INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART
Samtlige innspill er vedlagt i sin helhet bakerst i dette vedlegget.

9.1

Offentlige instanser, lag og foreninger

Alta kommune – avdeling for kommunalteknikk, datert 2. april 2014

Avlastningsvegen vil gi en stor forbedring både av trafikksikkerheten og

framkommeligheten. Gode løsninger i sammenkobling med annet vegnett ses på som
positivt. Myke trafikanter må få særlig fokus i planen. Sammenkobling og bygging av
manglende gang- og sykkelvegsystemer må prioriteres.

Overvannsbehandling og avrenning fra ny avlastningsveg vil berøre kommunale og private
interesser. Gode systemer for dette er derfor viktig, og både eksisterende VA nett og

fremtidige «føringsveger» for nye VA ledninger må også være tema. Kommunalteknikk vil
være en medspiller og bidragsyter.

Kommentar:
Hensynet til gående og syklende anses som godt ivaretatt i planen. Det har vært en tett
dialog med Alta kommune i planprosessen for å avklare hvordan vann- og avløp skal
håndteres. Denne dialogen må fortsette i den videre planleggingen.

Alta kommune – Barn og unges representant, datert 4. april 2014

Bra at det planlegges gang- og sykkelveg langs avlastningsvegen. Ved å kanalisere mest
mulig trafikk inn på avlastningsvegen kan trafikksikkerheten bli bedre. Ved å åpne

Gakorivegen og Svanevegen for gjennomkjøring kan trafikksikkerheten her bli dårligere. Det
er derfor avgjørende med gang- og sykkelveg eller fortau langs disse vegene. Det bør være
gang- og sykkelveg langs hele rv. 93 gjennom planområdet. Ved å stenge

Thomasbakkvegen blir det mindre trafikk langs skolevegen for elever fra Thomasbakken. I
høringsuttalelsen gis det flere konkrete forslag til plassering av planfrie krysningsområder
og skiløype/byløypa.

Kommentar:
Det er planlagt fortau og fartsreduserende tiltak langs Svanevegen og Gakorivegen for å øke
trafikksikkerheten når disse vegene foreslås oppgradert til samleveger. Det er også regulert
inn gang- og sykkelveg langs rv. 93 fra Altahøyden sør på Thomasbakken til gang- og
sykkelvegen ved Granåsvegen. Plasseringen av underganger og vurderinger av
byløypa/skiløype er gjort i tett dialog med Alta kommune.

Alta kommune – Kultursektoren, 4. april 2014

Det må være oversiktlig for besøkende til Alta Museum hvor man skal kunne ta av fra
avlastningsvegen. Besøkende som ønsker å gå til Hjemmelufttoppen må komme seg over

vegen. Det bør tilrettelegges for parkering for de som går på Hjemmelufttoppen på sørsiden

av avlastningsvegen. Grusbanen i Hjemmeluft må bestå. De har flere konkrete forslag til

plassering av planfrie krysningsområder og skiløype/byløypa. Idrettsanleggene på Breverud
betjener hele bydelen, og det må være gode adkomstmuligheter til anlegget.

Kommentar:
Dagens adkomstveg til Alta museum opprettholdes. Hvordan det skal skiltes til
verdensarvområdet må avklares i det videre arbeidet frem mot bygging av vegen. Det
tilrettelegges for kryssing av avlastningsvegen for turgåere til Hjemmelufttoppen. Det
planlegges en park med mulighet for sykkelparkering på nordsiden av vegen. Det er ikke
planlagt en egne parkering på sørsiden av vegen for turgåere. Fotballbanen i Hjemmeluft
flyttes litt nordover, men beholdes i sin helhet. Fellesområder rundt fotballbanen vil bli
ivaretatt. Plasseringen av underganger og vurderinger av byløypa/skiløype er gjort i tett
dialog med Alta kommune.

Finnmark skogselskap, datert 4. april 2014

Det er knyttet skoghistorie til deler av skogen som blir berørt av avlastningsvegen. Det er
derfor ønskelig at vi tar vare på denne skogen, og tar minst mulig av arealet og heller bygger
støttemur fremfor å gjøre store innhogg i skråningen.

Det går en skogsti langs dagens gang- og sykkelveg. Det forventes at skogstien med benker
og infotavle blir ordnet opp med og videreført dersom dette blir berørt av ny veg/gang- og
sykkelveg

Kommentar:
I planforslaget er det foreslått en trase for aktivitetskorridoren fra Alta sentrum til Aronnes.
Denne er foreslått lagt parallelt med dagens gang- og sykkelveg, noe som vil innebære et
terrenginngrep i den aktuelle skogen. For å redusere størrelsen på inngrepet er det foreslått
å etablere en støttemur i området. Dagens gang- og sykkelveg med benker og infotavle vil
bestå.

Alta kommune – Folkehelse, datert 8. april 2014

Det vil være viktig å ha fokus på folkehelse i planprosessen, både i forhold til å ivareta

positive faktorer samt at avlastningsvegen blir bygget slik at den sikrer befolkningen mot

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Viser til Forskrift om miljørettet
helsevern §§ 7-10.
Det må tilrettelegges for en trygg og sikker gang- og sykkelveg/ferdsel for myke trafikanter
langs hele traseen. Det må legges til rette for at myke trafikanter kan benytte kortest mulig
trase til skole og jobb. Det må være fokus på tilgang til friluftsområder i området. I tillegg

påpekes viktigheten av at det også må tilrettelegges for gode parkeringsplasser i området,
samt ha planfrie krysningspunkter mellom kjøreveg og myke trafikanter. Trafikksikkerhet
spesielt med boliger, skoler og barnehager. Støy må utredes grundig.

Kommentar:

Etableringen av skibru, gang- og sykkelveger, planfri kryssing og parkering anses som
ivaretatt. Hensynet til trafikksikkerhet er vektlagt i valg av løsninger. Det er gjennomført
støyberegninger for tiltaket, og forslag til langsgående skjermingstiltak er foreslått. Se
vedlagt støyutredning.

Alta kommune – avdeling for miljø- park og idrett, datert 9. april 2014

Utover de nevnte tema som skal behandles i planen, må også vilthensyn ivaretas. Det er

svært viktig at det gjennomføres gode tiltak for å redusere vegens barrierevirkning mellom
bolig- og friluftsområder. Ved utarbeiding av reguleringsplanen bør turveger og lysløyper

innarbeides i reguleringsplanen som eget formål eller som kartinformasjon. Der byløypa og

avlastningsvegen går i parallelle traseer må det sikres tilstrekkelig avstand mellom vegen og
skiløypa for å redusere nærføringsulemper som støy og forurensing fra vegen. I

høringsinnspillet fremmes forslag til utforming og plassering av byløypa, og plassering av
krysningspunkter. Avdeling for miljø- park og idrett støtter forslaget om å legge

avlastningsvegen i dagens skiløypetrase, for dermed å flytte skiløypa nærmere bebyggelsen.
Gode krysningspunkter med optimal plassering er en forutsetning for å redusere

barrierevirkningen av avlastningsvegen. Krysningspunktene må være planfrie og minimum 5
meter brede slik at det er mulig å kjøre med tråkkemaskin.

Kommentar:
Det er gjort en vurdering av vilthensyn og behovet for et viltgjerde på Prestegårdsjordet.
Basert på denne vurderingen er det bestemt at det ikke bør settes opp viltgjerde. Et slikt
gjerde vil være en stor visuell og fysisk barriere i landskapet, samtidig som avlastningsvegen
vil ha et åpent og oversiktlig sideterreng og langsgående belysning. Faren for viltpåkjørsler
er vurdert som mindre enn ulempene ved etablering av et viltgjerde. Etter hvert som
erfaringene med viltkryssinger av avlastningsvegen kommer, vil det være mulig å gjøre en ny
vurdering av behovet for et viltgjerde.
Vurderinger knyttet til byløypa/skiløypa og krysningspunkter for disse er gjort i dialog med
avdeling for miljø- park og idrett.

Alta kommune – Landbruk, datert 9. april 2014
Det vil gå med store mengder jordbruksarealer. I arbeidet videre må det bestrebes å spare så
mye som mulig av dyrka og dyrkbar jord. Drenering må tas med i planleggingen av vegen.

Det er ikke tilstrekkelig med grøft kun langs veg, det må samtidig sikres at vannet dreneres
helt ut til elv/sjø, slik at ikke problemet med overskuddsvann forskyves på andre.

Dyrkbare masser som skiftes ut bør øremerkes for gjenbruk som dyrkingsmedium, ved at de
tilbys og tilkjøres bønder som har behov for disse.

Kommentar:
I planprosessen har det vært dialog med landbruksavdelingen i Alta kommune og
landbruksnæringen for å diskutere løsninger for å redusere de negative konsekvensene for
landbruket. I planforslaget foreslås de dyrkbare massene som skiftes ut ivaretatt ved å
deponere dem på eget deponi for videre bruk i landbruksøyemed. Alta kommune har også
startet prosessen for å finne egnede arealer for nydyrking som en erstatning for de
jordbruksarealene som foreslås bygd ned. Dette er en prosess som må fortsette i det videre
arbeidet.
I arbeidet med planforslaget har det vært en tett dialog med avdeling for kommunalteknikk
for å forsøke å finne gode løsninger for å håndtere overvann og drenering. I planforslaget er
det tatt høyde for etableringen av et helhetlig dreneringssystem. Det er blant annet foreslått
å etablere et fordrøyningsbasseng på Prestegårdsjordet som et åpent dreneringstiltak som
også har en stor verdi for landskapsbildet. Detaljer knyttet til vann og avløp vil avklares i den
videre planleggingen i tett dialog med Alta kommune og den enkelte grunneier som blir
berørt av eventuelle dreneringsgrøfter osv.

Bossekop Ungdomslag, datert 9. april 2014

I sitt innspill har Bossekop ungdomslag flere konkrete forslag til plassering av skiløyper og
planfrie krysningspunkter. Skiløyper og turtraseer må tegnes inn i plankartet.

Thomasbakkvegen må være åpen for ferdsel med personbil til/fra boligområde på

Thomasbakken for å unngå at beboerne får en betydelig omveg til skoler/barnehager og

idrettsanlegg i området. Fotballbanen i Hjemmeluft må bevares som en 11er fotballbane.

Kommentar:
Vegvesenet har hatt et møte med Bossekop ungdomslag for å diskutere dere innspill og
vurdere ulike forslag til løsninger. Hensynet til skiløype/turløype har vært viktig i
planlegging, og det er etterstrebet løsninger som medfører minst mulig kryssing av andre
anlegg. Plassering av skiløyper og underganger er valgt slik at de skal fungere best mulig i
samspillet med annen infrastruktur, boliger og friluftsområder i området.
I forslaget til reguleringsplan er Thomasbakkvegen foreslått stengt for gjennomkjøring.
Dette vil innebære en omveg for de som må kjøre fra Thomasbakken til Bossekop.
Vegvesenet har imidlertid vurdert at ulempene dette vil medføre for noen, oppveies av
fordelen ved å etablere en god forbindelse til avlastningsvegen, redusere trafikken gjennom
Bossekopkrysset og redusere biltrafikken langs skolevegen.

Alta Bondelag, datert 10. april 2014

Ber om at temaet landbruk ikke ligger innunder temaet miljø i planen, men flyttes til

samfunnsutvikling i den videre planleggingen. Det må lages en plan for hvordan overvann

skal håndteres. Det er allerede problemer med dette i dag. De ønsker at en lokal bonde som
har kjennskap til dyrking/grøfting blir oppnevnt som representant i en eventuell
planleggingskomité slik at jordbruk blir best mulig ivaretatt.

Det må lages et deponi for overskuddsmasser, eventuelt at tiltakshaver plikter å kjøre disse
massene til aktuelle bønder som har behov for slike masser.

Gang- og sykkelsti langs vegen på begge sider av avlastningsvegen bør begrenses da det vil
legge beslag på mer jordbruksarealer enn det som er nødvendig. Bygging av jordvoller som
støyskjerming må skje med stein og overskuddsmasser av dårlig kvalitet. I den grad det er

mulig bør bøndene som blir berørt av planen tilbys alternative arealer slik at det ikke vil gå
ut over driftsgrunnlaget på den enkelte gård. Det bør vurderes om planlagt veg fra

Spikergjerdet og inn på avlastningsvegen kan få en annen løsning som vil spare dyrka

arealer. Ifølge foreløpige plantegninger er det planlagt en avkjøringsveg for tungtransport
før rundkjøringen ved Prestegårdsvegen noe som vil medføre økt trafikk på Aronnesvegen
som ikke er oppgradert til å ta en slik økning. Det bør derfor vurderes nøye om en slik
løsning er hensiktsmessig før hele Aronnesvegen er opprustet/utbedret.

Kommentar:
Etter dialog med Alta bondelag og Alta kommune er det enighet om at Alta kommune skal
finne egnet areal for deponi av matjord, slik at gode masser kan tas vare på og gjøres
tilgjengelig for bønder som kan nytte disse massene. Det er også enighet om å finne et
egnet område for nydyrking som erstatning for de jordbruksarealene som går tapt som en
følge av utbyggingen. Alta kommune har startet denne prosessen.
I kommunedelplanen som ligger til grunn for reguleringsplanen er det gjort en vurdering av
de negative konsekvensene utbyggingen av avlastningsvegen vil ha for landbruksnæringen
opp mot behovet for ny infrastruktur i forbindelse med utvikling av Alta by. I arbeidet med
detaljreguleringen har vi lagt til grunn denne vurderingen og den utviklingen som Alta
kommune har lagt til rette for i sin arealplan. Dette innebærer at vi har tatt høyde for
boligutbygging og næringsutvikling som kanskje ikke realiseres før etter at avlastningsvegen
er bygd. Det kan derfor vurderes om for eksempel deler av gang- og sykkelvegnettet som er
regulert inn først blir bygd etter hvert som utbyggingen av boliger og industri kommer i
gang.
Når det gjelder drenering er det gjort en vurdering av løsninger for håndtering av vann og
avløp i planen. Det er tatt høyde for overvannsproblemene som eksisterer i dag, og det er
foreslått tiltak for å bedre situasjonen. Detaljene knyttet til dette må imidlertid avklares
nærmere i den videre prosessen.

Finnmark fylkeskommune, datert 14. april 2014

Er fornøyd med at det er lagt opp til en omfattende planprosess med fokus på medvirkning.
De minner om kommuneplanens bestemmelser § 3.2.2, bokstav b):

«Ved regulering av traseen skal det sikres planfri kryssing for turløype i
Gakori/Bossekop samt aktivitetsløype ut fra Alta sentrum, jf. pkt. 4.3.1 i
kommuneplanens bestemmelser.»
Fylkeskommunen støtter vurderingen om at det ikke er behov for konsekvensutredning. De
anbefaler at plankartet sendes til Kartverket for kvalitetssikring.

Verdensarvområdet i Hjemmeluft er vedtaksfredet etter kulml. §19. Ved tiltak innenfor

områdefredningen kreves det dispensasjon etter kulml. § 19 tredje ledd. For at det skal
kunne gis dispensasjon kreves det at tiltaket ikke medfører noen vesentlige inngrep i

området, som kan forandre landskapets karakter eller på annen måte motvirke formålet med
fredningen. I følge UNESCOs retningslinjer er det anbefalt oppretting av buffersoner rundt
verdensarvområdet der det er nødvendig. Det helhetlige landskapet, som de aktuelle

områdene befinner seg i, har stor betydning for verdensarvstatusen å nevnes eksplisitt under
kriteriet for integritet i UNESCOs vurdering av verdensarven i Alta.

Verdensarven i Alta har ingen buffersone nedfelt i plankart, her viser Finnmark
fylkeskommune imidlertid til bestemmelse 1.3.18 i Altas kommuneplans arealdel, som stiller
krav til at tiltak i nye reguleringsplaner skal underordne seg verdensarvområdene i Alta på

en slik måte at de ikke virker visuelt forstyrrende eller skjemmende, herunder også i forhold
til støy, lys og annet. De samme bestemmelsene og hensynene er gjeldende også for
anleggsfasen.

Det vil være særdeles viktig med en løpende dialog med kulturminneforvaltningen og med
Alta museum, som drifter, tilrettelegger og vedlikeholder fredningsområdet, samt at de

besitter høy bergkunstfaglig kompetanse. Viktige forhold å ta hensyn til i planleggingen er
utforming av eventuelt ny avkjørsel til museet, belysning, støy og det de visuelle virkningene
nye tiltak kan ha på fredningsområdet.

Det er behov for å gjennomføre kulturminnebefaring på deler av planområdet.

Kommentar:
En trase for aktivitetskorridoren er regulert inn i planforslaget. Hensynet til
aktivitetskorridoren anses som ivaretatt. Plankartet vil bli sendt til Kartverket for
kvalitetssikring.
I planprosessen har vi hatt dialog med Alta museum, Finnmark fylkeskommune og
Riksantikvaren. De tre partene har i eget brev uttrykt sin bekymring for de negative
virkningene den nye avlastningsvegen vil kunne få for verdensarvområdet. Bekymringene er
særlig knyttet til støy- og lysforurensning, og inngrep i verdensarvområdet. De ber om at
rundkjøringen i Hjemmeluft flyttes lenger unna verdensarvområdet, og at inngrepene
innenfor fredningsgrensen begrenses til et minimum.
I vårt forslag 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 allikevel berørt,
og 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 gangog sykkelveg i den østlige delen av verdensarvområde 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 ligger
utenfor både rød og gul støysone, og derfor ikke vil få støy over tiltaksgrensen som er satt i
T-1442/2012 som en følge av etableringen av rundkjøringen og tilhørende veganlegg.
Tiltaksgrensen sier at støynivået på uteoppholdsareal ikke skal overstige Lden 55 DB.
Vegvesenet har gjort en vurdering av konsekvensene ved å flytte rundkjøringen 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 ved Alta museum langt under tiltaksgrensen for støy.
Plassering 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
plassering av rundkjøringen var uønsket i noen av disse prosessene. Etter vegvesenets
vurdering vil det være mulig å gjennomføre avbøtende tiltak ved etablering 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 plassering 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 jobbet 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.
Det er gjennomført kulturminnebefaringer innenfor planområdet. Det er ikke kommet
tilbakemeldinger fra Finnmark fylkeskommune om at det er registrert noen automatisk
fredede kulturminner etter denne befaringen.

Fylkesmannen i Finnmark, datert 14. april 2014

Fylkesmannen viser til tidligere innspill, datert 5. juli 2011, som ble gitt til varsel om

oppstart av reguleringsplan for avlastningsvegen i 2011. Det er registrert områder med tykk
havavsetning og områder med marin strandavsetning innenfor planområdet. Dette kan være
en indikasjon på ustabile grunnforhold og mulighet for at den kan være kvikkleie der. Fare
for utglidning er derfor et faretema som bør vurderes nærmere i en risiko- og
sårbarhetsanalyse.

De minner om at alle planer skal ha gjennomgående navnsetting, og at planen skal tildeles

en nasjonal arealplan-ID så tidlig som mulig i prosessen. De anbefaler at plankartene sendes
til Kartverket for kvalitetssikring før de vedtas av kommunen.

Kommentar:
Det er gjennomført omfattende grunnundersøkelser som et grunnlag for planleggingen.
Undersøkelsene viser områder med kvikkleire. Datarapporten og vurderingsrapporten som
Multiconsult har utarbeidet har derfor gjennomgått en 3. partskontroll. Den godkjente
rapporten ligger vedlagt. Basert på dette mener vi at hensynet til de ustabile
grunnforholdene er godt ivaretatt i planen.
Detaljreguleringen er tildelt en nasjonal arealplan-ID, og vil bli sendt til Kartverket før den
sendes til Alta kommune for sluttbehandling.

Sametinget, datert 25. april 2014

Det er behov for å gjennomføre en befaring for å registrere eventuelle automatisk fredede
samiske kulturminner innenfor planområdet.

Kommentar:
Sametinget har gjennomført sin befaring, og det er ikke registrert noen automatisk fredede
kulturminner innenfor planområdet. Dersom det under arbeidet med vegen skulle
fremkomme automatisk fredede samiske kulturminner, vil normal prosedyre bli fulgt.

9.2

Berørte grunneiere

Freddy Kolpus, datert 2. mars 2014
Ønsker ikke mer trafikk langs Gakorivegen, og ber om at vi vurderer å stenge Gakorivegen
mot dages E6, eller stenge vegen for gjennomkjøring ved Gakori skole.

Kommentar:
Vegvesenet forslår å åpne Gakorivegen for gjennomkjøring. Dette er viktig for å gi beboerne
i Gakori tilgang til den nye avlastningsvegen. Vi er innforstått med at dette vil medføre mer
trafikk for beboere innerst langs Gakorivegen, samtidig som de som bor nærmest dagens E6
vil få mindre trafikk. For å redusere ulempene dette vil medføre, vil vi oppgradere
Gakorivegen til en samleveg, bygge fortau og fartsdempere, og sørge for god belysning av
vegen.
Støyberegningene viser at åpningen av Gakorivegen i svært liten grad vil medføre behov for
støytiltak. Det er kun en bolig som må vurderes for lokale støyskjermingstiltak.

Aksel E. Johansen, datert 10. mars 2014

Planleggingen av denne vegen har pågått i 38 år, noe som har gjort det neste umulig for

eventuelle grunneiere å vite hva men skal forholde seg til når det blant annet gjelder frister
for å kreve tvangsinnløsning i henhold til gjeldende plan- og bygningslov.

Synes forslaget om å åpne Svanevegen og Gakorivegen for gjennomkjøring, samt stenge
Thomasbakkveien for gjennomkjøring, virker absurd.

Han har ved gjentatte anledninger vist at Bossekop-regionen har de avlastningsveger som er
nødvendige for dagens og fremtidens biltrafikk.

Kommentar:
Statens vegvesen og Alta kommune har som mål å få avklart den lange diskusjonen rundt
ulike vegløsninger i Alta mellom Hjemmeluft og Alta sentrum med denne planen. Den
vedtatte detaljreguleringen vil danne det juridiske grunnlaget for innløsning av eiendommer
som en følge av den nye vegen.
Samtlige utredninger som er gjort de siste 10 årene viser at avlastningsvegen med en tett
kobling mot eksisterende boligområder er den beste trafikkløsningen i Alta. For å oppnå den
ønskede avlastningseffekten og gi innbyggerne i Alta tilgang til den nye vegen, er det
nødvendig å åpne noen veger for gjennomkjøring, mens andre veger foreslås lagt om eller
stengt for gjennomkjøring.

Øyvind Pedersen og Sara Hunsdal, datert 28. mars 2014

Deres eiendom blir sterkt berørt av planforslaget, og de ønsker en tett dialog med
Vegvesenet i den videre prosessen.

De vil få vegen tett inn på huset. Dette vil føre til mer støy, og forringe utsikten. Dersom den

kommunale vegen legges parallelt med avlastningsvegen vil det medføre enda større inngrep
mot deres tomt. De vil ikke kunne benytte sin garasje dersom vegen bygges slik det er

planlagt. Fra å ha en landlig tomt vil de nå få veger på tre sider av huset. Dette anses som en
forringelse av eiendommen.

De ønsker at det etableres en fysisk støyskjerm som vil skjerme eiendommen mot støy, og
samtidig gjøre det mulig for barna å leke på eiendommen uten fare for vegen. De ser det

som mest hensiktsmessig å legge den kommunale vegen på baksiden av eiendommen. Dette
vil også medføre etableringen av en ny adkomst til deres tomt.

Kommentar:
Deres bolig er en av boligene som blir sterkt berørt av denne reguleringsplanen. Vi har
vurdert ulike løsninger i dette området, og har kommet frem til at det beste løsningen er å
legge den nye kommunale vegen i bakkant av deres bolig, slik vi skisserte i møte. Dette
innebærer at deres garasje må flytte, og at det etableres en ny adkomst til deres tomt.
Støyberegningene viser at deres bolig vil få så mye støy at det vil være behov for
støyskjerming. Det er foreslått en støyskjerm mellom deres bolig og avlastningsvegen.
Utformingen av støyskjermen skal skje i henhold til føringene i formingsveilederen, vedlegg
11.1, og i dialog med grunneier.

Jan Ivar Thomassen, datert 31. mars 2014

Har innsigelse til to forhold; gangvegene og kryssløsningen. Thomassen berøres sterkt av

den nye vegen, og ber om at man begrenser omfanget av gangvegene til det som er strengt
nødvendig. Ber om at vi vurderer kun ensidig gang- og sykkelveg.

Når det gjelder kryssløsningen bes det om at det vurderes T-kryss i stede for rundkjøring for
å unngå all støyen knyttet til akselerasjon og nedbremsing ved rundkjøringen.

Fordi Thomassen blir så sterkt berørt av planforslaget er det ønskelig med dialog for å se på
muligheten for å få tilbud om ny tomt med tilsvarende hus.
Ber om tilbakemelding på om de kommunale vegene i området er en del av dette
planforslaget, eller om dette er en kommunalt anliggende.

Kommentar:
Thomassen er en av grunneierne som blir sterkt berørt av denne reguleringsplanen.
Vegvesenet har hatt møte med Thomassen for å diskutere hvordan vi kunne redusere de
negative konsekvensene vegbyggingen vil medføre. I møtet ble vi enige om at Vegvesenet

skulle vurdere muligheten for lysregulert kryss eller T-kryss i stede for rundkjøring,
muligheten for å flytte armen til rundkjøringen som går over Thomassens eiendom lenger
vest, vurdere behov for støytiltak og se på plassering av adkomst til privat bolig over
Thomassens eiendom.
På grunn av vegnormalkrav er det ikke mulig å etablere T-kryss i området. For trafikkflyten
er det heller ikke anbefalt med lysregulering. Vegvesenet opprettholder derfor forslaget om
å bygge en rundkjøring. Den kommunale vegen som går over Thomassens eiendom er flyttet
lenger vest slik Thomassen ba om. Adkomsten til den private boligen er også justert slik at
det muliggjør annen boligutbygging i området. Gang- og sykkelvegen er lagt om slik at det
bare vil være ensidig gang- og sykkelveg over Thomassens eiendom.
Støykartleggingen viser at det vil være behov for støyreduserende tiltak for boligen til
Thomassen. Vi har forståelse for at utsikten fra eiendommen har stor verdi, og vil gå i dialog
med Thomassen for å finne en god løsning for hvordan støyskjermingen skal plasseres og
utformes. Dette vil skje i den videre planleggingen av veganlegget.

Øverbygdvegen 31, 33 og 35 i Hjemmeluft, datert 5. april 2014

Viser til høringsuttalelse med tilhørende kart som de skrev i forrige høringsrunde i 2011. Ber
om at det ikke gjøres endringer i plassering av hovedveg og avkjøringsveg. Ber om at

vurderer muligheten for støyskjerming for deres boliger. Det er viktig at Lille-Knausen
består. Den brukes mye, og det kjøres skispor i området om vinteren. Når det gjelder

innkjøringen til bolighusene ønsker de å beholde innkjøringen til husene slik den er i dag,

ved at beboerne i nr. 33 og 31 kjører over eiendommen til nr. 35, og at dette forblir en

blindveg. De foreslår å bevare Øverbygdvegen som en gangveg som kobles på gang- og
sykkelvegen langs avlastningsvegen. De foreslår at dagens fotballbane erstattes av en

sjuerbane med kunstgress og en lekeplass med gapahuk. Ber om en undergang mellom
museet og Gakorimyra sør.

Kommentar:
Plasseringen av rundkjøring og den kommunale vegen er i stor grad den samme som ved
varsel om oppstart. Det som er endret er forslaget til plassering av gang- og sykkelveg.
Lille-knausen beholdes, og gang- og sykkelvegen foreslås lagt mellom Lille-knausen og
fjellet.
Det er regulert inn en undergang for gående og syklende der dagens Øverbygdveg går.
Denne vil lede til fotballbanen som flyttes noe, men beholdes som en 11er bane etter ønske
fra Alta kommune og Bossekop ungdomslag.

Kjell Mortensen, datert 6. april 2014

Mortensen bor på Aronnes, og vil bli sterkt berørt av den nye avlastningsvegen. Har i dag
plager av støv og støy, og lurer på hvordan dette vil bli håndtert i planen. Er positiv til

forslag om ny avkjørsel. Lurer på hvor mye den nye vegen blir løftet forbi eiendommen.

Kommentar:
Vegen forbi Mortensen eiendom på Aronnes legges litt om og løftes 8 meter i forhold til
dagens veg. Dette er nødvendig for å koble fv. 13 Aronnesvegen inn på avlastningsvegen i
rundkjøringen ved Prestegårdsvegen. Samtidig som fylkesvegen flyttes, etableres det en ny
adkomst til boligene på sørsiden av Aronnesvegen. Denne ledes ut i et nytt forbedret kryss
på fv. 14 Elvestrandvegen. Denne omleggingen fører til at adkomstvegen blir liggende veldig
nært garasjen på Mortensens eiendom. I den videre planleggingen må det gjøres en
vurdering av om denne garasjen må flyttes.
Det er gjennomført støyberegninger som viser at det er behov for støyreduserende tiltak for
disse boligene. Det foreslås å sette opp et tett rekkverk på 0,9 meter langs Aronnesvegen.
Dette vil redusere både støv og støyplager for beboerne.

Kristine Helgesen, datert 6. april 2014

Helgesen klarer ikke å se hvilke konsekvenser planen vil ha utfra det materialet som ble sent
ut. Savner informasjon om hvilke støygrenser vi må forholde oss til, og hvordan vi vil løse

det for hus hvor grensen blir overskredet. Vegen er et stort inngrep, og hun forventer å få

fullstendig og tilstrekkelig opplysninger gjennom hele prosessen. Savner også informasjon
om sine rettigheter som grunnereier.

Når det gjelder utbyggingen av Gakorivegen må Vegvesenet forholde seg til vedtaket som

allerede er fattet. Det tidligere vedtaket må ligge til grunn for en eventuell ny vurdering, og
eventuelle endringer av dette vedtaket må begrunnes.

Kommentar:
Vegvesenet forslår å åpne Gakorivegen for gjennomkjøring. Dette er viktig for å gi beboerne
i Gakori tilgang til den nye E6 avlastningsvegen, og åpne for koblinger mellom boligfelt i
Gakori og Hjemmeluft.
Vi er innforstått med at dette vil medføre mer trafikk for beboere innerst langs Gakorivegen,
samtidig som de som bor nærmest dagens E6 vil få mindre trafikk. For å redusere ulempene
dette vil medføre, vil vi oppgradere Gakorivegen til en samleveg, bygge fortau og
fartsdempere, og sørge for god belysning av vegen.
Når vi nå fremmer en ny reguleringsplan har vi anledning til å foreslå nye eller andre tiltak
enn det som er vedtatt i gjeldende reguleringsplaner i området. Dette er uavhengig av hvilke
årstall de gjeldende reguleringsplanene er vedtatt. Når reguleringsplanen for
avlastningsvegen blir vedtatt vil den danne det juridiske grunnlaget for grunnerverv. Hver
enkelt grunneier som blir direkte berørt av planen vil bli kontaktet i den videre prosessen.

Det er gjennomført støyberegninger for Gakorivegen. I støyberegningene er det tatt høyde
for at trafikken vil øke de neste 20 årene, og det er de fremskrevne trafikktallene som ligger
til grunn for støyvurderingen. Støyberegningene viser at åpningen av Gakorivegen ikke vil
medføre støy over tiltaksgrensen for de aller fleste boligene langs vegen. Det er en bolig
som må vurderes for lokale støytiltak.

Kristin Prestø, Tommy Prestø, Hjørdis Prestø og Lisa C. Prestø, datert 7. april 2014
Foreslår at avkjøringsvegen kan gå parallelt tilbake med E6, og knyttes på

Saravegen/Skogstadvegen. Mener dette vil være en bedre løsning, samtidig som det sparer
verdifulle boligareal.

Kommentar:
Vegvesenet har gjort en vurdering av dette alternativet, men får ikke plass til den
kommunale vegen parallelt med avlastningsvegen uten å måtte rive et par hus. Vår vurdering
er at dette vil føre til for store negative konsekvenser sett opp mot fordelen med å bevare
fremtidige arealer til boligbygging. Vårt forslag til ny kommunal veg er derfor det samme
som ble presentert tidlig i planprosessen.

Gunvor Jakobsen og Stig Olav Murberg, datert 8. april 2014

Ber om at Gakorivegen stenges ved skolen slik at det ikke blir mulighet for gjennomkjøring.

Dersom vegen skal åpnes for gjennomgangstrafikk må det settes inn tiltak som fartsdumper,
støygjerde og støvplager må reduseres.

Kommentar:
I forslaget til reguleringsplan er Gakorivegen åpnet for gjennomkjøring. Dette medfører mer
trafikk i den innerste delen av vegen, og mindre trafikk for de som bor nærmere dagens E6.
Det er planlagt avbøtende tiltak i form av fortau, belysning og fartsdempere. Det er gjort
støyvurderinger som viser at det ikke vil være behov for støyreduserende tiltak langs
Gakorivegen selv om den åpnes for gjennomkjøring, bortsett fra for en bolig.

Sameiet Spoveveien, datert 8. april 2014

Representerer 24 boenheter. Dersom Gakorivegen skal bli en gjennomkjøringsveg ønsker
sameiet fartsdempere langs hele vegen, samt støy- og støvskjerming i form av levegg eller
beplantning mot Gakorivegen. De støtter forslaget som er kommet om å legge
avlastningsvegen i lysløypetraseen forbi Gakori.

Kommentar:
Det vil bli gjennomført en rekke avbøtende tiltak som en følge av at Gakorivegen åpnes for
gjennomkjøring. Det vil bli etablert fortau, belysning og fartsdempere. Når det gjelder
støyskjermingstiltak viser støykartleggingen at det ikke er krav om støytiltak for
bebyggelsen i Sameiet Spoveveien.

Vegvesenet har vurdert muligheten for å legge avlastningsvegen i lysløypetraseen forbi
Gakori slik det kom innspill om. Vår vurdering er at en slik trase vil medføre store
terrenginngrep. Vi har derfor valgt en mellomløsning der vi flytter vegen nærmere
lysløypetraseen, og lar det være igjen en del av fjellskjæringen som vil fungere som en
naturlig støyskjerming for deler av bebyggelsen i Gakori.

Beboere i Gakorivegen 51 – 57 – 58 – 59, datert 9. april 2014

Beboerne stiller spørsmål ved behovet for avlastningsvegen, og de trafikktall og utredninger
som ble presentert på folkemøte.

De ber om at alternative veglinjer vurderes, slik at avlastningsvegen flyttes lenger unna

Gakori og legges i «skaret» der skiløypa går i dag. Denne løsningen vil skjerme næringstomt
med jordproduksjon og potensielle boligområder, redusere støyproblematikk, bedre
grunnforhold og gode muligheter for skibru.

Den planlagte åpningen av Gakorivegen for gjennomkjøring vil gi store inngrep i

eksisterende bebyggelse. Flere parkeringsplasser ser ut til å forsvinne. Ber om at det
vurderes å legge gang- og sykkelvegen i mellom friområdet og skolen.

Stiller spørsmål ved om det er ønskelig å legge til rette for økt trafikk forbi skolen og
barnehagen i Gakori.

Kommentar:
Basert på innspill fra beboerne i Gakori har vi gjort en vurdering av muligheten for å legge
avlastningsvegen gjennom «skaret» der skiløypa går i dag. Etter å ha gjort en vurdering av
mulige løsninger har vi landet på en løsning som representerer en mellomting mellom den
løsningen som ble presentert for beboeren i Gakori vinteren 2014, og den løsningen de har
spilt inn. Vegen er flyttet lenger unna bebyggelsen i Gakori, og en del av fjellet blir beholdt
som en naturlig støyskjerming mot bebyggelsen. I tillegg er fjellskjæringen utformet med
tanke på å redusere støyrefleksjonen. I kombinasjon med en støyvoll viser støykartleggingen
at beboerne i Gakori ikke vil få støy over tiltaksgrensen som følge av etableringen av
avlastningsvegen.
Det å åpne Gakorivegen for gjennomkjøring tjener et viktig formål; å gi beboerne i Gakori
tilgang til den nye vegen. Avlastningsvegen vil bli den nye hovedvegen gjennom Alta, og vil
være det mest effektive transportalternativet for de som bor i de innerste delene av Gakori
og skal østover. Grunnlaget for å bygge avlastningsvegen er at den skal avlaste dagens E6
gjennom Alta by. For å oppnå dette er det helt avgjørende at ikke bare nye bolig og
næringsområder får tilgang til den nye vege, men at også eksisterende boligfelt kan velg å
kjøre på den. Ved å åpne Gakorivegen og Svanevegen for gjennomkjøring vil beboerne i
disse områdene få muligheten til å velge hvilken veg de vil kjøre, avhengig av hvor de skal.
Trafikkberegningene viser at trafikkmengden i den innerste delen av Gakorivegen vil være
600 biler om dagen om 20 år i 2035.

For å kunne lede trafikken gjennom Gakorivegen på en forsvarlig måte, foreslår vi å
oppgradere vegen, bygge fartsreduserende tiltak og fortau. Vi har vurdert muligheten for å
legge en løsning for gående og syklende gjennom friområde slik dere har gitt innspill om.
Tilbakemeldingen fra Alta kommune som er vegeier var helt klar; det må være en løsning
langs selve Gakorivegen. Dette vil ikke minst komme beboerne i Gakorivegen til gode. Vi har
valgt å legge fortauet på vestsiden av Gakorivegen i starten, for så å legge den på østsiden
av vegen nærmere skolen. Vi har etterstrebet å unngå parkeringsplasser, oppstillingsplasser
eller garasjer. Det er nødvendig med mer detaljert prosjektering før konsekvensene for den
enkelte bolig kan fastslås med sikkerhet.
Selv om vegen åpnes for gjennomkjøring vil ikke dette nødvendigvis gi mer trafikk forbi
Gakori skole og barnehage. Trafikken som i dag går inn og ut til skolen, vil i stede fordele
seg slik at noen kjører ut igjen på dagens E6 som i dag, mens andre velger å kjøre ut på
avlastningsvegen. Ved å innføre trafikksikkerhetstiltak langs Gakorivegen vil etter vår
vurdering ikke det å åpne Gakorivegen for gjennomkjøring føre til en økt
trafikksikkerhetsrisiko for skole- eller barnehagebarn.

Inger Lise og Trond Even Borch, datert 9. april 2014

De ønsker at gang- og sykkelvegen forlenges på samme side som dagens gang- og

sykkelveg ligger på langs Gakorivegen i dag, slik at den ikke kommer i konflikt med deres

garasje. Ser også fordelen av at gang- og sykkelvegen ligger på samme side hele vegen for å
unngå ulykker ved kryssing.

Kommentar:
Vi støtter deres innspill om at det vil være å foretrekke om gang- og sykkeltrafikken kan gå
på en side av vegen hele vegen. Vi har vurdert flere ulike plasseringer av fortauet langs
Gakorivegen. Det er trangt i området, og det er ikke mulig å få til en optimal løsning uten å
måtte innløse garasjer. Vi har derfor valgt å legge fortauet på vestsiden av Gakorivegen et
stykke, før den flyttes over på østsiden og kobles sammen med dagens gang- og sykkelveg.
Med denne løsningen vil samtlige beboere langs Gakorivegen kunne beholde sine garasjer.

Nils Anders Mortensen, datert 10. april 2014

Mortensen har et innspill om at avlastningsvegen må starte ved den planlagte rundkjøringen
på myra hvor gatene Bjørnemyrra/Gakorimyra, Svanevegen og Gakorivegen ender opp i ett
punkt, hvor de også kobles sammen med veien fra planlagte byggefelt på begge sider av

denne myra. Vegen videre ned mot Hjemmeluft/museet fyller ikke et viktig behov før om

svært lang tid og kan derfor vente. Han er uenig i at avlastningsvegens skal ha status som
E6, og savner en prosess rundt denne avgjørelsen.

Kommentar:
Statens vegvesen har et ønske om å fremme en helhetlig plan for hele første trinn av
avlastningsvegen. Dette er viktig for å sikre gode, helhetlige trafikkløsninger. Prosessen

rundt hvilken status avlastningsvegen skal ha er en del av reguleringsplanprosessen.
Vegvesenet har i detaljreguleringen fremmet forslag om at avlastningsvegen skal bli ny E6.
Omklassifiseringen av dagens E6 til fylkeskommunal eller kommunal veg gjennomføres i en
egen prosess.

Ole Holten, datert 10. april 2014
Avlastningsvegen vil krysse eiendommen hans, og vanskeliggjøre tilgangen til skogsområder
der han tar ut skog. Det må sikres tilgang til eiendommen i planen. Det er dårlige
grunnforhold i området. Kan det være fare for utrasinger?

Kommentar:
I forbindelse med reguleringsplanen er det gjennomført mange grunnboringer. Resultatene
viser at det er dårlige grunnforhold, men at det lar seg gjøre å bygge ny veg uten fare for
utrasinger. Rapportene fra grunnundersøkelsene ligger vedlagt forslaget til detaljregulering.
Adkomst til eiendommen på sørsiden av avlastningsvegen vil kunne skje gjennom den
regulerte elvepromenaden fra Thomasbakken til Prestegårdsjordet.

Vera Hagerup, datert 25. april 2014

Anser det som en dårlig plan å la trafikken gå gjennom Gakorivegen. Det er mye trafikk på
vegen i dag som følge av skole og barnehage, og ser ikke at vegen vil tåle mer trafikk.

Kommentar:
Vegvesenet foreslår å åpne Gakorivegen for gjennomkjøring for å gi beboerne i Gakori
mulighet til å kjøre på den nye avlastningsvegen. Når vegen åpnes for gjennomkjøring vil det
føre til mer trafikk i den innerste dele av Gakorivegen som i dag nesten ikke har trafikk, men
det vil også medføre at det blir mindre trafikk i andre enden av Gakorivegen som er nærmest
dagens E6. For å redusere de negative konsekvensene dette vil ha for beboerne langs
Gakorivegen, vil vi bygge fortau, sette opp mer belysning og lage fartsdempere på vegen.

Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Freddy Kolpus <12stars@online.no>
2. mars 2014 17:39
Firmapost-nord
Innspill avlastingsvegen i Alta

Ser det at det vurderes å legge til rette for gjennomkjøring i Gakoriveien til den nye avlastnigsveien. Som
beboer i begynnelsen av Gakoriveien synes jeg at traffikken er stor nok som den er i dag.
Jeg ser heller for meg løsninger som at Gakoriveien bli stengt av i mot dagens E6 eller at stengslet kommer
ved Gakoriskole.
Viss ikke dette gjøres så kommer vi til å få en relativ økning av biltrafikken samt også mer trafikk med
tunge kjøretøy. Dette synes jeg er meget negativt.
Mvh Freddy Kolpus
Gakoriveien 14
Alta
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Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

kristin.presto@gmail.com
7. april 2014 19:10
Firmapost-nord; Haga Maria
Innspill til reguleringsplan for avlastningsveg fra Hjemmeluft til Alta
Sentrum

Viktighet:

Høy

Innspill til reguleringsplan for avlastningsveg fra Hjemmeluft til Alta Sentrum
Viser til telefonsamtale i dag, 07.04.14 med Maria Haga. Vil med dette komme med innspill
angående avkjøringsvei fra nye E6. Vi foreslår at avkjøringsvei kan gå parallelt tilbake med E6, og knyttes
på Saraveien/ Skogstadveien. Vi mener dette er et bedre forslag enn det som ble presentert på Gakori
Skole den 27.03.14.
Vårt forslag vil forhindre unødig ervervelse av den mest attraktive delen av vår eiendom, og vil også være
mer gunstig for allerede etablerte husstander i området. Det må vel være bedre å bruke eksisterende deler
av nåværende vei, (Saraveien) som da blir en forlengelse som avkjøringsvei, istedenfor å lage en ny vei inn
i område/ eiendommer. Vil tro at dette vil medføre mindre trafikk/ støy og støv.

Kontaktinformasjon:
Tommy Prestø, mobil: 957 79420 eller Kristin Prestø, mobil: 957 90322

Med Hilsen
Tommy Prestø, Hjørdis Prestø, Kristin Prestø og Lisa C. Prestø
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Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjell Mortensen <kjbernm@online.no>
6. april 2014 22:27
Haga Maria
Innspill Avlastningsveien i Alta trinn 1

Hei , vi bor i Aronnesveien 217 og ser av forslaget til avlastningsveien gjennom Alta at vi kommer til å bli sterkt
berørt,som vi forstår vil veien å følge dagens trase forbi oss,
Det vil føre til mye støv og støy, så da lurer vi på hvilke planer som finns for å begrense dette mest mulig ? Er veldig
plaget av spesielt støv,
men også støy på en vei som er sterkt trafikkert allerede i dag. Men ser positivt på deres forslag om ny tilførselsvei
til avlastningsveien
for dagens avkjøring fra eiendommen er skremmende farlig og uoversiktelig, Har hatt mange stygge opplevelser da
biler kommer i stor fart
fra sentrum og nedover Aronnesveien Også når man skal ut å gå må man bruke Aronnesveien for å komme til
gangvei, ganske ekkelt når det
er mørkt og kanskje glatt og isete og stor trafikktetthet. Ofte også hvert ulykker i området rundt oss.
Lurer også på hvor høyt trassen blir lagt i forhold til eiendommen vår? er jo løftet en god del ved forrige utbygging.
Medfølgende tegninger og planer også veldig overfladiske og vanskelige og få noe fornuftig ut av, Dette er noen
tanker vi gjør oss og håper vi kan få noen svar..
MVH
Jorunn og Kjell Mortensen
Aronnesveien 217
9514 Alta
Tlf Jorunn 48255320
Tlf Kjell 95103032
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Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Lars Rydningen <lars@trollnet.no>
8. april 2014 16:08
Firmapost-nord
lrydnin77@gmail.com
Innspill ny avlastningsveg/ E6 i Alta.

Hei!
Innspill fra Sameiet Spoveveien.
Undertegnede har på vegne av Sameiet Spoveveien sine 24 boenheter (leiligheter) fått i oppdrag med å komme med
innspill til den planlagte avlastningsvegen/ nye E6 som skal bygges i Alta.
Det som vi ble enig om på årsmøtet i sameiet som ble holdt mandag 31.03.2014 på Gakori Skole var følgende:
Gakoriveien skal bli en gjennomfartsvei for den nye avlastningsveien (ny E6?). Sameiet leverer innspill om at vi
ønsker fortsatt fartsdempere i hele Gakoriveien (gammel og ny del) for å holde hastigheten nede, vi ønsker støy‐ og
støvskjerming i form av levegg eller beplantning (hekk) mot Gakoriveien, og vi er positive til siste forslag om å legge
avlastningsveien i lysløypetraseen mot Bossekop.

Med vennlig hilsen
Lars Kåre Rydningen
Påtroppende styreleder.
lars@trollnet.no
Spoveveien 12
9512 Alta
Mob: 90035929
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Statens vegvesen, region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Alta 08.04.2014

Gunvor Jakobsen
Stig Olav Murberg
Gakoriveien 17
9512 ALTA

AVLASTNINGS VEGEN I ALTA , TRINN 1 HJEMMELUFT TIL ALTA SENTRUM.

Vi vil med dette komme med innspill i forbindelse med denne vegen.
Ser i planen at Gakoriveien vil bli vurdert
for åpnet gjennomkjøring for å skape en tilkobling til ny veg.
Synes det er mye trafikk etter denne vegen pr, dags dato. Så håper den kan bli stengt ved
skolen.
Det er mye støv etter denne veg pga tungtrafikk som kjøres her. ( busser , lastebiler )
( Tenker da på han som selger jord om sommeren, da kjøres det med lastebiler hele dagen
fram og tilbake til sent på kveldene. Lite koselig og sitte ute da og nyte godværs dagene vi
kan være så heldig å få )
Hvis ikke , så må det settes inn tiltak på denne veg som
- Flere farts dumper ( er dumpere her i dag men det er langt mellom hver så det reduserer ikke
farten etter denne veg )
- Støygjerder blir satt opp.
- Hvis det er mye støy inne i hus bør det skiftes ut til støydempede vinduer.
- Støvplagene må bort på ett eller annet vis.

Vennlig hilsen
Gunvor Jakobsen / Stig Olav Murberg.

Bossekop Ungdomslag
Thomasbakkveien 22
9513 Alta
Alta, 9.april 2014

Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Høringsinnspill avlastningsvei/ ny E6 gjennom Alta, parsell 1

Bossekop Ungdomslag er Finnmarks største idrettslag med over 1600 aktive medlemmer.
Laget har aktiviteter innen fotball, håndball, ski, skøyter og en stor barneidrettsgruppe.
Aktiviteten er i all hovedsak samlet i BUL Idrettspark, BUL Hallen og Nornett Stadion ved
Bossekop Skole. Idrettsparken består i dag av klubbhus, fotballbane og ski/ turløype, og er
ennå i en utviklingsfase der nye anlegg og ny aktivitet vil komme i løpet av de nærmeste
årene.
Tilgjengelighet til anleggene og adkomst ut fra anleggene i form av løypetraseer, til både
sommer og vinterbruk, er svært viktig for oss.
Bossekop Ungdomslag kommer med følgende innspill:
1. Ny rundkjøring på Rv 94, Kautokeinoveien ved planlagt Coop flyttes litt lengre sør.
Det går i dag en lysløype som krysser Rv94 i en undergang like nord for planlagt
rundkjøring. Det må avsettes tilstrekkelig areal slik at den kan komme ut i retning
Gakori / Hjemmeluft mellom rundkjøring/ gangvei og hus i Ugleveien.
2. Det må anlegges planfri kryssing av Thomasbakkveien for ski/ turløype i retning mot
Elvestrand.
3. Thomasbakkveien må være åpen for ferdsel med personbil til/ fra boligområde på
Thomasbakken. Beboerne der vil få en betydelig omvei for å komme til vårt anlegg og
til skoler/ barnehager i området. Det er miljømessig lite heldig, og en øker
kjørestrekninger for mange trafikanter.

4. Generelt må ski/ turveier ha god avstand til vei, og helst ligge høyere i terrenget
grunnet støv og skitt fra trafikken.

5. På strekningen mellom RV94/ Kautokeinoveien og Hjemmeluft ser vi det som en stor
fordel at sørlig trasee velges. Det blir trangt mot eksisterende bebyggelse i Gakori,
dermed tilnærmet umulig å få plass til skiløype/ turvei fram til punktet der løypa
krysser planlagt vei. Dette må være en planfri krysning i området ved Gakoriveien.
6. Planlagt gang/ sykkelsti på østsiden av Rv94 fra ny rundkjøring og nordover mot
Breverud borettslag vil komme delvis inn på samme område som eksisterende turvei
i Bul Idrettspark. Turveien er ikke tegnet inn på kartet deres. Trasevalg må gjøres i
samarbeid med Bossekop Ungdomslag for dette området.

7. Det må være en parkeringsplass i nærheten av krysningspunktet slik at brukere av
løypene har en mulighet til å parkere nær løypestart.
8. Det må være en planfri krysning for løypetraseen i Hjemmeluft sett i sammenheng
med nytt boligområde i Skoddevarre
9. Fotballbanen i Hjemmeluft må gis nytt areal og opparbeides slik at den holder
målene til en 11er fotballbane.
10. Skiløyper og turveier må tegnes inn i plankartene slik at disse blir synlige og tatt
hensyn til i planleggingen,
11. Vi ønsker å bli involvert i planleggingen av de overnevnte punkter på et så tidlig
stadium at vi sammen kan finne gode løsninger på innspillene.
12. Skiløypa fra Gakori Skole må krysse den nye avlastningsveien gjennom en planfri
undergang.

Egil A. Mofoss (sign.)
Styreleder
Bossekop Ungdomslag

Statens vegvesen, region Nord
firmapost-nord@vegvesen.no

Hjemmeluft, 5. april 2014

Oppstart av planarbeid på avlastningsveien i Alta - høringsuttalelse
fra beboerne i Øverbygdveien 31, 33 og 35 i Hjemmeluft
Vi vil med dette komme med våre synspunkt og ønsker i forbindelse med den planlagte
avlastningsveien. Vi viser også til en høringsuttalelse med tilhørende kart som vi skrev i
forrige høringsrunde i 2011. Vi er tre småbarnsfamilier som bor i et rolig og stille miljø
innerst i Øverbygdveien. Til sammen bor det 9 voksne og 10 barn i alderen 0-15 år her,
hvorav 6 barn er under 7 år. Vi har også to hundegårder.
Avlastningsveien vil utvilsomt føre til mer støy, støv og lysforurensning for oss. Når den først
kommer, vil vi likevel støtte de valgene som er gjort i forhold til hovedtrasé og avkjøringsvei.
Vi ber om at det ikke gjøres endringer i plassering av traséer. I tillegg har vi noen synspunkt
på detaljene rundt avkjøring til våre hus og skolevei fra våre hus. Her er våre argumenter for
dette.
Trasé for avlastningsveien fra museet til Gakorimyra sør:
Vi støtter at traséen er lagt såpass langt nord som den er gjort, og inn på fotballbanen. Den
største delen av tomtene våre ligger i skrånende nordvendt terreng på nordsiden av husene, og
vil bli veldig eksponert for avlastningsveien. For oss som ligger en del høyere enn veitraséen,
vil det være vanskelig å skjerme mot støy og støv på andre måter enn med avstand. Vi ber
også om at dere vurderer muligheten for støyskjerming langs veien mot oss.
Vi er veldig glade for at Lille-Knausen består (se vedlagt kart). Dette er en viktig skjerming
for oss. I tillegg går det en mye brukt korridor til lysløypa mellom Lille-Knausen og Knausen.
Om vinteren er det vanskelig å ferdes over Knausen på ski, og da er denne korridoren spesielt
viktig. Det kjøres opp skispor her hele vinteren. Vi har også hundegård som grenser til dette
området.
Avkjøring til våre hus
I planforslaget som er presentert på folkemøtene er det tegnet en avkjøringsvei fra
rundkjøringen ved museet som er felles med Saraveien/Skogstadveien. Vi støtter denne
løsningen fullt ut. Vi ligger innerst i en blindvei, og det ønsker vi fortsatt å gjøre. Når det
gjelder avslutningen på veien, er det tegnet en skisse der veien stopper på nedsiden
(nordsiden) av husene våre. Vi vil her komme med et felles ønske om å beholde innkjøringen
til husene slik den er i dag, med vei opp bakken til nr 35 som så går videre inn til nr 33 og 31
(se vedlagt kart). Beboerne i nr 33 og 31 har tinglyst rett til å kjøre over tomta til nr 35, så
dette skjer allerede i regulerte former. En vei på nordsiden av husene vil bli liggende mye
lavere enn husene, og vi ser ikke at denne vil kunne kobles til husene og garasjene på noen
god måte. Vi ønsker heller ikke at den nye stikkveien skal fortsette som gangvei eller bilvei
østover mot Gakorimyra sør, men at den ender som blindvei hos oss.
Skolevei og gangvei fra våre hus
Vi er opptatt av en sikker og enkel skole-/sykkelvei fra våre hus. En løsning der vi følger
stikkveien vestover til rundkjøringen ved museet, tror vi ikke vil bli mye brukt. Da vil barna i
stedet ta snarveier over jordet og man kan få trafikkfarlige situasjoner.
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Vi foreslår at Øverbygdveien sør for avlastningsveien består som gangvei inn til husene våre,
og at man kan komme seg inn på fortauet langs avlastningsveien fra Øverbygdveien.
Øverbygdveien sør for avlastningsveien må da brøytes og vedlikeholdes på samme måte som
andre fortau/gangveier.
Fotballbanen i Hjemmeluft
Fotballbanen i Hjemmeluft er vår nærmeste nabo. Den er i dag lite brukt, med unntak av
lekeplassen og gapahuken på sørsiden av banen og ved arrangement som Hjemmeluftsprinten.
Samtidig er det nærmest kø for å slippe til i ballbingen på Hjemmeluftmyra. Vi foreslår at
fotballbanen, når den må flyttes, erstattes av en sjuerbane med kunstgress og en lekeplass med
gapahuk. Dette tror vi vil bli mye brukt, også med tanke på de nye boligene som er planlagt
lengst nord i Øverbygdveien. Ballbinger tar færre folk og har mer begrenset bruk, derfor
foreslår vi heller en sjuerbane.
Undergang nær fotballbanen
Vi forstår at det vil være underganger ved rundkjøringen ved museet og ved Gakorimyra sør.
Vi ber om at dere vurderer en ekstra undergang mellom disse to. For vår del vil det være
viktig dersom fotballbane/lekeplass blir liggende som et "trekkplaster" nord for
avlastningsveien. Beboerne i Selbakken/Kobbeveien-området og nedre Øverbygdvei vil
sannsynligvis også støtte et slikt forslag, siden de har en korridor ut til lysløypa og friområder
i dette området i dag. En siste opplysning er at de som kjører skiløypene i dag, bor nord for
den planlagte avlastningsveien. Det bør være mulig for dem å komme under veien og videre
mot lysløypa.

Med vennlig hilsen

Ingunn Ims Vistnes og Anders Aarthun Ims
Øverbygdveien 31
Hege og Kåre Swan Løvlund
Øverbygdveien 33
Kristin Nicolaysen og Rune Sundelin
Øverbygdveien 35
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Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Borch, Trond Even <Trond.Even.Borch@recovernordic.no>
9. april 2014 19:48
Firmapost-nord
Inger Lise Borch (Inger.Lise.Borch@alta.kommune.no)
Innsigelse

Hei.
Vi vil med dette meddele vår innsigelse ifbm endring av Gakoriveien til gjennonkjøringsvei.
Innsigelse: Vi ønsker at gang og sykkelvei forlenges på samme side som opprinnelig gangvei og sykkelvei har i
Gakoriveien,
dette med begrunnelse at gang og sykkelvei vil komme i konflikt med vår garasje og kostnader og ulemper dette vil
medføre
hvis denne skal krysse Gakoriveien. Vi ser også at det kan føre til trafikkfarlige situasjoner om gangveien skal krysse
Gakoriveien.
Håper dette tas til følge.

Med vennlig hilsen
Inger Lise og Trond Even Borch
Gakoriveien 48
9512 Alta
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Klage på avlastningsvei/tilkomst til avlastningsvei.
Dette er en klage utarbeidet av beboere i Gakoriveien 51 – 57 – 58 – 59.
Avlastingsvei 1:
Det synes underlig av beboerne at trafikkgrunnlaget er såpass høyt som sagt på
informasjonsmøte i Gakori. ”Trafikk-kork” oppleves ikke som noe problem verken på
morgen eller på ettermiddag på E6 i Bossekop. Det stilles spørsmål om dette er reelt, eller om
dette er tatt ut av proporsjoner.
Videre er det en logisk brist i å lage en ny ”avlastningsvei” for å få trafikken ut av bygda for
så å legge den inn i bygda litt lengre oppe! Det ble også opplyst at trafikk utenifra kun bidro
med 5% av totalen – da er det underlig at det var 1500 i Hjemmeluft og 10500 i
Bossekopkrysset (hvor kommer alle bilene ifra?).
Hvis meningen egentlig er å lage tilkomst/avkjøring fra nytt felt i Skoddevare, så kan denne
veien kobles inn på et høyere punkt på Kautokeinoveien og således gjøre ”susen”. Planlagt
trase fra Hjemmeluft til krysset med gamle salgslaget trengs ikke bygget.

Fig.1.0 viser egen på/avkjøring fra nytt Skoddevarefelt direkte til Kautokeinoveien.

Avlastningsvei 2:
Hvis avlastningsvei skulle bli vedtatt i området Hjemmeluft – NNS likevel, så er det en del
innsigelser til dette.
Foreslåtte plan som framsatt virker å ha en del mangler som følge av manglende lokal
kjennskap til forholdene på stedet.
Foreslåtte plan mellom ”1” og ”2” legger max. beslag på eiendommen til Stig Kjetil Heitmann
(Gakoriveien 51) i det den går inn i øvre hjørne av tomta og ut i motsatt nedre del av tomta.
Mold produksjon samt frigjøring av tomter for boligformål ødelegges (og dermed
næringsgrunnlag).
Videre vil veien kaste støy utover store deler av etablerte Gakori, siden den er tenkt lagt inntil
fjellet (som da vil reflektere lydbølger nedover til eksisterende bebyggelse).

Fig.1.1 viser foreslått trase for avlastningsvei.
Alternativ trasé har følgende fordeler:
 vei blir lagt i eksisterende skar
 tomt og dermed næring blir skjermet i større grad
 støyproblematikk vil bli vesentlig redusert
 underlag for vei vil være stabil (kontra ustabile masser på foreslåtte trasé).
 overbygg for tur/skiløype vil ”enkelt” kunne passere på bro over vei – høyere
trafikksikkerhet for turgåere.
Vi kan ikke se at denne løsningen vil medføre verken større kostnader (tvert om) eller være
problematisk for ”kurving på vei”.
Ber om at disse momentene blir sett på og forhåpentligvis tatt til følge.

Påkjøring til avlastingsvei via Gakoriveien:
Det har versert en del versjoner/forslag til hvordan denne skulle tilknyttes avlastningsveien.
En variant var at denne veien kun skulle være åpen i et tidsrom for skolebuss og lignende.
Dette forslaget er nå endret til å skulle være en fullverdig vei åpen for allmén trafikk. I dette
forslaget er det tegnet inn en vei som legger beslag på mer eller mindre hele parkeringsplassen
til Gakoriveien 59.

Fig.1.3 viser plan for utvidelse av vei/gangvei/sykkelvei i Gakoriveien
Det er foreslått bredere vei, sykkelvei og gangsti på eksisterende blindvei trasé gjennom
Gakoriveien.
Dette forslaget vil medføre store inngrep i hos eksisterende bebyggelse. Hele
parkeringsplassen til Gakoriveien 59 synes å bortfalle i dette forslaget, dette kan da vel neppe
ha vært vurdert som et seriøst forslag??
Videre stilles det spørsmål med hele ideen å ”fra intet” oppstå en sykkel og gangvei midt i
Gakoriveien. Det bør tillegges stor vekt å opprette slikt etter eksisterende bebyggelse. Som
plan viser vil flere av beboerne miste parkeringsplass som følge av tenkt utvidelse.

Fig.1.4 viser hvor nært vei/sykkel og gangsti kommer Gakoriveien 59.
Videre kan det være en mulighet å legge evt. sykkelvei i friområdet mellom skole og turløype
(trenger ikke være flinkest i klassen hele veien….). Hvis denne blir lagt der, så vil ingen
parter bli berørt samt at evt. sykkelvei vil gå i mer naturlige omgivelser med naturlig start fra
skolen.
Et annet moment som taler mot ytterligere utvidelser er økt trafikk forbi barneskole og
barnehage – det er vel neppe ”normal praksis” å legge til rette for økt trafikk forbi slike
fasiliteter?

Vi håper at veien ikke er nødvendig begrunnet trafikk behovet. Videre oppfordres det til
befaring for å se med selvsyn hvilke konsekvenser en vei vil ha for eksisterende bebyggelse
samt hvilke potensielle støyproblemer dette vil medføre for store deler av Gakori. Alt i alt må
det da vel være en enklere sak å flytte ”linjen” enn å skulle flytte på det eksisterende som
allerede er bygget. Håper dette tas til følge og ønsker en videre god saksbehandling.

Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

ole holten <oholt2@hotmail.com>
10. april 2014 10:47
Firmapost-nord
avlastningsveien i Alta.

Som jeg forstår av plan arbeidet krysser Avlastningsveien min eiendom matrikkelnr.27‐29.og deler den
så ca.50 dekar
blir liggende på sørøst siden av avlastningsveien.I samtale med tidligere planleggere av veien ville det bli
vanskelig
og få krysse veien med traktor eller annet kjøretøy.Det er skog som jeg høster av,mest bjørkeskog og
endel blandingsskog.
25 dekar av arealet er kultivert bjørkeskog som ikke er hogstmoden.Slik som det er nu er det ikke
muligheter for
oppdyrking av arealet siden alle hoved kanaler ned mot elvestrand er gjengrodde,men når veien
kommer regner jeg at det
blir drenert skikkelig og muligheter for oppdyrking, og bedre vekst av skogen.
Men så er det tilgangen til eiendommen etter at veien er bygget.Der må finnes en løsning, for som jeg
forstår vil veien
bli løftet der den kommer ned fra thomasbakken der er det vel en mulighet for en undergang til at en
traktor scooter, kan
passere,og muligheter for utvidelse av byløypa vinter og turløype sommer ,barnehager i området bruker
skogen til utflukter.
Det tenkt lagt en en overgang fra Bossekop til Tomasbakken er der en mulighet for og passere med
kjøretøy,for der er
en jordbruksvei som ble laget ned til eiendommen min.Håper på en god løsning for min eiendom og et
godt samarbeid i
det videre planarbeidet. Som jeg forstår av tidligere grunnborere var det dårlig grunn der veien kommer
ned fra
thomasbakken til eiendom 28‐29 og 27‐29 .Bygningene oppe på bakken står nær kanten ,vil det være
fare for utrasninger
av grunnen.?
Med hilsen OLe Holten postboks 226 9502 alta.
epost: oholt2@ hotmail.com
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Vår ref: 201400707-3

Arkivkode: ---

Deres ref: 2011/083332-058

Gradering:

Saksbehandler: Annbjørg Løvik
Erman
Telefon: +4778963031
Annbjorg.Lovik@ffk.no

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN, AVLASTNINGSVEG FRA
HJEMMELUFT TIL ALTA SENTRUM GNR 26, 27 M/FL, ALTA KOMMUNE.
VARSEL OM BEFARING
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 26.2.2014, hvor det varsles om oppstart av
detaljreguleringsplan for avlastningsveg på strekningen Hjemmeluft til Alta sentrum.
Seksjon for plan-, kulturminner og miljø koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.
Planfaglig innspill:
Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at både Statens Vegvesen og Alta kommune har lagt
opp til en omfattende planprosess hvor det er stort fokus på medvirkning. I tillegg ønsker dere å
gjøre grundige vurderinger av en del temaer som friluftsliv/helse, trafikale forhold, miljø/natur og
samfunnsutvikling. Vi forutsetter at både barn- og unges interesser og universell utforming
kommer inn under temaet friluftsliv/helse.
Vi minner imidlertid om kommuneplanens bestemmelser § 3.2.2 bokstav b):
«Ved regulering av traseen skal det sikres planfri kryssing for turløype i Gakori/Bossekop
samt aktivitetsløype ut fra Alta sentrum, jfr. pkt. 4.3.1 i kommuneplanens bestemmelser.»
KU-vurdering:
Vi støtter kommunens vurdering av KU-spørsmålet. Dvs. når konsekvensene av tiltaket er
tilfredsstillende utredet på overordnet nivå og reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan er
det ikke krav om ny KU, jfr. KU-forskriftens § 3, siste avsnitt.
Plankart:
Dersom kommunen ikke alt har gjort det, så anbefaler vi at plankartet sendes til Kartverket for
kvalitetssikring. Plankart som skal kontrolleres sendes som SOSI-fil og pdf-fil til
planVadsø@kartverket.no
Ut over dette har vi ingen flere planfaglige merknader på nåværende tidspunkt.

Postadresse
Fylkeshuset
9815 VADSØ
postmottak@ffk.no

Besøksadresse
Henry Karlsens plass 1
9800 VADSØ
www.ffk.no

Telefon +47 78 96 30 00
Telefaks +47 78 96 30 01
Plan- og kulturavdelinga

Org.nr
964 994 218
Bankkonto 4930.09.12051

Kulturminnefaglig innspill:
Verdensarvområdet Hjemmeluft og dispensasjon etter kulml. § 19 tredje ledd
Verdensarvområdet i Hjemmeluft er vedtaksfredete etter kulml. § 19, og ligger inne i
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med id.87397. Ved tiltak innenfor
områdefredningen kreves det dispensasjon etter kulml. § 19 tredje ledd.
Dispensasjonshjemmelen er delegert til regional kulturminneforvaltning, jf. ansvarsforskriften av
9. februar 1979 § 12 nr. 2.
For at det skal kunne gis dispensasjon kreves det at tiltaket ikke medfører noen vesentlige
inngrep i området, som kan forandre landskapets karakter eller på annen måte motvirke formålet
med fredningen. Formålet med fredningen er å bevare et større område rundt verdensarven og
kulturminnene slik at virkningen i landskapet kan bevares for ettertiden, og samtidig sikre de
vitenskapelige interessene som knytter seg til fornminnene i området (se vedlegg 1).
Ifølge UNESCOs retningslinjer er det anbefalt oppretting av buffersoner rundt
verdensarvområdet der det er nødvendig. Dette er fordi verdensarvområdenes verdi og status i
stor grad vurderes sammen med omkringliggende områder. De vurderes ikke som isolerte
områder. Det helhetlige landskapet, som de aktuelle områdene befinner seg i, har stor betydning
for verdensarvstatusen å nevnes eksplisitt under kriteriet for integritet i UNESCOs vurdering av
verdensarven i Alta.
Verdensarven i Alta har ingen buffersone nedfelt i plankart, her viser Finnmark fylkeskommune
imidlertid til bestemmelse 1.3.18 i Altas kommuneplans arealdel, som stiller krav til at tiltak i nye
reguleringsplaner skal underordne seg verdensarvområdene i Alta på en slik måte at de ikke
virker visuelt forstyrrende eller skjemmende, herunder også i forhold til støy, lys og annet.
De samme bestemmelsene og hensynene er gjeldende også for anleggsfasen.
For delene av planområdet som ligger innenfor og i nærheten av fredningsområdet av
verdensarven i Hjemmeluft vil det være særdeles viktig med en løpende dialog med
kulturminneforvaltningen og med Alta museum, som drifter, tilrettelegger og vedlikeholder
fredningsområdet, samt at de besitter høy bergkunstfaglig kompetanse.
Viktige forhold å ta hensyn til i planleggingen er utforming av evt. ny avkjørsel til museet,
belysning, støy og det de visuelle virkningene nye tiltak kan ha på fredningsområdet.
Finnmark fylkeskommune kan ikke behandle varsel om oppstart av planarbeid som en
dispensasjonssøknad etter kulml. § 19 tredje ledd. Ved søknad om dispensasjon må det
foreligge en detaljert plan som beskriver og illustrerer nye tiltak og hvordan dette er tenkt
gjennomført. For å sikre forutsigbarhet i prosessen bør tiltakshaver vurdere å få plan/tiltak
avklart med kulturminneforvaltningen i forhold til om det kan gis dispensasjon etter kulml. § 19
tredje ledd, før planen legges ut til offentlig ettersyn.
§ 9-Undersøkelser
I forbindelse med oppstart av planarbeid for avlastningsvegen varslet i brev av 26.05.2011
foretok Finnmark fylkeskommune arkeologisk befaring i henhold til kulturminneloven (kulml.) § 9.
Det ble ikke gjort funn automatisk freda kulturminner. Planområdet som varsles nå er mer enn
dobbelt så stort sammenlignet med området varslet i 2011, undersøkelsesplikten jf. kulml. § 9
kan derfor ikke anses som oppfylt.
I tillegg til at det tidligere varslete planområdet for avlastningsvegen er befart er også andre areal
befart i forbindelse med andre planer og tiltak. Fortsatt er det likevel store områder som ikke er
undersøkt, og som er interessant i forhold til kulturminner. Det er en del dyrket areal hvor det er
vanskelig å gi overslag for tidsbruk i felt. Vi har imidlertid tilgjengelig LiDAR-data for

planområdet, disse vil analyseres for å søke etter om det er områder som peker seg ut som
spesielt interessante eller uinteressante. Slikt analysearbeid har ikke vært mulig å gjennomføre
innfor svarfristen til oppstartsvarselet, men vil bli utført som en del av forarbeidet for befaringen.
Befaringa vil bli gjort i løpet av barmarkperioden 2014. Vi gjør oppmerksom på at
kulturminnevernets uttalefrist normalt er 3 mnd., med mulighet for 1 mnd. forlengelse, jf. lov av 9.
juni 1978 om kulturminner (kulml.), § 9.
Etter kulml. § 10 skal tiltakshaver, bære utgiftene for kulturminnevernets undersøkelser. Vi må
av hensyn til planleggingen av feltsesongen be om skriftlig aksept før befaringen kan
gjennomføres. Betalingsakseptskjema følger vedlagt.
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern.

Med hilsen

Stein Tage Domaas
plan og kulturminnesjef
Annbjørg Løvik
arealplanveileder

Vedlegg 1: Fredningsdokument og bestemmelser for Hjemmeluft.
Vedlegg 2: Betalingsakseptskjema

Kopi til:

Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelinga , Statens hus, 9815
VADSØ;Sametinget / Sámediggi , Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka/Karasjok

Til
Statens Vegvesen, region Nord

Innspill og synspunkt ang. varsel om oppstart av planarbeid - Avlastningsvegen
i Alta, trinn 1
Jeg ønsker å få fremme et synspunkt ifm framdriften rundt avlastningsvegen. Jeg har fulgt
prosessen siden 90tallet. Det vi trenger, slik jeg forstår det, er å avlaste E6, særlig i morgen og
ettermiddagsrushene. Det er naturlig å lage en ny vei bak/mellom byggefeltene Gakori,
Thomasbakken, Bossekop, framtidens nye bydel “Lille Skoddevarre”, industriområdene
Thomasbakken og etterhvert Skillemo, og Kautokeinoveien, for å fordele trafikken som allerede i
dag er et problem, på to ruter. Samtidig viser trafikktellinger at trafikken som kommer vestfra
langs E6 ikke er stor, og ikke utgjør en viktig del av belastningen som er problematisk. Trafikken
fra Saraveien, Kobbeveien og deromkring er heller ikke stor.
På dette grunnlag er mitt synspunkt at avlastningsvegen må starte ved den planlagte
rundkjøringa på myra hvor gatene Bjørnemyra/Gakorimyra, Svaneveien og Gakoriveien ender
opp i ett punkt, hvor de også kobles sammen med veiene fra planlagte byggefelt på begge sider
av denne myra. Veien videre ned mot Hjemmeluft/Museet fyller ikke et viktig behov før om svært
lang tid og kan derfor vente. Det er bra at det planlegges mtp at denne kan bygges når behovet
oppstår, og at veien derfor må dimensjoneres som en framtidig europaveg.
Jeg er mao uenig i at avlastningsvegens status skal omklassifiseres. Det har jo vært
vrient å skaffe penger til prosjektet, og det virker på meg som sløsing av penger å asfaltere ned
jordbruksområder mellom Bjørnemyra og Hjemmeluft og bygge helt nye veiløsninger i dette
området, før det er nødvendig.
På informasjonsmøtet jeg var til stede på ble det framstilt slik at dette må være en ny E6
umiddelbart. Dette synes jeg er noe udemokratisk, det samme gjelder tanken om å lage OBS
ved “Salgslaget”, boligfelt i Bossekop sentrum og ny fotballstadion; dette er vel høyttenkning
rundt prosesser som ikke er ferdig behandlede, og som derfor slår udemokratisk ut når dette
brukes som grunner til at avlastningsvegen skal være E6. Men det er bare vedtatt å lage
avlastningsveg, ikke en E6. Jeg setter pris på helhetstenkningen til både vegvesen og kommune,
men er altså litt uenig i argumenter og konklusjon.
Min mening er at avlastningsvegen bygges med start på myra bak alle feltene der folk bor
(og stadig mer folk i framtida), legger til rette for videreføring ned mot Hjemmeluft, men ser an
utviklinga i de neste tiårene, før veien omklassifiseres.
Mvh
Nils Anders Mortensen
Gaupeveien 2
Alta, 10. april 2014

Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Eva K. Bjørnstad <ekarol@kraftlaget.no>
10. april 2014 23:47
Firmapost-nord
kv-heit@live.no; kamikalsen@hotmail.com; Lasse@Traktoreksperten.no;
livheidijohansen@hotmail.com; jorn@startskiwax.no
Innspill - Avlastningsvei Hjemmeluft - Alta sentrum

Emne:

INNSPILL – AVLASTNINGSVEI HJEMMELUFT – ALTA SENTRUM
Viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og møte vedr. avlastningsveien fra Hjemmeluft til Alta sentrum
og vil her komme med følgende innspill:


I varselbrevet av 26.2.14 fra dere er landbruk kommet inn under tema Miljø/natur noe vi mener ikke er
riktig da landbruket i Alta er en ikke uvesentlig del av samfunnsutviklingen i kommunen. Vi ber derfor om at
landbruk kommer inn under Samfunnsutvikling i den videre planlegging.



Videre bør det planlegges hvordan avrenning av overflatevann som en følge av avlastningsveien skal
håndteres. Allerede i dag er det problemer med avrenning av overflatevann fra sentrum og ned mot
Elvestrand og med den nye veien blir det enda flere dekar med asfalt som gjør at vannet vil renne ned mot
det laveste punktet og skape problemer med dyrkamarka.



Vi ønsker at en lokal bonde som har kjennskap til dyrking/grøfting blir oppnevnt som representant i en
eventuell planleggingskomitè slik at jordbruket blir best mulig ivaretatt.



Det må lages et deponi til overskuddsmassene, eventuelt at tiltakshaver plikter å kjøre disse massene til
aktuelle bønder som har behov for slike masser i forbindelse med nydyrking og/eller jordforbedring.



Gang‐ og sykkelsti på begge sider av avlastningsveien bør begrenses da det vil legge beslag på mer
jordbruksareal enn det som er nødvendig.



Bygging av jordvoller som støyskjerming må skje med stein og overskuddsmasser av dårlig kvalitet.



I den grad det er mulig bør bøndene som blir berørt av planen tilbys alternative arealer slik at det ikke vil gå
utover driftsgrunnlaget på den enkelte gård.



Det bør vurderes om planlagt vei fra Spikergjerdet og inn på avlastningsveien kan få en annen løsning som
vil spare dyrka arealer.



Ifølge foreløpig tegning er det planlagt en avkjøringsvei for tungtransport før rundkjøringen ved
Prestegårdsveien noe som vil medføre økt trafikk på Aronnesveien som ikke er oppgradert til å ta en slik
økning. Det bør derfor vurderes nøye om en slik løsning er hensiktsmessig før hele Aronnesveien er
opprustet/utbedret.

Dersom det skal være møte med berørte bønder i området i forbindelse med oppstart av planarbeidet ønsker vi å bli
innkalt til et slikt møte.

Med hilsen
Alta Bondelag
Eva K. Bjørnstad/leder (sign.)
1

2

Kristine Helgesen
Gakoriveien 64
9512 Alta

Alta, 06.04.14

Statens vegvesen Region nord
Betongveien 9
9515

Deres ref: 2011/083332‐058
Synspunkter ang Avlastningsveien i Alta trinn 1.

1. Materialet dere sender ut er alt for lite til at jeg klarer å se hvilke konsekvenser veien
vil få for meg. Kartet er av for liten målestokk og jeg klarer ikke tolke ut av det hvor
veien vil gå. Etter henvendelse har jeg fått tilsendt informasjon på mail, men på den
måten blir informasjonen lite oversiktlig, og tegningene er av stort format.
2. I tillegg savner jeg informasjon om diverse støygrenser dere må forholde dere til, og
hvordan dere vil løse det for hus hvor grensen vil bli overskredet. For meg er veien et
stort inngrep, og jeg forventer å få fullstendige og tilstrekkelige opplysninger
gjennom hele prosessen. Jeg savner også informasjon om mine rettigheter som
grunneier.
3. I forhold til utbygging av Gakoriveien må dere forholde dere til vedtaket som allerede
er fattet. Det tidligere vedtaket må ligge til grunn for en eventuell ny vurdering og
dere må begrunne eventuelle endringer fra det vedtaket – som for eksempel å åpne
for gjennomkjøring. I forrige vedtak ble det bestemt at det skal være bom som
stenger for gjennomkjøring. Det vedtaket bygger på hensyn som dere må ha gode
grunner for å omgå.

Med vennlig hilsen

Kristine Helgesen

Haga Maria
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vera Hagerup <ve-hag@online.no>
25. april 2014 10:55
Firmapost-nord
Avlastningsveien i Alta, trinn 1 fra Hjemmeluft til alta sentrum.

Hvis vegen skal gå igjennom Gakoriveien, ser jeg på det som en dårlig plan, antageligvis av folk
som bor langt fra vegen selv. Har bodd i Gakoriveien hele mitt liv. Opprinnelig var det et rolig
og fredelig strøk. Så kom barnehage og skole der alle kjører og henter sine barn i bil, samt at
lærere og pedagoger kjører til og fra jobb. Mange ganger er det rett og slett vanskelig å
komme ut på veien hvis man må kjøre en tur.
Som sagt er det nå allerede så mye trafikk på Gakoriveien at det vel ikke tåles mere.
Håper dere tar til vettet.
Vera Hagerup.

1

Statens Vegvesen Alta
v/Maria Haga

Øyvind Pedersen og Sara Hunsdal

Alta 28.3.14

Altaveien 18
9518 Alta

Innsigelse til vegprosjekt i Hjemmeluft
Først vil vi takke for nyttig informasjon i møte med Maria Haga og ytterligere en representant
for utbyggingen, onsdag den 19.mars 2014.
Vi har full forståelse for at det må komme en ny veg i Alta, da dette er nøkkelen til videre
vekst i vår by. Vi ser derimot av deres foreslåtte veiplanlegging at vårt hjem vil bli betydelig
berørt. Vi ønsker derfor at vi blir tatt med i dialog videre med dere omkring dette.
I den foreslåtte veiløsningen ser vi at den nye veien vil komme svært nær tomta og huset vårt,
om ikke inne på vår tomt. Vi har bygd en garasje i nedkant av vår tomt. Denne garasjen var
ikke tegnet inn på deres kart. Slik vi kan tolke veitegningen, vil vegen komme helt inntil vår
garasje.
Per dags dato er vår innsigelse og bekymring til veiprosjektet knyttet til følgende punkter:


Vi vil få veien tett inn på huset vårt. Noe som vil øke støy og minske utsikt for oss.
Dersom tilknytningsveien legges ved siden av/inntil E6, vil dere berøre enda mer av
vår tomt.



Vi vil ikke kunne benytte oss av garasjen slik den står i dag. Dette pga. konflikt med
innkjørsel.



Fra å være en landlig tomt, vil vi nå få veier på tre sider av vårt hus. Dette vil medføre
at tomta ikke lenger er landlig og barnevennlig. Vi anser dette og som en forringelse
av eiendommen.

Våre ønsker for dette prosjektet videre er at den nye veien blir lagd med god støyskjerming og
fysisk skjerming, slik at ungene fortsatt kan være ute å leke på eiendommen vår. Vi mener
det vil være mest hensiktsmessig å legge tilknyttningsveien bak vårt hus og tomt, slik vi fikk
skissert i møtet. Om dette blir tilfelle vil det være naturlig å snu bruken av tomta vår, og
dermed må det lages en ny innkjørsel til oss fra oversiden av vår tomt, og bygges en ny
garasje til oss i tilknytning til denne. Dersom tilknytningsveien legges her, ser vi helst at den
bygges med en større avstand enn opprinnelig tegnet inn, slik at vi ikke blir berørt av støy fra
denne siden også.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet videre mot ny vei i Alta.
Øyvind Pedersen og Sara S Hunsdal

