 til profil 4000 krysser vegen tvers over et stort jordbrukslandskap som har
innslag av gårdsbruk. Jordbrukslandskapet er rammet inn av høydedrag og stedvis

vegetasjonsbelter. Vegen fragmenterer landskapet og er ikke forankret til terrengformer.
Vegen kommer fra Thomasbakken, som ligger på et høydedrag, og går ned mot

Prestegårdsjordet som ligger på et lavere nivå i landskapet. Dette fører til at vegen får store
fyllinger på hver side. Vegens sideterreng fremstår dermed som en vegg, både visuelt og

fysisk fra hele Prestegårdsjordet og omkringliggende områder. For å bøte på denne store
visuelle og fysiske barrieren er det derfor planlagt ulike positive tiltak for landskapet.

3D illustrasjon av det nye veganlegget. Kilde: Statens vegvesen
En god løsning i dette området forutsetter at formingsveilederens føringer følges. Det er
planlagt en lengre landbruksbro fremfor en kulvert ved profil 3900. Landbruksbrua skal

være gjennomgang for gående og syklende, samt for kjørende fra Spikergjerdet. Brua må ha

en viss lengde for å redusere virkningen av den visuelle og fysiske barrieren fyllingsveggen
skaper. En lengre bru vil være med på å skape gjennomsyn og fyllingen vil bli mindre
dominerende. Dette er tenkt som et fremtidsrettet tiltak i tråd med planene om
sentrumsområdet på Prestegårdsjordet.

Det er planlagt et overvannsbasseng i det lave nivået på Prestegårdsjordet. Dette

overvannsbassenget vil ta vanntilsig fra området, vegen og fremtidige harde flater som blir
etablert i Altas nye sentrum. Overvannsbassenget er også svært positivt som

landskapselement og vil være med på å ta oppmerksomheten fra den høye og store

fyllingen. Som en stor bonus vil et vannelement her både være positivt for nærmiljø,

biologisk mangfold og klima. Løsninger for lokalovervannshåndtering sammenfaller med
gode estetiske virkemidler i byområder.
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Profil 4000-4400 Mot sentrum

Avlastningsvegen beveger seg mot sentrum fra profil 4000. Rundkjøringen ved profil 4150
binder sammen avlastningsvegen, fv. 13 Aronnesvegen og Prestegårdsvegen. Denne

rundkjøringen ligger på et platå som vil ha god utsikt over det som vil bli Altas nye sentrum.
Det vurderes å planlegge en utkikksplass nord-vest for rundkjøringen. På den nord-vestlige

armen vil de myke trafikantene krysse Prestegårdsvegen i en fotgjengerovergang. Gang- og

sykkelvegen som kommer fra Aronnesvegen krysser avlastningsvegen i en undergang.

3D illustrasjon av det nye veganlegget. Kilde: Statens vegvesen
Terrengtilpasningen rundt undergangen skal være i tråd med formingsveilederen. Sykkelveg

med fortau følger avlastningsvegen parallelt på vestsiden, i retning Alta sentrum. Denne

ligger på en større fylling som forankres i en mindre terrengformasjon i nord. På østsiden av
avlastningsvegen vil det gå en gang-og sykkelveg som i en større del av strekningen

kombineres med aktivitetskorridor. Fra profil 4250 – 4390 går gang-og sykkelvegen i en
mindre løsmasseskjæring på østsiden. Skjæringen skal avrundes på en god måte til

eksisterende terreng i tråd med formingsveilederen. Rundkjøringen ved profil 4400 vil være

en rundkjøring som viser veg inn til dagens sentrum og er definert i formingsveilederen som
en prioritert rundkjøring. Det vil si at den kan gis en utforming med lokalt særpreg og den
kan være iøynefallende og en opplevelse for de kjørende.

Profil 0-1000 Aronnesvegen

Profil 0-1000 gjelder utbedring av Aronnesvegen. Aronnesvegen har blitt lagt om og løftet
betydelig over terrenget. Gjennom første del av strekningen ligger vegen høyt og inntil en
terrengform. Dette fører til en løsmasseskjæring på sørvestsiden av vegen og en større

fylling på nordøstsiden av vegen. På nordøstsiden av vegen vil det bli etablert ny gang- og

sykkelveg. Deler av denne vil være kombinert med trase for aktivitetskorridor. Gang- og
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sykkelvegen ligger for det meste i fylling, men går fra profil 250 – 370 i en løsmasseskjæring
på østsiden. Løsmassekjæringen går gjennom et område beplantet med gran og furu.

Beplantingen ble utført av soldater fra Altabataljonen i 1936. Det skal vurderes å bygge en
støttemur for å unngå og forringe skogarealet. Den eventuelle bevaringen skal tas med i

rigg- og marksikringsplanen i konkurransegrunnlaget.

3D illustrasjon av det nye veganlegget. Kilde: Statens vegvesen
Siden Aronnesvegen har blitt løftet betraktelig ligger særlig første del av vegstrekningen på
en høy fylling, noe som fører til en visuell og fysisk barrierevirkning. Vegen senkes gradvis
mot eksisterende terreng og barrierevirkningen minker med dette jo lengre sør vegen
kommer. I bunnen av fyllingen på vestsiden av avlastningsvegen etableres det en ny

adkomstveg for boligene som ligger langs Aronnesvegen. Denne vegen vil ligge på en lav
fylling. Ved profil 400 vil det etableres en undergang for å sikre adkomst fra boligen på
østsiden av vegen og for å lede aktivitetskorridoren under Aronnesvegen.

Terrengtilpasningen rundt undergangen skal være i tråd med formingsveilederen.

Aronnesvegen legges om til forbi krysset til fv. 14 ved Elvestrandvegen. Krysset blir
oppgradert og det etableres to busslommer i tilknytning til krysset.
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7.9 Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø

De som bor og bruker områdene der den nye avlastningsvegen skal komme, vil merke den

nye vegen. Ett av formålene med reguleringsplanprosessen har vært å finne gode avbøtende
tiltak for beboerne i området. I planleggingen av avlastningsvegen er det lagt vekt på

trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående, syklende og bilister. Som en følge av

vegutbyggingen vil det bli bygd om lag 10 km gang- og sykkelveg, sykkelveg med fortau og

fortau langs riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Langs avlastningsvegen vil den

planlagte løsningen sykkelveg med fortau gi økt trafikksikkerhet for de som går og sykler,
samtidig som det vil representere en rask og effektiv sykkelveg for syklister.

Tilretteleggingen for gående og syklende vil gi tryggere skoleveg, bedre sammenhengende
sykkelvegnett og flere valgmuligheter for de som går og sykler i Alta.

All kryssing av de mest trafikkerte vegene avlastningsvegen, rv. 93 og fv. 13 Aronnesvegen,
vil skje via underganger eller overganger. På Thomasbakken er det foreslått en løsning med

miljøtunnel for å sikre en god passasje over avlastningsvegen. Denne løsningen vil bevare
nærmiljøet i området på en bedre måte enn en gangbru, og vil gi skolebarna som bor på
Thomasbakken en trygg og attraktiv skoleveg.

Den foreslåtte løsningen med å legge rundkjøringen på avlastningsvegen og rv. 93 som et
lokk oppå en løsning for gående og syklende, vil øke fremkommeligheten og

trafikksikkerheten for de som går og sykler. Ved Prestegårdsjordet er det foreslått å etablere
en bru i stede for en kulvert der Spikergjerdevegen skal krysse under avlastningsvegen. Med
tanke på at Prestegårdsjordet skal utvikles til sentrumsformål i fremtiden, har det i

planprosessen også være fokusert på hvilke konsekvenser avlastningsvegen vil ha for dette
området i fremtiden. Ved å velge en åpnere bruløsning vil den barrieren avlastningsvegen

representerer reduseres, og gi en åpning fra sentrumsområdet mot landbruket på sørsiden
av vegen.

De kommunale vegene som legges om og åpnes for gjennomkjøring vil bli oppgradert, og

det vil bli innført fartsreduserende tiltak langs vegene. For de som bor langs disse vegene vil
dette bety at det kommer mer trafikk forbi husene, og at vegen eller fortauet kanskje

kommer nærmere deres eiendommer. Samtidig vil vegene åpne for nye kjøremønster, og gi
en raskt og god tilkobling til hovedvegnettet i Alta. Hovedformålet med etableringen av

avlastningsvegen har vært å avlaste dagens E6, og tilrettelegge for økt utbygging i Alta. For å
oppnå denne avlastningen har det vært helt avgjørende at eksisterende boligområder får

gode tilkoblinger til den nye vegen. I følge vurderingene som ble gjort i kommunedelplanen

for avlastningsvegen og konseptvalgutredningen (KVU) for Alta, vil en ny avlastningsveg som
ligger tett opp mot dagens bebyggelse være den beste løsningen for Alta. I følge

trafikkberegningene som ble utført ville avlastningseffekten være størst med en god

tilkobling til boligområdene i Gakori og Hjemmeluft. Selv om disse vegene legges om og

åpnes for gjennomkjøring, vil det ikke være en større trafikkmengde på disse vegene enn

langs andre kommunale samleveger i Alta. Med de avbøtende tiltakene som innføres anses
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ikke de negative konsekvensene for nærmiljøet som så store i forhold til de positive
effektene dette vil ha.

Som en følge av vegutbyggingen vil flere boliger får økt støy i forhold til dagens situasjon.
Som støyrapporten, vedlegg 9.5 viser, vil det være behov for støyreduserende tiltak både
langs avlastningsvegen, og lokale tiltak ved flere boliger. Med innføringen av de
støyreduserende tiltakene anses hensynet til nærmiljøet som godt ivaretatt.

Friluftsliv

Muligheten til et aktivt friluftsliv i nærområdet er et av Alta bys største fortrinn, og bidro til
tildelingen av Statens bymiljøpris i 2014. Hvilke konsekvenser byggingen av

avlastningsvegen vil få for muligheten til å drive friluftsliv og tilgangen til de attraktive

friluftsområdene, har derfor vært et tema i planleggingen av avlastningsvegen. Det har vært

en forutsetning at de negative konsekvensene for friluftslivet må reduseres, og at avbøtende
tiltak må vurderes.

Avlastningsvegen vil ligge som en barriere mellom bebyggelsen i Hjemmeluft og Gakori, og

friluftsområdene med Hjemmelufttoppen og Skoddevarre. For å redusere ulempene dette vil

medføre et det lagt inn flere planfrie krysningspunkter under avlastningsvegen som vil binde

disse områdene sammen. Den planlagte skibrua i Gakori kobler sammen skiløypene på
nord- og sørsiden av avlastningsvegen, og danner et sammenhengende system der

skiløperne er prioritert. Med de foreslåtte omleggingene og nyetableringene av skiløype- og
byløypetraséene, vil det populære løypenettet fungere like bra eller bedre enn tidligere, og
tilgangen til de viktige friluftsområdene er ivaretatt.

I kommuneplanens arealdel har Alta kommune regulert inn en elvepromenade fra
Thomasbakken/Borchgrevinkhøyden, ned Monsbakken og videre mot Altaelva. I

detaljreguleringen er denne promenaden regulert inn for å sikre en helhetlig elvepromenade
slik arealplanen beskriver. Det er svært vanskelig å etablere slike store veganlegg uten at

det får noen negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. I detaljreguleringen er det
forsøkt å redusere disse ulempene. Det vil imidlertid ikke være mulig å gjøre så store

avbøtende tiltak at det ikke vil oppleves som en forringelse av bo- og bruksopplevelsen for

de som bruker nærmiljøet langs vegen. Dette er noen negative konsekvenser som følger av
utviklingen i Alta by.
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7.10 Naturmangfold

Det er samlet inn og sammenstilt informasjon om naturtyper, vegetasjon, pattedyr og

vannmiljø for planområdet. Etablering av avlastningsveg mellom Hjemmeluft og Alta sentrum
vil medføre endret arealbruk, og dele opp eksisterende natur i området. Ut fra kjente

registreringer vil tiltaket medføre reduksjon av naturtypene gammel sumpskog og intakt

lavlandsmyr. Deler av et viktig vinterbeiteområde for elg vil også deles opp, og vegen vil bli
en barriere i området. Det er registrert en sårbar (VU) soppart i området ved Monsbakken.

Det er knyttet stor usikkerhet til bevaring av denne lokaliteten på grunn av planlagte tiltak i

området og kunnskap om artens økologi.

For å redusere de negative effektene på naturen vil følgende avbøtende tiltak videreføres og
utdypes i vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida.
•

Ivareta en buffersone til den gjenværende sumpskogen ved Monsbakken, og sikre
vanntilførsel til denne gjennom tilstrekkelig med stikkrenner i vegen over.

•

Ved revegetering av åpne områder brukes stedegne masser og vegetasjon. Fremmede
arter registreres og fjernes før anleggsvirksomheten starter slik at de ikke spres
ytterligere i området.

•

Kantvegetasjon ved bekker er viktige spredningskorridorer, og ivaretas derfor i størst
mulig grad.

•

Vilttiltak som siktrydding må etableres som trafikksikkerhetstiltak og for å unngå
unødig lidelse for elg og rådyr i området ved Prestegårdsmyra.

•

Sårbare områder må ikke benyttes til mellomlagringsplass for masser eller for
dumping av overskuddsmasse eller lignende. Dette gjelder spesielt gråorheggeskogen ved Prestegårdsmyra og sumpskogen ved Monsbakken.
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Vurderinger av naturmangfoldlovens miljøprinsipper

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige

bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes, og en

langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre. Ved utøvelse av offentlig

myndighet som berører natur, skal beslutningene bygge på kunnskap om natur, og hvordan
det planlagte tiltaket påvirker naturmangfoldet.
§ 8 Kunnskap om naturmangfold i området

Informasjon om naturmangfold er hentet fra:
-

Naturbase og vannmiljø: Miljødirektoratets databaser.
Artskart: Artsdatabankens database.

Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig utredning 2001.

Befaring i slutten av august 2013 og månedsskiftet august/september 2014.
Bergrunnskart og løsmassekart NGU.

Kontakt med Fylkesmannen i Finnmark.

Undersøkelse av naturmangfold i Monsbakken, Alta kommune. Ecofact 2014.

Vi anser kunnskapen om naturmangfold i området og effekten av tiltaket som god, og

naturmangfoldlovens§ 8 om kunnskapsgrunnlaget som oppfylt.

Det foreligger registrering av en sårbar (VU) soppart i planområdet. Det er ikke registrert

utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap i området. Av verdifulle

naturtyper er det i planområdet gammel sumpskog, gråor-heggeskog og intakt lavlandsmyr.
Alle naturtypene har verdi B, regionalt viktig.

Grensen for inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er på minst en kilometer fra inngrep.

Etablering av ny veg vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder.

§ 9 Om føre‐var‐prinsippet

Etablering av ny avlastningsveg fra Hjemmeluft til Alta sentrum med tilførselsveger er et

stort tiltak som vil medføre endret arealbruk, og vegen vil i tillegg være en barriere særlig for
vilt. Stedvis vil tiltaket medføre middels negative konsekvenser for natur. Dette gjelder

særlig for området ved Monsbakken med gammel sumpskog hvor sopparten Lundhette er

registrert i august/september 2014. Arten har rødlistekategori sårbar (VU), og er i artskart
registrert med totalt 26 funn i Norge, hvorav dette blir det 27. funnet. Det er knyttet stor
usikkerhet til bevaring av denne lokaliteten på grunn av planlagte tiltak i området og
kunnskap om artens økologi.

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet

Eksisterende inngrep i og ved planområdet er dagens veger, hus, jordbruk og anlegg for

idrett og friluftsliv. Videre er det regulert for boliger på Gakorimyra sør slik at denne myra
med dagens verdi viktig blir endret. Sopparten Lundhette ble registrert i Monsbakken i
august/september 2014.
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Arten har rødlistekategori sårbar (VU), og er i artskart registrert med totalt 26 funn i Norge,
hvorav dette blir det 27. funnet. 7 funn er registrert i Sør-Norge, og 18 av funnene er

registrert i Troms fylke, og ett er et funn i Talvik, like nord-øst for dette funnet i Alta.

Veglinja er planlagt like sør for funnstedet. Trolig vil deler av soppens mycel gå tapt siden
det er stort og ligger i bakken.

Kart som viser forekomst av lundhette (VU) i Norge (www.artskart.no)
§ 11 kostnader ved miljøforringelse

Statens vegvesen dekker kostnader ved å iverksette tiltak for å ivareta naturmangfold i tråd
med nasjonale mål og miljømål i Nasjonal transportplan. I tråd med vegvesenets

retningslinjer vil det bli utarbeidet ytre miljøplan, samt rigg og marksikringsplan hvor
forebyggende avbøtende og/eller gjenopprettende tiltak vil fremgå.
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,

I arbeidet med kommunedelplan for avlastningsveg i Alta sentrum som ble vedtatt

28.1.2008 ble det utredet flere traseer. Konsekvensene for naturmiljø er beskrevet i rapport
fra Miljøfaglig utredning datert 2001. Det var betydelig forskjell i omfang og

konsekvensgrad mellom de ulike alternativene. Generelt hadde 0-alternativet og alternativ 1
(firefeltsveg) liten betydning for naturmiljøet (0-alternativet hadde per definisjon ingen

konsekvenser). De klart største negative konsekvensene lå i forslagene til ny veg øst for

Altaelva som ikke ble valgt av hensyn til nærmiljø, naturmiljø, friluftsliv, landskapsbilde og
landbruk. Det ble videre påpekt at

veg i dagen gjennom lauvskogen øst for Monsbakken, og dels myr- og sumpskogene ned
mot Prestegårdsmyra ville være uheldig.

I kommunedelplanen ble det konkludert med følgende: Alternativet som innebærer bygging
av veg i dagen ned fra Monsbakken er det minst kostnadskrevende alternativet. Dette
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alternativet vil gi en god overføringseffekt for trafikken på lik linje med alternativet med
lausmassetunnel. For de ikke- prissatte konsekvensene så vil en veg i dagen gi store

negative konsekvenser nærmiljøet, landbruket og landskapsbildet. Det må gjøres avbøtende
tiltak som sikrer interessene for nærmiljøet, landbruket og landskapsbildet.

For å redusere de negative effektene på naturen vil avbøtende tiltak videreføres og utdypes i

vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida. Se for øvrig avsnitt

om planens effekt på naturmangfold, hvor avbøtende tiltak fremgår.

7.11 Kulturmiljø
Verdesarvsenteret for bergkunst

Verdensarven ved Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta museum er på UNESCO’s World
Heritage List over verdensarv. Dette er en liste over områder eller objekter som er av

uerstattelig kultur- eller naturverdi. Verdensarven er unik. I vernet av dette viktige området

er det to kjerneverdier som er viktige; bergkunstens omfang, innhold variasjon og

bevaringsgrad, samt bevaringen av landskapet rundt bergkunsten og relasjonene mellom
bergkunsten og landskapet.

Som en del av planprosessen er det gjennomført møte og befaring med representanter fra

Alta museum, Tromsø museum, Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren for å diskutere
hvilke konsekvenser utbyggingen av avlastningsvegen vil ha for verdensarvsenteret for
bergkunst.

Bekymringene fra kulturminnemyndighetene og Alta museum er både fysiske inngrep

innenfor det fredede området, men også den negative påvirkningen det nye veganlegget vil
kunne ha for området rundt selve fredningsområdet.

Som et innspill til planarbeidet har Fylkeskommunen og Alta museum uttrykt bekymring for
den nye rundkjøringen som er planlagt i Hjemmeluft. De skriver i sitt innspill at de blant

annet er bekymret for støyen en slik rundkjøring vil medføre, og ber Statens vegvesen flytte
rundkjøringen lenger østover, bort fra museumsområdet.

I forslaget til detaljregulering har vi forsøkt å begrense inngrepet innenfor fredningsområdet

til et minimum. I svingen før rundkjøringen vil det være behov for en støttemur for å unngå
en større utfylling i fredningsområdet. Området blir likevel berørt, noe som vil utløse krav
om søknad om dispensasjon, jf. kulml. § 19, tredje ledd. Adkomsten til Alta museum

beholdes som i dag, og vil ikke medføre nye terrenginngrep. Dagens E6 og gang- og

sykkelveg i den østlige delen av verdensarvområdet legges om, og flyttes lenger unna

fredningsområdet. Dette vil ikke medføre nye terrenginngrep innenfor fredningsområdet.
Det er gjort støyberegninger som viser at Alta museum og selve verdensarvområdet ikke vil
få støy over tiltaksgrensen som en følge av etableringen av rundkjøringen og tilhørende

veganlegg. Vegvesenet har gjort en vurdering av konsekvensene ved å flytte rundkjøringen
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lenger unna Alta museum. Etter vår vurdering vil ikke de negative konsekvensene for Alta
museum bli så store. Vi flytter dagens E6 lenger unna verdensarvområdet, og selv om vi
etablerer en rundkjøring i området ligger støynivået med Alta museum langt under
tiltaksgrensen for støy. Plasseringen av rundkjøringen har vært den samme i både

kommunedelplanene for avlastningsvegen, kommuneplanens arealdel i Alta kommune og
ved varsel om oppstart av detaljregulering for avlastningsvegen. Det har ikke kommet
innspill fra partene om at plasseringen av rundkjøringen var uønsket i noen av disse

prosessene. Etter vegvesenets vurdering vil det være mulig å gjennomføre avbøtende tiltak
ved etableringen av rundkjøringen som vil redusere de negative konsekvensene for
verdensarvområdet til et minimum. For Alta museum anses det som en fordel at

rundkjøringen og kollektivholdeplassen i Hjemmeluft ligger i umiddelbar nærhet til museet.
Det er utarbeidet to illustrasjonsskisser som viser plasseringen av rundkjøringen i forhold til
Alta museum. I samarbeid med Alta museum er det planlagt en park mellom dagens

kollektivholdeplass og rundkjøringen. Dette vil fungere som en visuell buffer for Alta

museum. I den videre planleggingen vil Vegvesenet og Alta kommune jobbe tett opp mot

Alta museum og Finnmark fylkeskommune for å komme frem til gode løsninger som vil
redusere de negative virkningene av veganlegget. Dette arbeidet vil også omfatte
anleggsfasen.

Illustrasjon av parkområde sett fra sør mot Alta Museum. Kilde: Statens vegvesen
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Illustrasjon av parkområde sett fra Alta Museum. Kilde: Statens vegvesen
Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra Finnmark fylkeskommune om at det er registrert
noen automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

7.12 Naturressurser
Jordbruk

Når avlastningsvegen, de fylkeskommunale- og kommunale vegene, gang- og sykkelvegene

og skiløypene bygges, vil det gå med mye dyrkede og dyrkbare arealer. Det er ingen tvil om
at etableringen av det nye veganlegget vil få en negativ effekt for det eksisterende
jordbruket i Alta.

I arbeidet med detaljreguleringen er det gjort beregninger som viser at vegutbyggingen vil
legge beslag på om lag 90 000 m2 dyrket mark. I tillegg vil det i anleggsfasen være behov
for ytterligere 45 000 m2 til midlertidige rigg- og anleggsområder. Dette er områder som

leies i anleggsperioden, men som ikke vil innebære nedbygging av dyrka mark.

Det er mange enkeltgrunneiere som blir berørt av forslaget i varierende grad. Flere av
grunneierne driver ikke selv aktivt landbruk, men leier ut jordene til andre aktører. I

planprosessen har vi hatt dialog med jordbrukssjefen i kommunen og Alta bondelag som
representerer flere aktive bønder i kommune.

Som et resultat av denne dialogen er det foreslått to kompenserende tiltak for

jordbruksnæringen. Det ene er at den gode matjorden som skiftes ut når den nye vegen

bygges skal tas vare på å gjøres tilgjengelig for bønder som ønsker å utnytte disse massene.

Det andre er etableringen av et nydyrkingsområde i kommunen som en kompensasjon for de
arealene som går tapt.

65

Detaljregulering avlastningsveg Alta, trinn 1: Hjemmeluft – Alta sentrum

Etableringen av et slikt nydyrkingsområde, og et egnet deponi for de gode massene, skjer i
regi av Alta kommune. Endelige avtaler med den enkelte grunneier og etableringen av et
nydyrkingsområde vil skje i den videre prosessen, og skal være avklart før byggestart.

Dagens jordbruksområder på Prestegårdsjordet og Spikergjerdet er svært våte områder, og

det er gjort en stor jobb for å forsøke å drenere bort overvann fra området. Utbyggingen av
avlastningsvegen vil kunne forverre denne situasjonen, og det er derfor lagt stor vekt på

håndtering av overvann i dette området. Det er planlagt nye åpne dreneringsgrøfter som skal
lede vannet til eksisterende dreneringsløsninger.

Skogbruk

Skogbruk blir i liten grad berørt av den nye avlastningsvegen. I Skråningen mellom Alta

sentrum og fv. 13 Aronnesvegen er det i dag et skogbelte. Finnmark Skogselskap eier deler
av dette området, og har i sitt innspill til planarbeidet gjort oppmerksom på at det her er

plantet både gran og furu så langt tilbake som i 1936. Dette er en del av Altas historie som
de ønsker å ivareta, og ber om at nødvendige hensyn tas for å redusere inngrep i dette
området.

I forslaget til

reguleringsplan er det
foreslått å legge

aktivitetskorridoren fra

Alta sentrum langs den
eksisterende gang- og
sykkelvegen gjennom
området. Dette vil gi
noe terrenginngrep.
For å redusere

inngrepet er det

foreslått å etablere

støttemur i området.

Kartutsnitt. Kilde: Finnmark Skogselskap

7.13 Geotekniske forhold

Multiconsult har vært engasjert som geoteknisk rådgiver. De har i vedlegg 9.6 Geoteknisk

rapport, vurdert områdestabilitet, sikkerhet mot kvikkleirskred og en vurdering av

lokalstabilitet langs vegtraseen der traseen kommer i kvikkleireområdet. Basert på funnene
av kvikkleire ble konsekvensene ved svikt eller brudd i disse områdene vurdert til å kunne

medføre store konsekvenser i form av tap av menneskeliv, eller få svært store økonomiske,
sosiale eller miljømessige konsekvenser. Dette utløste krav om utvidet kontroll av en
uavhengig 3. part.
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For å sikre at vegutbyggingen ikke skal forårsake svikt eller brudd i kvikkleireområdene, er
det foreslått å etablere motfylling i bunnen av skråningen. Dette gjelder både ved

Monsbakken og ved oppstigningen fra Prestegårdsjordet mot Alta sentrum. I følge

3.parskontrollen er det behov for ytterligere undersøkelser av enkelte områder, jr. vedlegg
9.12. Det videre arbeidet med de geotekniske løsningene skal skje i tett dialog med NVE.

Kartutsnitt som viser
områdene med
motfylling.

Kilde: Statens
vegvesen
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7.14 Støy og vibrasjoner

Konsulentselskapet Sweco har hatt ansvaret for å utrede støy som en del av

reguleringsplanen. Støyrapporten ligger vedlagt, se vedlegg 9.5 Støyrapport. Støysonekart
som viser støynivået med og uten støytiltak ligger vedlagt i illustrasjonsheftet.

I reguleringsplanen er det foreslått langsgående støyskjerming for avlastningsvegen. Det er
planlagt en kombinasjon av støyvoller og støyskjermer. For noen områder vil det være

tilstrekkelig med den langsgående støyskjermingen for å oppnå et akseptabelt støynivå. For

andre områder kan det være behov for å vurdere lokale støyskjermingstiltak i tillegg. Enkelte
boligområder som ligger høyt over vegen lar seg vanskelig skjerme med støyskjermer langs

vegen, mens andre ikke er egnet for støyskjermer på grunn begrensede muligheter til å sette
opp en langsgående skjerm.

Det er ikke beskrevet lokale støyskjermingstiltak i planen. Lokale støyskjermingstiltak kan
for eksempel være støyskjerming av uteområde, utskifting av ventiler til støyfølsomme

ventiler, eller større fasadetiltak som nye vinduer eller isolering. Det er gjort en kartlegging
av boliger som må vurderes nærmere for å avklare behov for lokale støyskjermingstiltak.
Den vurderingen må gjennomføres som en del av det videre planarbeidet.

7.15 Massehåndtering

Det er behov for utskifting av om lag 400 000 m3 masser. 140 000 m3av dette anslås å være

gode masser som er verdifulle for landbruksnæringen. Alta kommune har startet prosessen

med å finne et egnet nydyrkingsområde der disse massene kan deponeres. Statens vegvesen
vil jobbe med en løsning der resten av de ubrukbare massene kan deponeres i massetaket i
Skoddevarre. Alternativ vil det være aktuelt å regulere inn et massedeponi på Skillemo i
forbindelse med Alta kommunes regulering av industriområdet. Prosessen knyttet til

avklaring av deponiområde vil fortsette, og forutsettes avklart før anleggsarbeidet lyses ut.
Det vil være mulig å ta ut om lag 175 000 m3 steinmasser i veglinja. Dette gir et

masseunderskudd på om lag 235 000 m3. I forbindelse med vegprosjektet E6 Alta vest, er

det deponert om lag 100 000 m3 steinmasser i et midlertidig massedeponi på Skoddevarre.
Disse massene vil være tilgjengelige ved byggingen av avlastningsvegen. Det skal naturlig
revegeteres der det er naturområder. Det er satt av midlertidig deponi for lagring av
toppmasser/vekstjord fra naturområder langs linjen.

Statens vegvesen er i gang med planleggingen av en ny tunnel på rv. 93 i Kløfta. Steinmasser
fra dette prosjektet vil kunne brukes til avlastningsvegen. Det vil være bruk for om lag

230 000 m3 tunnelmasser fra dette anlegget for å dekke massebehovet på avlastningsvegen.

Bruken av disse massene forutsetter at tunnelprosjektet er igangsatt før byggingen av
avlastningsvegen starter.
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7.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

Det ble gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 18. september 2014. Deltakere i
prosessen var kommunen, utrykningsetatene og Statens vegvesen.

Risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg trafikant- og personsikkerhet, samt miljøforhold i

detaljreguleringen. Analysen ble gjennomført for selve avlastningsvegen. Det ble påpekt

ulike sikkerhetskritiske forhold og risikoforhold knyttet til disse. Gruppen analyserte hvilke
forhold ved vegen som eventuelt kunne bidra til risiko. I analysen ble det påpekt seks

forhold i gul kategori, altså elementer med veganlegget som kan bidra til risiko. Dette gjaldt
blant annet systemskifter som kan være vanskelig for trafikanten å oppfatte, økt ÅDT om

sommeren og overganger over avlastningsvegen som kan utgjøre en risiko dersom de ikke
er sikret tilstrekkelig.

Det er også gjort en vurdering av hvilke hendelser som kan inntreffe på vegen etter at den er
bygd. Faren for en alvorlig ulykke med myke trafikanter og påkjørsel av dyr er definert med
stor risiko. Det samme gjelder faren for møteulykker. Forutsatt at det gjennomføres

nødvendige sikringstiltak i prosjekterings- og anleggsfasen, anses ikke risikoen knyttet til

dårlige grunnforhold som alvorlig.

I risiko- og sårbarhetsanalysen konkluderes det med at dersom den nye vegen bygges etter

gjeldende standarder, og det tas hensyn til de alvorligste risikomomentene, vil dette bli en
trygg veg med liten rest-risiko som er til å leve med. Se vedlegg 9.4 ROS-analyse for

fullstendig rapport.
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8

GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN

8.1

Framdrift og finansiering

Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlaget for å få innarbeidet avlastningsvegen
trinn 1 i Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2027. Det er ikke avklart hvordan

veganlegget skal finansieres eller når arbeidet skal igangsettes på tidspunktet for
sluttbehandling av forslaget til reguleringsplan.

8.2

Utbyggingsrekkefølge

Det er ikke tatt endelig stilling til utbyggingsrekkefølgen i dette prosjektet. Dette prosjektet

er et komplekst og omfattende prosjekt. For å sikre en god helhet i trafikksystemene når de
bygges, anser Vegvesenet det som hensiktsmessig å bygge ut hele anlegget samtidig.

Statens vegvesen anbefaler derfor ikke at prosjektet deles opp i flere byggetrinn. Som en del
av det videre arbeidet med anslag og konkurransegrunnlag skal det utarbeides en kuttliste.
Kuttlisten skal inneholde en kostnadsoversikt over elementer som kan kuttes ut eller
erstattes av rimeligere alternativer.

Dersom det i ettertid viser seg hensiktsmessig/nødvendig å dele prosjektet i 2 byggetrinn ber
Alta kommune om at strekningen Alta sentrum – Thomasbakken realiseres først da dette gir
størst kost/nytteverdi.

8.3

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Store deler av den nye avlastningsvegen går i jomfruelig terreng. Dette gjør at det i liten grad
vil være behov for å legge om trafikken i anleggsperioden. For de områdene der vegen må
stenges for trafikk vil det være mulig å lede trafikken via alternative ruter, eller via

midlertidige anleggsveger. Dette gjelder blant annet fv. 13 Aronnesvegen og rv. 93 fra
Kautokeino.
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