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Forord
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Denne formingsveilederen gjelder for trinn 1 av avlastningsvegen i Alta. I framtiden vil det også komme ytterligere 2
trinn til av avlastningsvegen. Formgivining for trinn 2 og trinn 3 er ikke beskrevet i denne formingsveilederen, men det
anbefales at prinsippene som settes her videreføres i de neste prosjektene.
Formingsveilederen legger føringer på et prinsipielt nivå og gir ingen konkrete løsninger. Den trekker opp hovedlinjene i
formgivningen av avlastningsvegen og viser til prinsippskisser, referansebilder og inspirasjonsbilder.
En ny veglinje gjennom Alta har vært diskutert i flere tiår. Dagens arbeid med å få fastsatt en veglinje gjennom Alta by
startet høsten 2000. Alta kommune har hatt en større prosentvis vekst i befolkningen enn landsgjennomsnittet, og i
følge prognoser forventes ingen endring på denne tendensen. Befolkningsveksten forventes å være ca. 20 % fram mot
2030. Det vil si at Alta regnes å ha en befolkning på 23 000 i 2030. Denne befolkningsveksten i tillegg til generell økt
vekst i trafikk vil medføre at dagens vegnett ikke vil være tilstrekkelig.
Avlastningsvegen trinn 1 skal, når den står ferdig, bli den nye E6 som går gjennom Alta by. Den nye vegen skal bli en
H4 veg i h.h.t håndbok 017. Dette vil si en stamveg med en vegbredde på 10 meter, med et romlefelt i midten, for å
forhindre møteulykker. Langs hele traseen vil det være gang- og sykkelveg og på store deler av traseen vil denne være
tosidig. Vegen vil ha planfrie krysningspunkter.
Hovedmålet for formgivningen av veganlegget er: ”Avlastningsvegen i Alta skal være en effektiv, funksjonell og trygg
veg som møter dagens utfordringer med Altas befolkningsvekst samt generell vekst i trafikk. Utformingen av vegen,
tilstøtende terreng, konstruksjoner og vegutstyr skal ha et gjennomgående, oversiktlig og moderne utrtykk med god
arkitektonisk kvalitet som gjenspeiler og forsterker Altas identitet og særpreg.”
Veilederen er et supplement til plankart og bestemmelser samt gjeldende normaler og håndbøker. Den kan og skal
ikke overstyre andre relevante juridiske føringer eller Statens vegvesens håndbøker. Det er den prosjekterende som har
ansvaret for å finne løsninger etter gjeldende regelverk og denne veilederen.
Veilederen er utarbeidet av Linn Jørgensen og Sigrun Marie Lie, landskapsarkitekter ved Plan og prosjektering.
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Innledning

Innledning

HOVEDMÅL

Avlastningsvegen i Alta skal være en effektiv, funksjonell og trygg veg som møter dagens utfordringer med Altas
befolkningsvekst samt generell vekst i trafikk. Utformingen av vegen, tilstøtende terreng, konstruksjoner og vegutstyr skal
ha et gjennomgående, oversiktlig og moderne uttrykk med god arkitektonisk kvalitet som gjenspeiler og forsterker Altas
identitet og særpreg.
Definisjon moderne: som tilhører vår tid, som er nytt i sitt område.

DELMÅL

• En bevisst utforming av vegen og tilstøtende terreng samt hensiktsmessig plassering av ferdselsårer for
myke trafikanter, støyskjermer og andre konstruksjoner skal bidra til å redusere vegens barrierevirkning.
• Utforming av vegen, tilstøtende terreng, konstruksjoner og vegutstyr skal være helhetlig og harmonisk.
• Utforming av vegen, tilstøtende terreng, konstruksjoner og vegutstyr skal forsterke Alta som sted ved å
spille på lag med og forsterke Altas karaktertrekk.
• Utforming av konstruksjoner og vegutstyr med høy arkitektonisk kvalitet, urbanisering av bybildet, og
fremtidsrettede løsninger som åpen overvannshåndtering skal tilføre Alta nye verdier.
• Enkelte elementer i prosjektet skal direkte ta utgangspunkt i mennesket i Alta gjennom medvirkningsprosesser.
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DEL 1

Del 1

FORMÅL

Formålet med formingsveilederen er å definere prosjektets ambisjonsnivå og å sikre god kvalitet og helhetlig
utforming av avlastningsvegen og veganleggets omgivelser. Formingsveilederen er en overordnet veileder som
skal vise hvordan prosessen i arbeidet med avlastningsveien 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 danne grunnlag for prioriteringer og økonomiske vurderinger som gjøres av
prosjektledelsen. Formingsveilederen er retningsgivende og kan komplementeres og justeres etter behov underveis i
planleggingsprosessene. Eventuelle endringer må evalueres og godkjennes av landskapsarkitekt.

OVERORDNEDE FØRINGER
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Statens vegvesens visjon om å arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet
transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.
Kommuneplan Alta 2004-2015.
Statens vegvesens Arkitekturstrategi. (Vegdirektoratet, Miljøseksjonen, 2012 – 2015)
Konseptvalgutredning – E6 Alta – Avlastningsveg. (Strategistaven, region nord, 2012.)
Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023. Grunnlagsdokument for NTP 2014 – 2023. (Vegdirektoratet, 2012)
Nasjonal gåstrategi. Strategi for å fremme gåing somt transportform og hverdagsaktivitet. (Vegdirektoratet, 2012).
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. (Miljøverndepartementet, 2011)
Den europeiske landskapskonvensjonen. (Europarådet, 2004)
Plan og bygningsloven. (Miljøverndepartementet, 2009)
FN’s konvensjon om Barnets Rettigheter Artikkel 12 og 13. (2003)
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR). (Miljøverndepartementet,
1989)

MÅLGRUPPE

Denne formingsveilederen skal gi prosjektledelsen oversikt over hva som er viktig å vektlegge med hensyn til landskap og
arkitektur for avlastningsvegen i Alta. Formingsveilederen skal være et tidsbesparende arbeidsverktøy for prosjekterende i
alle planfaser. All prosjektering skal utføres som et tverrfaglig samarbeid der alle relevante fagtemaer er representert.
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Hvordan bruke denne formingsveilederen?
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En formingsveileder er et plandokument som skal gi føringer for den videre formmessige utvikling av avlastningsvegens
avgrensede område.
Formingsveilederen kan leses som et oppslagsverk der hver del kan leses hver for seg, men likevel understøtter og
utdyper hverandre. Denne formingsveileder er inndelt i 6 deler:

DEL 1 Innledning

gir en innføring i ulike formelle forutsetninger.

DEL 2 Dagens situasjon

inneholder Altas karaktertrekk som sted og dagens situasjon. Dette danner forfatterens grunnlag for de valg og
føringer som er satt i formingsveileder.

DEL 3 Formspråk, farger og materialer

inneholder en rekke overordnede føringer som skal være gjeldende for elementer som skal inngå i avlastningsvegen.
Temaene ”formspråk”, ”farger” og ”materialer” gir de grunnleggende føringer for utformingen av de ulike elementene,
for eksempel belysning, murer og benker. Dette skal bidra til å skape et gjennomgående visuelt uttrykk. Under enkelte av
temaene blir det vist hvilke områder som skal tillegges størst vekt.

DEL 4 Vegutforming og tilstøtende terreng

inneholder overordnede føringer som skal gjelde for utformingen av vegen og dens tilstøtende terreng. For eksempel
utforming av sideterreng, gang- og sykkelveg, vegetasjon etc.

DEL 5 Konstruksjoner

inneholder overordnede føringer som skal gjelde for konstruksjoner som må til i forbindelse med vegen. For eksempel
støttemurer, bruer, underganger etc.

DEL 6 Utsyr langs veg

inneholder overordnede føringer som skal gjelde for utstyr som skal plasseres langs vegen. For eksempel rekkverk,
belysning, møblering etc.

Kilder

URBANISERT NATUR

Urbanisert natur betyr i dette
prosjektet å la naturen være
en del av bybildet. Naturlig
vegetasjon skal stå i kontrast
til det menneskeskapte
veganlegget og skape en myk
overgang til omgivelsene.

6

Infoboks

Disse tekstboksene inneholder nyttig
informasjon eller definisjoner
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Dagens situasjon

DEL 2

E6, Bossekop, Alta
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Geografi

Del 2
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Europaveg

BELIGGENHET

Alta kommune ligger vest i Norges nordligste fylke. Kommunen grenser i nord mot Hasvik, Hammerfest, Loppa og
Kvalsund, i sør mot Kautokeino og Karasjok, i øst mot Porsanger og i vest mot Kvænangen og Loppa. Alta by ligger
nordvendt, innerst i Altafjorden, nederst i Altadalen og er i dag Finnmarks største by med sine 19 822 innbyggere (2014
ssb).

Avlastningsveg - Trinn 1
Riksveg og fylkesveg

LANDSKAP

Kommunale veger

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.

Næringsbebyggelse

AREALBRUK OG BEBYGGELSE

Europaveg

Landskapet var opprinnelig den viktigste styrende faktor for lokalisering og utvikling av bebyggelse. Ved
gjenoppbyggingen etter krigen endret den 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 konsentrert seg mer og mer i
mellom disse, i Altas nye sentrum.

200m

Oversikt: Finnmark fylke
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Oversikt: Alta kommune

Detalj: Alta kommune

Kart over dagens situasjon i Alta.

Naturgeografi

Del 2
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KLIMA

Alta har et klima i krysningspunktet mellom kyst- og innlandsklima. Somrene er solrike, med lite nedbør,
og temperaturen regnes som høy for et sted så langt nord i landet. Vintrene er kalde og lange med mye
snø. Antall nedbørsdager regnes å være relativt høyt (200), men det faller likevel kun 400 mm nedbør
i året. Dominerende vindretning er nordlig på sommeren og sørlig på vinteren. Prosjektområdet ligger i
herdighetssone 7.

VEGETASJON

752 km² av Alta kommune er skogkledt areal. Skogsmiljøene deles grovt i to – furuskog og løvskog.
Alta er en av fire barskogkommuner i Finnmark. Kommunen har verdens nordligste furuskog som strekker
seg helt til sjøkanten. Furuskogene er mye tørre og fattige bærlyngskoger, men har også innslag av
rikere småbregneskog. I tillegg kommer det inn furumyrskog samt sparsomt innslag av furu i de rikere,
lauvdominerte skogene. Løvskog har også en stor dominans i arealsammenheng, de dominerer på
elvesletta og terasseskråningene. I løvskogen er det bjørka som er det mest tallrike treslaget.
Vegetasjonsdragene i byen er sterke visuelle ledere i landskapet. I jordbrukslandskapet fungerer
vegetasjonen som belter mellom de oppdyrkende jordarealene og er nødvendig for å skape det lokalklimaet
som skal til for å drive godt jordbruk. Samtidig fungerer de som visuelle grønne drag, samt korridorer for
planter og dyr. Vegetasjonsdragene for øvrig, inkludert større sammenhengende skogområder er viktige
romskapende elementer i landskapsbildet.

MIDNATTSOL / MØRKETID

I Alta er det midnattssol fra ca. 19. mai til ca. 21. juli, og mørketid fra ca. 25. november til 17. januar.

Alta sentrum

Trebrua i Elvebakken

Markedsgata

Ortofoto Alta
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Karaktertrekk Alta

Del 2
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NORDLYSBYEN

Alta by er kommunes administrasjonssenter og
Finnmarks største by. Nordlysobservatoriet på Haldde
sørget for at Alta tidligere hadde en sentral plass i
utvikling av kunnskap om nordlyset, og siden Alta
fikk bystatus i 2000 har byen gått under navnet
«nordlysbyen». Byen er berømt for helleristningene som
står på UNESCOSs Verdensarvliste. Konsentrasjonen av
bergkunst laget av jeger-fiskere i Alta er Nord-Europas
største. Alta har arrangert Finnmarksløpet hvert år i over
30 år, noe som fører til økt turisme i området. Altaelva
er kjent for å være en av Europas flotteste lakseelver.

ARKITEKTUR

Som store deler av Finnmark for øvrig, ble Alta
utsatt for den brente jords taktikk da den tyske
okkupasjonsmakten trakk seg tilbake høsten 1944. I
Alta kan du derfor se gjenreisningsarkitektur de fleste
steder i byen. Gjenreisningsarkitekturen kjennetegnes
med rette vinkler, nøktern detaljering og materialbruk.
Nordlyskatedralen med sine sirkelformede hjørner, er
et godt eksempel på nyere og avansert arkitektur. I
tillegg har gangbrua på Elvebakken som er inspirert av
fiskehjell vekket oppmerksomhet.

For Alta er vannspeilene av stor betydning, både
visuelt sett og som aktivitetsmulighet. Vannet er med
på å forme, gi/ ta fuktighet, gjennomsiktighet, farge,
refleksjon, lysbrytning, kraft, bevegelse, og lyd. Alta
by ligger innerst i Altafjorden men selve sentrum
er imidlertid ikke henvendt mot sjøen. Altaelva er
en del av Alta-Kautokeinovassdraget som strekker
seg fra Finnmarksvidda ved grensen til Finland og
fylkesgrensen mot Troms og renner ut i Altafjorden.

Båthavna i Alta
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Ved Komsafjellet er det funnet noen av de eldste spor etter menneskers opphold i Norge. Funnene fra de 10 000 år
gamle boplassene har blitt gitt navnet «Komsakulturen». Gruvearbeid preget området første halvdel av 1800-tallet.
Utover 1800-tallet ble pomorhandelen viktig for de ytre fjordstrøkene i Alta. I 1944 ble det meste av bebyggelsen brent
ned, med unntak av noen kirker og kapeller. Alta ble på 70- og 80-tallet kjent for Folkeaksjonen mot utbygging av AltaKautokeinovassdraget. Alta-saken førte til en totalreform av norsk samepolitikk, i tillegg til å sette et voldsomt fokus
på energipolitikk og rettigheter til naturressurser. Likevel ble kraftverket bygget, og startet drift 1987. I dag tiltrekker
et omfattende næringsliv folk fra store deler av Finnmark til byen. Alta har siden 60-tallet vært i sterk vekst, og er i dag
fortsatt en av Norges raskest voksende byer.

Bergkunst

Bebyggelse langs E6, Bossekop

Alta Sentrum

SJØ OG ELV

HISTORIE

SYKKELBY OG BYLØYPA

Sykkelbyen Alta (2009) er etablert med bakgrunn
i Nasjonal Transportplan 2010-2019 der Statens
vegvesen har iverksatt konsentrert innsats i enkelte
utvalgte sykkelbyer i hele landet. Målet er å få
flest til å sykle gjennom hele året ved å satse på
sykkelfremmende tiltak. Byen har i dag et relativt
godt utbygd gang- og sykkelvegnett, og det er mange
turløyper og grønne områder. Alta er Finnmarks eneste
sykkelby. I tillegg har byen en godt etablert byløype.

E6, Bossekop

Altaelva

FJELLENE OG UTSIKTEN

På vestsiden av Altafjorden ligger de høyeste fjellene i kommunen. Haldde ved Kåfjord er høyest med sine 1149 moh. og
er dominant i landskapsbildet. På vestsiden finnes mange fjelltopper over 900 meter. I øst er fjellene ikke like dominante
og strekker seg sjeldent høyere enn 700 moh. I sørøst flater landskapet ut inn mot Finnmarksvidda. I tettstedet er det
Komsa, Lille Skoddevarre, Apanesberget, Bossekopberget og Lille Losvarkollen som har størst betydning for friluftsliv og
rekreasjon. Fra sjøen dominerer Komsa og deler tettstedet i to; Bossekop og Elvebakken. Fjellene og knausene gir flotte
utkikkspunkter og god utsikt over byen.

Utsikt fra Komsa, Borealis Livecam Port of Alta

Utsikt fra Komsa, Borealis Livecam Port of Alta

Dagens veganlegg - estetisk vurdering

Del 2

Dagens E6 gjennom Alta by er den mest trafikkerte vegen for byen. Den har i dag funksjon som boligveg, samleveg
og gjennomfartsveg. Vegstrekningen gir stedsvis spektakulær utsikt mot Altafjorden og de omkringliggende fjellene.
Veganleggets visuelle og opplevelsesmessige kvaliteter er varierte. Veganlegget bærer preg av svært mange ulike typer
elementer, med forskjellig formspråk, materialbruk og fargevalg. Et eksempel er lyktestolpene som det finnes mange
ulike varianter av langs strekningen. Det samme går igjen i rekkverk, søpplekasser, vegrabatter og skilt. Dette gir et lite
helhetlig og harmonisk inntrykk.
Langs strekningen finnes flere rundkjøringer, selv om de fleste avkjøringene oftest skjer i t-kryss. Rundkjøringene er svært
enkelt estetisk utformet og har ingen spesiell identitet som gjør de til orienteringspunkter langs vegen. Det finnes enkelte
benker langs vegen, oftest i tilknytning til bussholdeplass, som ikke har forankring til stedet og terrenget.
Sidearealene er stedvis lite bevisst utformet. Gang- og sykkelvegene er tosidig store deler av strekningen. Noen steder
skilles gang- og sykkelveg og hovedveg med bruk av vegetasjon. Dette gir et godt inntrykk.

Trebrua i Elvebakken

Leskur på holdeplass uten universell utforming

Flere steder finnes støttemurer hvor bruk av trønderblokker går igjen. Murene skiller seg relativt mye fra omgivelsene i
form, overflate og farge og fremstår som uheldige fremmedelementer til omgivelsene.
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E6 OG ALTA SENTRUM

Det finnes én bru langs strekningen, trebrua i Elvebakken. Brukonstruksjonen framstår som robust men sprenger
landskapets skala på en uheldig måte.
I vegnettet i sentrumsområdet bedres estetikken. Her finnes mer helhet i utstyr og et mer gjennomtenkt materialbruk enn
i resten av vegnettet i Alta. Leskur er også bedre estetisk utformet og har kunstige ledelinjer for universell utforming.
Trønderblokk harmonerer dårlig med omgivelsene

Utforming stikkrenne med sår i terrenget rundt

E6 ALTA VEST

Alta vest er strekningen mellom Storsandes og Alta. På vegen inn mot Alta by krysser trafikantene Kåfjord bru som
har blitt et vakkert og viktig landemerke for Alta. Parsell 7 fra Kvenvik til Hjemmeluft ble ferdig sommeren 2014. Ny
avlastningsveg for E6 starter der dette prosjektet slutter.
Alta vest har gjennomgående materialbruk med altaskifer i tunnelportaler, vingemurer, murer og på rasteplasser.
Vegrekkverket varierer mellom rørrekkverk og w-skinne. Ny veg har ført til høye fjellskjæringer ved Saltvikneset og mot
Hjemmeluft. I tillegg er høye belysningsmaster godt synlig fra Verdensarv-området i Hjemmeluft.
Det er viktig med en god overgang mellom disse prosjektene samtidig som de skal være gjennomgående i utformingen.
Rundkjøring i Alta sentrum

Tunnelportal Alta vest

Skifermur Alta vest

Gs-veg Elvebakken
med vegetasjon som
Tilpasning
av sideterreng
skiller de myke trafikantene fra biler.

Dårlig plassering av benk på holdeplass
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PÅ BAKGRUNN AV SITUASJONSBESKRIVELSEN ER DET GJENNOM ARBEIDET MED
AVLASTNINGSVEGEN I ALTA POTENSIAL FOR:
- å utforme et trygt veganlegg med fremtidsrettede løsninger
- å utforme et helhetlig veganlegg i harmoni med omgivelsene
- å heve standarden på veganleggets estetiske utforming
- å styrke Altas karaktertrekk gjennom formgivningen
- å utforme et trygt og attraktivt gang- og sykkelvegnett langs og på tvers av avlastningsvegen
- å opprettholde og fornye vannets betydning

12
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Formspråk, farger og
materialer

Bergkunst i Hjemmeluft
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Formspråk
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MÅL

Formgivningen i veganlegget skal ha et gjennomtenkt og moderne uttrykk som gjenspeiler og forsterker Altas identitet
og særpreg, samtidig som også nye verdier tilføres byen. Et gjennomgående felles og gjenkjennelig uttrykk av god
kvalitet skal være grunnlaget for all formgivning i anlegget.

FORM

Fjellformasjoner, sjøen og Altas arkitektur er inspirasjonskildene for abstraksjonsøvelser for formspråket av
avlastningsvegen.
Fjellformasjonene omkring Alta har svakt bølgete former. De bølgete formene sees tydelig i fjellene som omkranser
Alta og på svalbergene som er kledd med de spennede helleristningene. I sjøen trer også disse formene frem.
Gjenreisningsarkitekturen i Alta er rettvinklet med et strammere geometrisk formspråk.

Veritasparken på Høvik

Benk, tjuvholmen, Oslo

Abstraksjonsøvelsene viste at formspråket i veganlegget bør være rettvinklet med innslag av svakt bølgete former.
Formspråket skal derfor ikke omfattte organiske former som for eksempel ”amøbeformer”. Det skal heller ikke omfatte
kun geometriske former med utelukkende rette vinkler. Formspråket for veganlegget sett under ett skal være en blanding
av disse.
Inspirasjonskildene viser også at kontraster bør være et gjennomgående tema i formspråket i anlegget. Kontrastene
skal blant annet finnes i skiftet mellom det stramme og rettvinklete og det svakt bølgete. Skiftet skal ikke være
symmetrisk og repeterende, men naturlig og asymmetrisk. Kontrastene skal også framgå i form av skala på elementer
og ulik detaljeringsgrad innad i disse elementene. I tillegg kan kontraster tre frem mellom det naturgitte og det
menneskeskapte, samt det glatte/ polerte og det rue/ robuste.

Trinn i SÜDLICHE LOHMÜHLENINSEL, Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin

Gårdsrom i Sørenga kvartal D1B-1

Skissene og fotografiene til høyre er ment som inspirasjon og til å illustrere det valgte formspråket.
Prosjekterende oppfordres til å gjøre egne formstudier og tolkninger basert på de samme inspirasjonskildene.

Hamra nasjonalpark i Ljusdal kommune, Sverige

Benk ved Randall museum, San Francisco
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Kilden teater- og konserthus, Kristiansand

Berggrunn i Alta

Formspråk forts.
REFERANSER

-Fjellformasjoner
-Sjø
-Arkitektur i Alta

Bergkunst hogd inn i fast berg, Hjemmeluft

2

ANALYSE/ ABSTRAKSJON

3

TOLKNING

Utsikt fra Komsa. Foto: Borealis Livecam Port of Alta

Fasade på bygning i Alta sentrum

Alta kirke. Foto: Knut Sparby
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Del 3

Skissene viser enkel abstraksjon av de
valgte inspirasjonskildene fra arkitektuen og
landskapet i Alta.

En sammenstilling av inspirasjonskildene viser
geometriske former med innslag av krumme,
tidvis lett bølgete former.
Tolkningene av inspirasjonskildene kan bygges
videre på av den prosjekterende, eller det
kan gjøres nye analyser / abstraksjoner fra de
samme inspirasjonskildene.
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Materialbruk
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MATERIALER

Valg av materialer tilknyttet det nye veganlegget skal oppfylle kriterier til visuelle og taktile kvaliteter, uttrykk, robusthet
og miljø. Eksemplene og illustrasjonene skal være til inspirasjon og bidra til å illustrere det taktile og visuelle uttrykket
avlastningsvegen skal ha.

FOKUS PÅ DETALJER

Avlastningsvegen vil i hovedsak ha asfalt som det dominerende materiale på kjøreveg og gang- og sykkelveg. For å
skape et godt utformet veganlegg skal noen elementer og detaljer tillegges større omtanke og annen materialbruk.
Dette kan være kulverter, rundkjøringer, kunstige og naturlige ledelinjer, trapper, bruer, rekkverk og andre elementer. Den
prosjekterende må finne en balanse i bruk av elementer og detaljer slik at det nye veganlegget oppleves som helhetlig
og harmonisk.

REFERANSER FOR MATERIALBRUK

Forslag til materialer tar utgangspunkt i eksisterende
kvaliteter i Alta.
Det skal fokuseres på kontraster mellom det naturgitte
og det menneskeskapte og det glatte/ polerte og det
rue/ robuste. Bruk av ulike materialer med forskjellige
visuelle og taktile uttrykk og kvaliteter skal sammen
danne en helhet i anlegget.
FORSLAG TIL MATERIALBRUK:
•
Tre (se s. 40 om ubehandlet tre)
•
Betong og stein (betong kledd med tre, malt i
en farge)
KONTRASTMATERIALER:
•
Materialer med polerte overflater
•
Innslag av vann (åpen overvannshåndtering)
Alta har lang tradisjon for å drive skiferdrift. Altaskifer
er en hard, grå kvartsittskifer som er fylkesstein i
Finnmark. Skiferen er mye brukt blant annet i Alta
Vest-prosjektet. Det skal derfor benyttes Altaskifer
også i prosjektet med avlastningsvegen for å knytte
veganleggene sammen. Bruken skal være nøktern og
det oppfordres til å være kreativ ved å benytte skiferen
på andre måter enn i Alta Vest-prosjektet.
Riktig bruk av de valgte materialene skal bidra til at det
nye veganlegget får en utforming som er helhetlig og
harmonisk. Ved å benytte stedegne materialer bidrar
det til å nå målet om å forsterke Alta som sted ved å
spille på lag med og forsterke Altas karaktertrekk. Ved
å behandle materialene på ulike måter for å få frem
nye strukturer og teksturer tilføres også nye estetiske
verdier til Alta.
Riktig bruk av de valgte materialene vil også bidra til å
redusere veganleggets visuelle barrierevirkning.

16

Del 3

KONTRASTER

Også i materialbruk skal fokuset på bruk av kontraster
komme til uttrykk. Kontrastene kan oppnås ved å
endre, forsterke eller fornye segmenter av de ulike
materialene. En del av et element kan behandles for
å skape kontraster innad i elementet. Et eksempel her
kan være i fjellskjæring der deler av berggrunnen kan
behandles for å få en ulik struktur og tekstur fra resten
av skjæringen.
Ulik grad av detaljering og skala i de ulike materialene
er et annet eksempel på å skape kontraster i elementer
i anlegget.

SOLID OG ROBUSTE MATERIALER

Materialene må være mest mulig robuste og tåle Altas
klima med snø, fryse-tine-perioder, frost, vind og regn.
Ved valg av løsninger skal den prosjekterende sørge
for at det er klarert med drift- og vedlikehold slik at
løsningene blir varige og vedlikeholdt på en riktig og
god måte.

MILJØ OG BÆREKRAFT

Materialene skal basere seg på norske/ lokale
leverandører så langt det er mulig, for å redusere
transportbehov. Ønsket kvalitet skal veie opp mot dette.
Miljøvennlig materialer og overflatebehandlinger skal
prioriteres høyt. Gjenbruk skal tilstrebes.

Farger

Del 3

Altas landskap og arkitektur skal brukes som inspirasjonskilder for
grunnfargene som skal benyttes på konstruksjoner og vegutstyr i
veganlegget. Ved å velge farger som harmonerer med stedets naturlige
fargepalett vil det bidra til at vegens visuelle barrierevirkning reduseres.
Farger med grå og brune toner skal være gjennomgående på større flater og
elementer.

Skifermannen i Alta sentrum

Nordlyskatedralen

Berggrunn ved Alta museum

Gangbrua i Elvebakken
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GRUNNFARGER

KONTRASTFARGER

Som kontrastfarger er nordlyset inspirasjonskilder. Kontrastfargene skal være
sterke og klare. Det skal unngås blasse fargetoner.
Grønne, blå og lilla farger benyttes som kontrast på konstruksjoner
og vegutstyr. Som eksempler kan fargene benyttes på lysmaster, på
effektbelysningen, på benker eller håndrekkverk. Kontrastfargene må brukes
med omhu på elementene og i detaljer.

Det angis ikke generelle fargekoder i formingsveilederen. Elementer som skal
ha en spesifikk farge, har oppgitt RAL-kode under den spesifikke beskrivelsen
av elementet.
FFoto: Finn Haug

FFoto: ”Northern lights over Camp Alta - Agnesekwan, Tripadvisor
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Vegutforming og
tilstøtende terreng

Utsikt fra Gakori / Svaneveien
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Vegetasjon

Alta er en grønn by med mye furu og bjørk som
også trekker seg inn i boligområdene og langs
dagen vegnett. Det grønne preget byen innehar skal
videreføres også i det nye veganlegget. Derfor skal det
legges stor vekt på vegetasjonsbruk i anlegget knyttet
til mange ulike formål.
I hovedsak skal alt av dagens vegetasjon, så langt
det er mulig, tas vare på. Spesielt der vegetasjonen
fungerer som buffer mellom veganlegg og
boligbebyggelse og Verdensarvområdet.
Vegetasjonen skal plasseres med praktisk, miljømessig
og estetisk funksjon. Vegetasjonen bør benyttes som
virkemiddel for å definere rom og retning, forankre
veganlegget til omgivelsene og/ eller skape fysiske og
visuelle skiller mellom ulike trafikantgrupper.

HVA

• Det skal i hovedsak naturlig revegeteres der vegen
går gjennom skogs-/ naturområder. Dersom det ikke er
mulig å naturlig revegetere skal det benyttes en lokal
frøbank eller hentes vegetasjon fra et annet område.
Det skal vurderes om toppmasser av dyrka mark skal
legges tilbake igjen.
• Ved underganger og urbane områder skal det sås til
og plantes stedegne trær for å revegetere raskest mulig.
• Grøntanleggene skal være bestandige og robuste.
• Herdige planter innenfor herdighetssone 7 skal
brukes.
• Det skal brukes stedegne arter og arter som
harmonerer med eksisterende vegetasjon, f.eks. furu og
sedum.
• Områder for vegetasjon må vurderes ut fra vær og
vind.
• Hensyn til pollenallergikere må vurderes ved
plassering av vegetasjon ved holdeplasser, ved inngang
til kulverter osv.

HVOR

• Langsmed og i avslutningen av støyskjermer.
• Som naturlige ledelinjer i anlegget.
• I rundkjøringer og midtrabatter.
• På restarealer og for å forankre veganlegget til
omgivelsene
• I basseng / fordrøyningsdam (åpen
overvannshåndtering).
• Mellom hovedveg og gang- og sykkelveg.
• I fjellskjæring (hylle) og i overgang fjellskjæring /
jordskjæring / fylling.

Nansenparken

Uteområde ved Alta museum

HVORDAN

Det anbefales at det i vegetasjonsbruken fokuseres på
å knytte sammen det urbane med det naturlige. Ved å
bevisst benytte vegetasjon som arkitektonisk elementer
kan vi skape ”urbanisert natur” som harmonerer både
Altas landskap og de menneskeskapte elementene som
kommer med det nye veganlegget.
Vegetasjonsbruken skal planlegges etter det gitte
formspråket for prosjektet, det vil si at vegetasjonen
etableres i rettvinklede former som brytes opp av svake
bølger. Også i vegetasjonen skal det fokuseres på
kontraster.

Nansenparken
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Vegetasjon har både praktiske, miljømessige og
estetiske funksjoner. Trær er viktige elementer i byen
og for tettstedets utforming. Trær gir skygge og ly for
regnet, demper støy, og er viktige formingslementer
sammen med planter, busker og blomsterbed.

Del 4

Sedum brukt i rundkjøring ved Strindheimtunnelen,
Trondheim. Foto: Stein Langørgen

URBANISERT NATUR

Urbanisert natur betyr i dette
prosjektet å la naturen være
en del av bybildet. Naturlig
vegetasjon skal stå i kontrast
til det menneskeskapte
veganlegget og skape en myk
overgang til omgivelsene.

St Olavs hospital

Fordrøyningsbasseng
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Universell utforming
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Universell utforming er et hovedmål i Nasjonal transportplan, og et viktig virkemiddel for å gjøre transportsystemet mer
attraktiv og tilgjengelig for alle myke trafikanter. Universell utforming er lovpålagt og skal følges i dette prosjektet.
Løsninger i forbindelse med avlastningsvegen skal tilstrebe god tilgjengelighet og fremkommelighet for alle og disse
tilstrebes å være en integrert del av utformingen. God tilgjengelighet er å unngå spesialløsninger. Det handler om å heve
hele kvaliteten på infrastrukturen gjennom bruk av ulike virkemidler, slik at flest mulig kan ta den i bruk.
Det er den prosjekterende som har ansvar for å legge frem løsninger som er i tråd med håndbok V 129 med henblikk på
å gjøre trafikksystemet tilgjengelig for alle.
I Markedsgata i Alta sentrum finnes flere gode eksempler på universell utforming, blant annet med bruk av god
soneinndeling i gaten samt bruk av naturlige ledelinjer. Enkelte steder i Alta ser vi også leskur med benk med armlene,
kontrastmerking og kunstige ledelinjer på araelet foran lehuset. Dessverre kan det også sees mange dårlige eksempler i
Altas gater. Målet må være at den universelle utformingen i Alta bedres betraktelig med det nye veganlegget.

Godt utformet håndlist med god kontrast til bakgrunn.
Trappetrinnene har imdelertidig ikke tilstrekkelig kontrastmarkering

God bruk av kunstige ledelinjer. Foto: Strandgata Hamar ”Gode eksempler
på universell utforming” Statens vegvesen

FOKUSPUNKTER I DETTE PROSJEKTET
• God og riktig plassert belysning. Det skal blant annet legges tilrette for dedikert belysning langs gang- og
sykkelvegen, på oppholdsplasser osv.
• Det skal være kort avstander mellom hver hvilemulighet. Sitteplassene kan f.eks etableres som egne nisjer med
benk, eller integreres i sideterreng. Dette vil gi en visuell og funksjonell attraktivitet for de myke trafikatene og
bidra til å øke bruken.
• Det skal være hensiktsmessig bruk av ledelinjer. Ledelinjer gir forutsigbarhet og god oversikt for den myke
trafikanten. I første omgang skal det satses på etablering av naturlige ledelinjer. Der hvor det er mangel på mulighet for
å bruke naturlige ledelinjer og på steder hvor alle har behov for å orientere seg raskt og sikkert (f.eks ved busstopp) skal
det benyttes kunstige ledelinjer.
• Det skal fokuseres på å gjøre oppholdssteder så allergivennlig som mulig. Dette kan oppnås med et bevisst
plantevalg og godt utformete leskur.
• Oversiktlig og tydelig informasjon i skilt.
• Tydelig kontrastmarkering i trapper, gelender osv.

Universell utforming soneinndeling, Indre kai, Haugesund

Hovedløsningene i et område skal kunne benyttes av flest mulig.
Foto: Schandorffgate, Oslo. Landskapsarkitekter: Østengen og Bergo

Det påpekes at vintervedlikehold med plassbehov og slitasje/ skader skal ha fokus ved valg av materialer/ elementer.
Kontrastmarkerte trinn, Statsarkivet i Bergen.
Foto: Smedsvig landskapsarkitekter

Universelt utformet leskur Alta
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Soneinndeling Alta sentrum

Åpen overvannshåndtering
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Klimaendringer har ført til at det forventes mer nedbør og mer intens nedbør, noe som vil føre til økte mengder overvann
i by og tettbebyggelser. Overvannet vil kunne gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur og kunne utgjøre fare for liv
og helse (Meld. St. 33, Miljøverndepartementet 2013).
Asfalt, betong og belegningsstein er tette dekker som både samler opp overvannet og gir det større fart, og på
den måten fører det til oversvømmelser og skader når det regner. Ved å ta hånd om overvannet i åpne og fleksible
flerbruksløsninger som grus, grøntarealer, smal belegningsstein med drenerende felter mellom, opparbeide
vannkanaler eller dammer/ rensedammer, kan man redusere risikoen for oversvømmelser. Åpen overvannshåndtering
er flerfunksjonelt ved at det utnytter regnet som ressurs for planter og mennesker, gir økt biologisk mangfold og
muligheter for liv og rekreasjon, gir vann i byområder som fører til liv, trivsel og rekreasjon, gjør at belastningen på
vassdrag og risikoen for flomskader reduseres, kan gjøre vannet renere ved rensedammer og ikke minst som et positivt
landskapselement.
Erfaringsmessig er ikke kostnaden for anlegg og drift av lokale overvannsløsninger høyere enn for tradisjonelle løsninger.
Med lokale åpne løsninger oppnås tilleggsverdier som rekreasjon og økt biologisk mangfold.
Avlastningsvegen i Alta vil krysse flere eksisterende bekkeløp i tillegg til et nedbørsfelt til sjøen. Vegen vil også gå over
dyrket mark og myrområder. Det er derfor viktig at grøfter/ områder mellom gang- og sykkelveg samt sidearealer er
opparbeidet slik at disse områdene fordrøye overvann fra vegbanen, redusere belastningen på eksiserende vann-nett og
evt. rense vegvannet. Som en stor bonus vil vannet være positivt for nærmiljø og rekreasjon og også reiseopplevelsen.
Åpen overvannshåndering er aktuelt i disse områdene:
• Bekken på sørsiden av vegen i Gakori: se inspirasjonsbilde fra Hovinbekken.
• Vannkanaler og basseng i Altas nye sentrum (Prestegårdjorde): se illustrasjon under. Overvannsbassenget er tenkt som
et fremtidsrettet tiltak i tråd med planene om sentrumsområde på Prestegaardsjordet. Det skal tilstrebes gode løsninger
for opphold og visuelle kvaliteter.
• Infiltrasjonsgrøfter mellom GS-veg og veg.

Infiltrasjonsdam Fornebulandet. (Foto: tusj.no)

Hovinbekken gjenskapt gjennom Tidemannsparken i
Oslo. Foto: C. Bråthen, VAV)

Nordre Jarlsberg brygge, Sande i Vestfold,
Cowi AS, Areal og landskap

Vannkanal, Varde, Danmark

Illustrasjon overvannsbasseng Prestegårdsjordet.
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Overgang Hjemmeluft - Tursti
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ALTAS 10-TOPPERS

Hjemmeluft topp er en av ”Altas 10-toppers” - 10 markerte stier til topper
i Alta. Det er Alta kommune som sammen med mange av Altas lag og
foreninger som har tilrettelagt for konseptet der Altas innbyggere kan benytte
seg av ti turstier som leder til hver sin topp i kommunen. På hver topp står
en postkasse med en bok for registering av besøkende. Når sesongen er over
kåres en vinner på hver topp, i tillegg til en premie blant de som har registert
seg i alle 10 toppene. Konseptet er et ledd i kommunens satsing på bedre
folkehelse, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv. I 2013 var det
30,252 registeringer. 358 av disse hadde registert seg på alle ti toppene.

HJEMMELUFT TOPP

Hjemmeluft topp er den eneste av toppene som ligger i direkte tilknytning til
avlastningsvegen. Det er den nest mest besøkte toppen, kun slått av Komsa.
Toppen inngår også i ”tre-toppers” i Miljøuka.
Utgangspunktet er parkeringsplassen ved Alta museum. Når
avlastningsvegen er kommet på plass vil man krysse vegen før en følger
gang- og sykkelvegen et stykke mot Kvenvik - ca 200 m. Derretter følger man
merket sti mot toppen. Etter ca 30 minutter er en oppe på utsiktspunktet
182 moh. Her har man 180 graders utsikt over Altafjorden, museumet, Alta
sentrum og skoddevarrefjellene bak. Det er også mulig å gå videre til neste
topp.

MIDLERTIDIGE ELLER PERMANENTE INSTALLASJONER

Det bør vurderes om overgangen mellom Hjemmeluft og begynnelsen av
turstien skal markeres i form av midlertidige eller permantente installasjoner.
På denne måten kan områdene på begge sidene av vegen knyttes
sterkere sammen. Installasjonene har til hensikt å ”trekke” menneskene
ut i landskapet. Installasjonene vil være med å redusere vegens fysiske
barrierevirkning og tilføre Alta en ny estetisk verdi.

A Clear Epical Dominance, 2009, Rune Guneriussen

Sti for øye, Fossnes i Arnadal, Stokke i Vestfold, Dronninga Landskap. Foto: Rainer Stange

Installasjonene kan være midlertidige, for eksempel som ”land art”
som skiftes ut mellom sesonger og år. Her kan en benytte seg av
medvirkningprosjekter der befolkningen inviteres til å delta i å skape land art
med et gitt stedsegent material, f.eks. sten, tre, kvister osv.
Installasjonene kan være permanente i form av kunsteriske verk som er der
år etter år. Her kan lokale kunstere engasjeres. Intallasjonene bør være i
henholdt til gitt formspråk, material - og fargebruk gitt i formingsveilederen.
På denne måten vil man videreføre og forsterke en verdi Alta allerede
innehar, samtidig som man tilfører en ny visuell verdi befolkningen har glede
av.

Tursti til Hjemmeluft topp
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Sti for øye, Fossnes i Arnadal, Stokke i Vestfold, Dronninga Landskap. Foto: Rainer Stange

Rundkjøring
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Avlastningsveg
Avlastningsveg
Det nye veganlegget inneholder rundkjøringer som sammen vil utgjøre en ny kjøresituasjon i Alta.
Rundkjøringene vil være godt synlig i befolkningens hverdagslandskap og viktige orienteringspunkt for de som
reiser gjennom byen i bil. Alle rundkjøringene skal derfor være oversiktlige og med god utforming.

Rundkjøring

En rundkjøring er oppmerksomhets- og arealkrevende. Svingebevegelsene dimensjoneres som regel for
store kjøretøy noe som gir store og utflytende asfaltflater. En visuell god utforming av en rundkjøring har
gode siktforhold og krysset er lett lesbart, det harmonerer med omgivelsene og tar vare på lokalt særpreg. I
rundkjøringene er det utforming av sentraløy som vektlegges. Trafikkøyer på vei inn mot rundkjøringen
skal også holde god kvalitet mht. materialvalg osv., men tillegges mindre vekt.

Prioritert rundkjøring
“Lokket” (se side 33)

Prioriterte rundkjøringer skal gis en utforming med særpreg og være iøynefallende. Prioriterte rundkjøringer
(ved Hjemmeluft som inngangsportal til Alta og sentrumsrundkjøringen) skal inneholde kontrastmateriale. Det
er viktig at utformingen og innhold harmonerer med omgivelsene. Mindre priorterte rundkjøringer skal være
enkle og rolige i sitt uttrykk. Alle skal være oversiktlige og ha likhetstrekk. Rundkjøringene skal også være
orienteringspunkt i mørket og på vinteren ved hjelp av lyssetting.

UTFORMING

• Hovedmaterialer sentraløy: betong og lokal stein med utforming ihht. formspråk, belysning og vegetasjon
• Kontrastmaterialer: Materialer med polerte overflater og/ eller effektbelysning. Kunstnerisk utsmykning skal
vurderes i de prioriterte rundkjøringene.
• Vegetasjon: Alle rundkjøringer skal ha felt (i tråd med formspråket) med lav vegetasjon, f.eks. sedum.
• Armaturer skal velges ut fra visuelle kvaliteter i tråd med formspråket. Lysmengden kan erstatte eller
supplere det øvrige gatelys omkring rundkjøringen.
• Lysmast utenfor sentrum skal være mindre iøynefallende, men skal likevel skille seg positivt ut i forhold til
øvrige veglysmaster. De skal være lavere enn gatelysmaster og være rette.

Eksempel på kunstinnstallasjon i rundkjøring ved Hjemmeluft.

Effektbelysning i rundkjøring.

200m

Oversikt over rundkjøringer i det
nye veganlegget. Rundkjøringen i
Hjemmeluft skal bli være en prioritert
rundkjøring. Rundkjøringen nær Alta
sentrum skal også vurderes prioritert.
For rundkjøringen der rv. 93 krysser
avlastningsveien finnes en egen
løsning - se side 33.
Sedum brukt i rundkjørng, Bispeveien Ås,
Foto: Peder Gjersøe ,Tønsberg Blad

Prioriterte rundkjøringer skal vurderes å ha en kunstnerisk
utsmykning. Eksempelbilde fra Lillesand byport.
Foto: Tor Lindrupsen / Bono
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Sidearealer
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Sideterreng omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, sidegrøfter, massetak og massedeponier i umiddelbar tilknytning
til vegen. Utformingen av sideterrenget skal bidra til at veganleggets skala underordner seg landskapets skala. Den skal
finne støtte i de formasjoner og mønstre som finnes i landskapsbildet. Utformingen av sideterrenget skal ha en helhet og
en harmoni med omgivelsene både i skala, form og farge. Hovedmålet med utformingen av sideterrenget er å redusere
vegens barrierevirkning og ved minst mulig inngrep å få vegen til å se ut som den alltid har ligget der. For å lykkes i
dette må formgivningen være bevisst.

FJELLSKJÆRINGER

• Fjellskjæring skal framstå som ryddige og være rensket for stein som er/ser løs ut, så langt dette er mulig.
• Overgangen mellom fjellskjæringen og jordskråning eller eksisterende terreng må formes slik at det ser ut som en
naturlig del av landskapet. Øverste del av skjæringen burde legges slik at det er mulighet for etablering av vegetasjon.
Fjellskjæringen burde da være rensket, men med ujevn overflate og med en helning ikke brattere enn 1:2 for å unngå
erosjon og vasking av jord.
• Arealet mellom grøft og skjæring skal ha en tilbakefylling opp mot skjæringen dersom det er plass. Helningen på
denne tilpasses terrenget rundt, men skal ikke være brattere enn 1:2.
• Skjæringstopp skal avrundes og formes som en naturlig overgang til tilgrensende område.
• I fjellskjæringen ved Gakori er berggrunnen av sandstein. Dersom det i prosjekterings- eller byggefasen kommer
fram at skjæringen har visuelt spennende mønster i sandsteinen bør man vurdere waiersaging eller andre tiltak
for å fremheve dette som et positivt element i omgivelsene.

JORDSKJÆRINGER OG - FYLLINGER (RESTAREALER)

• Fyllinger og jordskjæringer skal formes som en myk overgang mellom vegen og det omkringliggende landskapet.
De skal ha en høyde, form og overflate som gjør at de skiller seg minst mulig fra omgivelsene. Dette er spesielt viktig i
områder med rundkjøring og avkjørsler.
• Skråningsutformingen på fyllingene og jordskjæringene skal være så slake at de kan vegeteres og unngå rekkverk.
Der det lar seg gjøre skal det tilstrebes å utforme sideterrenget med en helling på 1:4 på fyllingene og 1:2-1:3 i
jordskjæringer (varierende mot eksisterende terreng). Dersom det er verdifulle områder/ nærhet til bebyggelse etc. skal
det i samarbeid med landskapsarkitekt vurderes strammere helling.
• Restarealene i forbindelse med underganger/ bruer tilstrebes utformes med en skråningsutforming på 1:2 eller slakere
og skal, med bakgrunn i omgivelsene, naturlig revegeteres, beplantes med gress eller opparbeides på en annen positiv
visuell måte i tråd med gitte føringer.
• Bevisst utforming og bruk av sand/ grus/ stein kan også være aktuelt på slike restarealer. Det oppfordres til å utforme
disse arealene slik at de bidrar positivt til omgivelsene.

Prinsippskisse fjellhyller

God overgang mellom veg og landskap

Fintønster i sandstein

Prinsippskisse fjellhyller snitt

Dårlig overgang mellom veg og landskap

waiersaget fjellskjæring utenfor Drammen

MASSETAK/ MASSEDEPONI

Permanente deponier: Hovedprinsippet er en terrengmessig tilpasning til landskapet. Aktuelle områder er naturlige
orsenkninger i terrenget, lite eksponerte områder eller områder med en buffersone i forkant som kan dempe tiltakets
virkning.
Midlertidige deponier: Langs linjen skal det settes av areal for midlertidig lagring av ranker med vegetasjonsmasser som
skal naturlig revegeteres. Områdene skal tilbakeføres og istandsettes etter bruk.
Massetak: Ved åpning av massetak i planområdet er det viktig å utarbeide en uttaks- og istandsettingsplan. Med
tverrfaglig planlegging kan masseuttaket få en god landskapstilpasning.
Riggområde: Riggområdet skal ha en istandsettingsplan.
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Fint utformet restarealer. Foto: Bjørn Gilje

Løsmasseskjæring E6 Lavangsdalen

Kollektiv
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FORMINGSVEILEDER // Avlastningsveg i Alta // Region nord

Utformingen av bussholdeplassene skal gjøre det enkelt og attraktivt å benytte seg av kollektiv transport i Alta. Det er planlagt
flere bussholdeplasser langs avlastningsvegen og ny bussparkering ved Hjemmeluft. I sentrum er det valgt City 90 standars
leskur i sort pulverlakkering fra Norfax. Bussholdeplasser i forbindelse med sentrumskjernen burde fortsette med denne leskurtypen. Bussholdeplasser i tilknytning til avlasningsvegen skal ha et annet leskur i tråd med formspråk, fargebruk og materialbruk
for avlastningsvegen. Utformingen av bussholdeplasser i tilknyning til avlasningsvegen skal ha lik utforming.

UTFORMING HOLDEPLASSER
Krav til universell utforming av holdeplasser og leskur beskrevet i Statens vegvesens håndbok V129, skal følges.
- Holdeplassen skal være romslig og oversiktlig med fast belegg og god belysning.
- Ved leskur skal det være benk, plass til rullestol og avfallbeholder med sideinnkast. Tydelig informasjon som er tilgjengelig
for alle.
- Belysningen skal være lik belysningen langs gang- og sykkelvegene. I tillegg skal det vurderes belysning integrert i leskur.
- Kunstige ledelinjer og oppmerksomhetsheller utformes i støpejern.
- Det skal fokusere på vintervedlikehold ved utforming av bussholdeplasser.
- Mellom leskur og gang- og sykkelveg skal den naturlige ledelinjen forsterkes med 2 rekker storgatestein i gang- og
sykkelvegarealets ytterkant.
- Det skal settes 3 rekker smågatestein i holdeplassens lengde, for å forsterke fortauskanten taktilt og visuelt.
- Sykkelstativ plasseres henisktsmessig og med tanke på snørydding.
- Sidearealer skal utformes bevisst og evt. vegetasjon rundt skal beholdes så langt det går.

Moment terminal leskur med oppmerksomhetsheller

UTFORMING LESKUR
Nye leskur skal ha gjennomgående lik utforming i tråd med formspråk og fargebruk. Leskurene burde ha en bymessig men enkel
og transparent utforming som glir inn i omgivelsene. Det er anbefales å bruke Moment leskur fra Norfax eller lignende med en
kombinasjon av furu og aluminium. Furu-fargen skal ha likt uttrykk som andre elementer med tre (for eksempel skibrua). Denne
typen leskur vil passe inn i både urbane, suburbane og landlige områder.

Dagens leskur i Alta sentrum

Monet standard leskur med oppmerksomhetsheller
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Sykkel og gange
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En av bakgrunnene for dette prosjektet er å finne gode trafikale løsninger i sammenheng med boligområder og
næringsområder som gir en helthetlig utvikling av byen Alta. Det er derfor viktig å finne gode tverrforbindelser og
sideforbindelser for myke trafikanter som fungerer året rundt.
Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal gåstrategien i Statens vegvesen beskriver formål og virkemidler innenfor
tilrettelegging for myke trafikanter. Gang- og sykkelvegløsninger i tilknytning til avlastningsvegen skal rette fokus på at
det skal være attraktivt og trygt å gå og sykle. Det er derfor lagt opp til tosidig ekspressykkelveger/ gangveger langs
store deler av avlasningsvegen i tillegg til planskilte under- / overganger.

A

B

UTFORMING

A: Der det er plass bør det være en vegetasjonsbuffer mellom gang- og sykkelveger og bilveg slik det stedvis er gjort

langs Altaveien. Eventuelt kan gang- og sykkelvegen trekkes bort fra vegen og gå i en annen korridor. Ferdselen vil da
føles mer trygg og attraktiv.

B: Belysning langs gang- og sykkelveg og selve vegen skal ha likheter men gang- og sykkelvegbelysning bør ha et mer

Foto: Landzine

urbant preg med høyere detaljering. Lysmasten skal også være lavere. Se beskrivelse av dette på side 36 Belysning. Nye
master skal være i tråd med formspråket og i slektskap med eksisterende master.

C: Sykkelveg med fortau skal utføres i asfalt. Fortau kan også utføres i andre materialer, evt. ha et farget dekke for

å tydeliggjøre bevegelsesmønster. Det skal vurderes, med tanke på behov og plass, fysisk skille mellom fortau og
sykkelveg. Utføres med med 30 cm bred kantstein i lys granitt, med 2,5 cm vis og 2x2 cm fas. Oppmerking og skilting
skal generelt følge Sykkelhåndboka.

A/B

C

Foto: Mari Hagen/ Svv

SYKKELBYEN ALTA

” Å få status som sykkelby innebærer at det
skal satses spesielt på sykkelfremmende tiltak,
der målet er å øke antall sykkelreiser. Økt
sykkelbruk vil gi positive effekter for blant annet
trafikkavlastning, helse og miljø i Alta.” - Hentet fra
prosjektbeskrivelsen til Sykkelbyen Alta.
Visjon: FÅ FLEST MULIG TIL Å SYKLE, HELE ÅRET.
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Foto: Knut Opeide

Oppholdsplasser og plasser for hvile/ rekreasjon

Del 4

UTFORMING

Det vil bli ulike områder med sitteplasser langs gang- og sykkelvegen avhengig av funksjon. Alle sitteplasser skal være tilpasset stedet, ha gjenkjennbar karakter gjennom hele
strekningen og ha en sitteflate som er behagelig og robost. I dette prosjektet anbefales det velges trepanel i furubark-farge i sitteflaten. Det skal etableres områder for opphold og
rekreasjon samt for hvile på lange strekninger i tråd med Nasjonal gåstrategi og universell utforming. Områder med sitteplasser skal følge føringer gitt i denne formingsveilderen når det
gjelder formspråk, farger og materialbruk samt møblering etc.
A: Ved sitteplasser på oppholdsområder i nærheten av avlastningsvegen anbefales det enkeltstående og iøyenfallende benker med grus eller annet opparbeidet underlag.
B: Ved sitteplasser i naturområder som er trukket vekk fra avlastningsvegen anbefales det enkeltstående og multifunksjonelle benker som også kan se ut som installasjoner. Disse bør ikke
ha opparbeidet areal under og gå mer i ett med naturen.
Ved sitteplasser for hvile oppfordres det til å utnytte terrengforskjeller, restarealer og murer langs strekningen.

FORMINGSVEILEDER // Avlastningsveg i Alta // Region nord

Det vil bli lange strekninger med gang- og sykkelveg langs den nye avlastningsvegen. I tillegg vil avlastningsvegen gå forbi bebyggelse og gå langs og på tvers av byløypa. Det er derfor
viktig å legge til rette for attraktive og trygge oppholdsområder som kan gi en opplevelse samt muligheter for hvile langs gang- og sykkelvegen.

Se også s. 38 om utstyr og møblering.

B

A

Illustrasjon av eksempel på oppholdsplass nær gang- og sykkelvei

Illustrasjon av eksempel på oppholdsplass trukket vekk fra vegen og i naturområder
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Byløypa og aktivitetskorridoren

Del 4

FORMINGSVEILEDER // Avlastningsveg i Alta // Region nord

Byløypa går tvers gjennom Alta og er et mye brukt tilbud for skiløpere. Byløypa kobler sammen lysløypene i Bossekop
(BUL-løypa), Komsa, Sandfallet, Kaiskuru og Tverrelvdalen. Deler av løypa går i friområder samt kortere strekninger langs
bilveg. Byløypa er en helårs turtrasé som legger tilrette for allsidig bruk.
Avlastningsvegen vil komme i konflikt med byløypa ved Gakori og mot Kautokeinoveien. I dette området vil byløypa bli
flyttet og få en bruforbindelse over avlastningsvegen.
Aktivitetskorridoren er et omdiskutert tema i Alta. Altaposten skiver i 18.september 2008: «En trasé for scooter, langrenn,
spark og mye mer som går fra sentrum direkte ut i «villmarka». Et trasévalg er avhengig av medvirkning og diskusjon
med et mål om å bli enig om:
- Hvor skal korridoren være?
- Hvem skal få kjøre/ bevege seg der?
- Hvem skal stå for sikkerheten?
- m.m.
Eksempel på skibru over avlastningsvegen i Gakori. Her fra
Leonardobrua i Ås.

UTFORMING BYLØYPA

Byløypa kommer til å bli berørt av avlastningsvegen ved Gakori og mot Kautokeinoveien. Ved Gakori vil skiløypa
bli lagt på en bru over avlastningsvegen. Se beskrivelse av bruer s. 30. Brua må tåle og være dimensjonert for
løypeprepareringsmaskin og det bør være belysning i brurekkverket. Byløypa må ha samme standard som slik den er i
dag, og med samme bredde. Traseen må ha plass til preparering med løypeprepareringsmaskin og den må ha en solid
og godt drenert underbygging. Byløypa bør legges høyere i terrenget enn vegen på strekninger der veg og løypetrasé
går inntil hverandre.

E
L
L
E
R
?

UTFORMING AKTIVITETSKORRIDOR

Trasévalget er avhengig av svar på spørsmålene over. Ideelt skal traseen «smelte inn» i naturlandskapet og større
skjæringer eller fyllinger må unngås. Stignings- og fallforhold er viktig, men i prinsippet skal terrengets naturlige
arrondering i størst mulig grad bestemme traseføringen. Den må plasseres slik at ferdselen ikke føles sjenerende i forhold
til bebyggelse og bruken av private utearealer. Trafikkårer bør ikke krysses i plan, men traseen tilpasses slik at naturlig
krysning i bru eller undergang er mulig. Generelt er det viktig å bygge opp, vedlikeholde og utvikle opplevelsesrike og
bestandige vegetasjonsskjermer inn mot turtraseen. Foruten at randsonen i seg selv gir naturopplevelse, har den en
viktig funksjon i å skille turtraseen fra andre ferdselsårer eller bebyggelse. Randsonen mot vann og vassdrag er sårbar,
og for å ta tilstrekkelig hensyn til plante- og dyreliv bør denne sonen ha en bredde på opp mot 20–30 m. Eventuelle
kulturminner i tilknytning til turtraseer må også beskyttes, og landskapet rundt kulturminner må skjøttes. Korridoren må
merkes.

Veileder for tilrettelegging av turveier, løyper og stier beskriver:

- turveier som flerfunksjonelle traseer med høy utnyttelsesgrad for ulike typer ferdsel. De har stor grad av
opparbeiding, gir god fremkommelighet, må tåle kjøring med vedlikeholdsmaskiner og skal ha et fast og jevnt
toppdekke. Partier kan være spesielt tilrettelagt for rullestol/rulleski gjennom asfaltering.
- turløyper (ski) som traseer for turgåere på ski som er ryddet, merket og gjort godt fremkommelig for skiløpere
og for løypemaskiner og nødvendig vedlikeholdsutstyr. De har en større grad av opparbeiding av grunnen enn
en tursti (god bæreevne), har et jevnt toppdekke og er normalt grøftet/har stikkrenner.
Kultur- og kirkedepartementet, 2008.
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Langs byløypa og/ eller aktivitetskorridoren bør det vurderes
lysinnstallasjoner for punktopplevelser.

Aktivitetskorridoren burde legge til rette for små lommer langs
strekningen med mulighet for snølek og annet.
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Konstruksjoner
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Bru
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En bru vil være et dominerende element som gir identitet til sine omgivelser og skal vurderes med hensyn til arkitektur
og omgivelser. Landkaret bør være underordnet i omgivelsene og brufyllinger må gis gode overganger til eksisterende
terreng. Det skal tilstrebes få søyler. Selve brutformingen bør differensieres utfra hvor synlig og viktig de er for
omgivelsene.

BRUER

“Konstruksjon, pilarer, terrengtilpasning og
rekkverk er vesentlige elementer i det visuelle
bildet av brua. Disse elementer blir ofte kun
vurdert i forhold til gitte krav uten hensyn
til det helhetlige ‘bildet’ som summen av
alle disse elementene utgjør.” (fra Statens
vegvesens Utforming av bruer, 2012).

UTFORMING

Bruer som vil være godt synlig i omgivelsene bør få en utforming som bidrar positivt til den visuelle og romlige helheten.
Dette vil være med å skape positive opplevelser for alle trafikanter. Utformingen bør vektlegge samspillet mellom
arkitektur og konstruksjon der gitte føringer for formspråk og materialbruk skal være tydelig. Konstruksjonen skal
være slank samt at rekkverk og håndlist skal være integrert i bruas design. Avdempet effektbelysning og integrert lys i
rekkverket skal tilstrebes.

Rekkverk med LED-belysning, Esplanadbroen, Sverige.
Foto: Johan Röklander

Overgangsbrua for skiløypa ved Gakori er foreslått inspirert av Leonardo da Vinci-brua i Ås. En god bruløsning her
forutsetter ett-spennsbru over vegen med et landkar som er underordnet i omgivelsene og brufyllinger med gode
overganger til eksisterende terreng. Dersom skalken på nord-siden beholdes vil brua også få en god forankring til
terrenget på denne siden. Brua er såpass lett i uttrykket at den fortsatt vil gi utsyn over byen.
Bruer som ikke vil være eksponert i omgivelsene bør vektlegges en god men nøytral tilpasning til omgivelsene.
Konstruksjonen skal være slank og rekkverket skal være enkelt og i tråd med gitte føringer. Det skal velges rekkverk
som kan sammenføyes med øvrig rørrekkverk (eksempel: Sicuro og Ørsta brurekkverk kan føyes sammen med øvrig
rørrekkverk). Det skal vurderes brøytetette paneler som rekkverk der dette er hensiktsmessig.
Det skal være gjennomgående limtrebruer på strekningen. Disse skal ha et fargeuttrykk i tråd med hovedpaletten
beskrevet i denne formingsveilederen.
Skogsrud bru over E6 ved Tangen i Hedemark. Brua er av limtre og med et mørkt uttrykk i tråd med
formspråket gitt i dette prosjektet. Foto: Hentet fra Swecos rapport om Trebruer.

Leonardo da Vinci-brua har tre limtredragere som går i bue over vegen. Oppå limtredragerne ligger brobanen med gang- og sykkelveg
Foto: Mathias Hoddevik
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Perspektivskisse med overgangsbru for skiløype ved Gakori.

Undergang
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UTFORMING UNDERGANG

• Undergangsens tverrsnitt skal tilstrebes med mest mulig åpent profil slik som vist på skissen nedenfor. I tillegg skal de
gå mest mulig rettviklet under vegen og dermed få en rett inngang.
• Alle underganger skal ha tilstrekkelig belysning med et moderne uttrykk som er innbydende, ensartet og ikke blender.
• Inngangen, tverrsnittet og sideareal skal gis en utforming som er i samsvar med ambisjoner og føringer gitt i denne
formingsveilederen. Området ved inngangen bør være åpent og luftig og kulvertutformingen bør være buet.
• Det skal benyttes en kombinasjon av skiferstein og plasstøpt betong ved inngang og sidearealer. Muren må plasseres
henisktsmessig og omfanget bør minimeres så langt det er mulig.
• Utformingen og overflaten skal ikke virke attraktiv for tagging og annen hærverk.
• Undergangen skal være godt tilpasset omgivelsene, være universelt utformet og sidearealene skal være bevisst
utformet.
• Nedgangen til undergangen skal vektlegges med tanke på kortest mulig lengde, forskjæring og minst mulig kurvatur.
• Selve kulvertrommet skal ha en lys farge. Unntak er, når veggene gis en kunstnerisk utforming samtidig som kunstig
lys kompenserer for manglende lysrefleksjon.
• Håndlister og ramper: se eget kapittel s. 38.

Kulvert med lyst tak, Kungsgatan; Sverige. Foto: Johan Röklander

Godt utformet sideareal Foto: Knut Opeide

Illustrasjon:
Statens
vegvesen
En mer åpen profil på undergangen
virkerMari
merHagen/
innbydene
og reduserer
barrierevirkningen.
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Underganger kan for mange oppleves som utrygge og klaustrofobiske og det skal derfor tilstrebes en utforming som
bidrar til å styrke trygghetsfølelsen. Utformingen skal bidra til å gjøre passasjen attraktiv og trygg å bruke, både visuelt
i form av farger, belysning og materialer og funksjonelt i form av tydelige bevegelsesmønster for å unngå konflikter
mellom gående og syklende. Undergangen skal også fungere godt på vinterstid. Underganger og kulverter skal, som
bruer, vurderes med hensyn til arkitektur og omgivelser. Utformingen bør differensieres utfra hvor synlig og viktig de er
for omgivelsene.

Inngang kulvert med buet tak og skifermur. Foto: Knut Opeide

Tverrsnitt kulvert

0

+
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+++

UTFORMING VANNKULVERT

Ved kulvert i forbindelse med bekk/ elv skal
sidearealene og elveløpet utføres bevisst og selve
kulverten skal være utført i skifer og plasstøpt betong
der den er eksponert og i betong der den ikke er synlig.
Kulverten må ha tilstrekkelig lysåpning.
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Miljøtunnel
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Miljøtunnelen skal ligge i Thomasbakken ca fra profilnummer 2620-2720. Dette er en strekning med tosidig
løsmasseskjæring. Med en miljøtunnel vil det være mulig til å redusere inngrepet i bredde og skjule slukten/ tosidig
skjæring vegen skaper. Området over 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 gs-vegen. En god løsning for miljøtunnel forutsetter en buet portal og med et romslig ett-løps tunnel der gs-vegen
er fysisk skilt fra vegen. Tunnelrommet må være lyst og med god belysning slik at det føles trygt for myke trafikanter.
Tunnelrommet må rengjøres ofte for å redusere støv og beholde lyset i tunnelrommet. Portalområdet bør være
innbydende men enkelt utformet med natursteinsmur av skifer.

UTFORMING

Portalen skal utføres i betong og skifermur med evt. forstøtningsmurer integrert i portalløsningen. Portalen skal være
avrundet og i tråd med formspråket. Portalen skal være godt integrert i terrenget, være enkel og ren i utformingen. Evt.
støytiltak over portalen skal tilstrebes utført i terrengvoll. Rekkverk eller veg over portalen trekkes fra portalområdet slik
at det ikke er synlig fra avlastningsvegen. Portalen skal lyssettes nøytralt slik at formen vises i mørket.
Tunnel krever en god lyssetting slik at de ikke oppleves som sorte hull. Belysningen skal gi tilstrekkelig, ensartet lys
og ikke blende (se kap. om belysning). Tunnelen skal ha lyse vegger noe som bidrar til både et moderne inntrykk og
belysningen blir mer effektiv. Forskjæringer og tunnelpåhugg vil ofte medføre vesentlige landskapsinngrep og i denne
situasjonen bør området før og etter tunnelen slakes ut og naturlig revegteres. Påhuggsflate og forskjæringer skal ha
jevnest mulig flate og fremstå ryddig.

Perspektivskisse miljøtunnel Thomasbakken.

Skisse tunnelportal Thomasbakken.
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”Lokket”

Støttemurer og andre murkonstruksjoner er et viktig verktøy for å redusere skråningsutslag i sideterreng, sikre utglidning
av løsmasser, og for å bevare miljøer av spesiell verdi. Murene bør være en så liten kontrast til landskapet omkring som
mulig og det bør derfor benyttes elementer som hører hjemme i omgivelsene og har en naturlig overflate og farge. Det
skal så langt det lar seg gjøre derfor bygges tørrmur av skiferstein fra Alta.

Ved å planskille bilister og myke trafikanter i rundkjøringen ved rv. 93 vil systemet bli mer oversiktlig og myke trafikanter
vil kunne bevege seg trygt og sikkert. Undergangen under rundkjøringen vil bli en relativt lang og mørk korridor/plass
og må derfor oppgraderes slik at den er tilstrekkelig attraktiv for de som ferdes på sykkel og til fots. Målet er at det skal
føles effektivt, trygt og sikkert å ferdes under “lokket”. Undergangen skal ha fire innganger; fire slake nedganger og en
trapp.

UTFORMING
•
•
•
•
•

Det skal hovedsaklig brukes skifermur (altaskifer) langs strekningen.
Støttemurene bør være underordnet og tilpasset omgivelsene. De bør ha en jevn murkrone, en jevn overflate,
og en jevn størrelse på steinen. Murene må ha en god avslutning. Vegetasjon på siden av muren kan være med
å gi en naturlig overgang mellom muren og terrenget.
Ved stor belastning, kompliserte terrengforhold og utforming eller behov for en slank konstruksjon kan
betongmurer vurderes (se beskrivelse av prioritert rekkefølge under)
For store murkonstruksjoner skal monotoni forhindres, blant annet ved hjelp av variasjon
i materialbruk i mur, og man skal vurdere bruk av f.eks. hardføre klatreplanter og trekledning.
Murene skal tilstrebes å ha flere funskjoner, for eksempel sitteplass.

PRIORITERT REKKEFØLGE:
1. Naturstein (altaskifer): Enten som tørrmur eller forblending. Prioriteres høyest nærmest urbane/ verdifulle områder og
der store murer står eksponert i omgivelsene.
2. Kombinasjon av plasstøpt betong og naturstein. Prioriteres ved store og mange murer på et område, for eksempel ved
kulverter/ underganger.
3. Plasstøpt betong. Prioriteres inne i kulverter. Ved store flater skal utsmykning eller malte flater vurderes. For eksempel
ved ”lokket”. Se ved siden av.
4. Betongelement: Dette brukes som unntak der murene ikke ligger eksponert mot omgivelsene, eller der andre faglige
vurderinger veier tyngre enn det arkitektoniske uttrykket. Elementene skal ikke etterligne naturstein, men være “ærlige” i
sitt uttrykk.

UTFORMING

Utformingen av undergang og kulvert beskrevet på forrige side gjelder. I tillegg gjelder disse føringene for ”Lokket”:
• Undergangen skal ha en lys farge og noen av veggene skal vurderes malt i kontrastfarger.
• Plassen under rundkjøringen bør ha naturlig lys gjennom en lysåpning i sentraløya i rundkjøringen.
• Det bør brukes alternativt dekke/belegg på fortau og/eller sykkelveg i undergangen/ på plassen for å gi et tydelig og
oversiktlig inntrykk av fordelingen og bevegelsesmønsteret i undergangen.
• Det bør vurderes en installasjon/ kunstnerisk element i midten av undergangen, slik at syklistene bremser opp og blir
oppmerksomme. Denne skal være utformet slik at syklister ikke kan hekte styret og den skal være høy nok til at man ikke
kan velte over. Barrieren bør være delvis transparent.
• Belysning for myke trafikanter bør integreres i vegg og tak, og gjerne som ledelinjer i gulv. Belysning skal være
tilstrekkelig med et moderne uttrykk som er innbydende, ensartet og ikke blender.
• Lokkets portaler og sideareal skal gis en oppgradert utforming som er i samsvar med ambisjoner og føringer gitt i
denne formingsveilederen. Dette gjelder også nødvendig støyskjerming på ”Lokket”.
• Det skal vurderes plexiglass i lysåpningen på lokket. Dette skal vurderes i samarbeid med drift.

Vegger med farge i kulverten gjør den innbydende og lys.

Høy betongmur kledd med tre.

Inngang kulvert med universelt utformet nedgang og trapp. Foto: Knut
Opeide

Del 5

God belysning, både i tak og gulv, i kulverten gjør den trygg og
oversiktlig å ferdes i også i mørket.
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Murer

Inngang kulvert med skifermur. E6 Trondheim. Foto: Knut Opeide

Skisse av ”Lokket”.
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Støyskjermer
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Der vegen går i dagen vil det ofte være behov for støyskjerming. Støyskjerming er et dominerende lineært element som er en
barriere både visuelt og fysisk. Det skal derfor vurderes andre støyskjermende tiltak som for eksempel terrengvoller, fasadetiltak
og lokale tiltak på selve eiendommen i første omgang.
Hvert skjermingstiltak må løses ut fra sitt sted og sine spesielle utfordringer. Støyskjermingen skal plasseres mest mulig
hensiktsmessig samt bidra til å stramme opp veganlegget og danne en ryddig og attraktiv ramme rundt veganlegget.
Plasseringen av støyskjermingen er avgjørende både for det visuelle uttrykket og for bevegelsesmulighetene på tvers av
veganlegget. Det skal derfor legges stor vekt på plasseringen av støyskjermingen.

Støyvoll mellom gang- og sykkelveg og vei. Foto: Hans-Petter Sandseth

Støyskjerm i skifer fra Lysaker.
Hentet fra Idékatalogen for støyskjermer, Statens vegvesen

MATERIALBRUK
Dersom det er arealknapphet og ikke plass til voll, skal støyskjermene utformes i tre, mur i Alta-skifer eller i en kombinasjon.
Plexi-glass skal bare brukes der det er nødvendig med utsikt / gjennomsiktighet for eksempel ved bru. Materialbruk og
utforming skal i størst mulig grad være støyabsorberende. Dersom det velges mur i Alta-skifer som et støyreduserende tiltak, må
det sørges for at støyen ikke reflekteres til bebyggelse.

UTFORMING STØYSKJERMER
- Utformingen og plasseringen må være forankret til omgivelsene og terrenget.
- Støyskjermer skal være gjennomgående lik i utformingen men selve detaljeringen og kombinasjonen av materialbruken kan
variere noe avhengig av omgivelsene.
- Dersom det velges treskjermer, skal disse gis en nøytral farge fra gitt fargeskala eller vurderes bruk av ubehandlet tre (se s. 39)
eller tilsvarende.
- Skjermene skal å ha et lavt vedlikeholdsbehov og plasseringen skal ta hensyn til snølagring langs vegen.
- Linjeføringen skal utformes bevisst og ved sammenføyninger av skjermene må gesimslinjene treffe.
- Avslutningene av skjermene skal utformes bevisst: ved å trappes, føres inn i terreng eller bøyes vekk fra vegen.
- Unngå “baksider” der støyskjermen ses fra to sider.
- Høye skjermer kan vurderes med todelt materialbruk for å redusere høydevirkningen.
- Det skal vurderes innslag av glass/ plexi for å gjøre skjermene transparente og lettere, spesielt ved opplevelsesrik utsikt som på
en bru eller i nærheten av bebyggelse. Bruken av glass/ plexi skal være i samsvar med drift- og vedlikehold.
- Støyskjermenes tekstur skal tilstrebes utformet slik at den ikke er attraktiv for tagging.
- Åpninger i skjermen som lages for myke trafikanter skal markeres slik at de er enkle å oppdage.
Støyskjerm i skifer fra Bangeløkka i Drammen.
Foto Kjell Voll/ Statens vegvesen

Innslag av transparent skjerm reduserer barrierevirkningen.
Foto: Rv 165 Bekkestua Bærum, SVVs Idékatalog for støyskjermer

Støyskjerm med kombinasjon av glass og tre. Foto: Ingvill Hoftun / Vegdirektoratet.
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Utstyr langs veg
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Belysning
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Belysning vil være gjennomgående for hele vegstrekningen: langs vegen, langs gang- og sykkelvegen, miljøtunnel,
rundkjøring, kulvert, bru etc. og danne et lettlest mørketidslandskap. Vegbelysning er oftest et vertikalt element, som
bidrar til å synliggjøre et lineært forløp. Bruk av lys som sammenbindende element er derfor et relativ enkelt grep som
kan ha stor effekt.
Belysning skal bidra til økt lesbarhet i trafikken, danne visuelle orienteringspunkt og gi oss en større trygghetsfølelse og
opplevelse i den mørke delen av døgnet og speiselt i mørketiden. Lyset kan også være et designelement som fremhever
vegetasjon, arkitektoniske detaljer og dekorelementer. God, riktig og spennende belysning vil være med på å tilføre Alta
nye estetiske verdier samt øke andelen av myke trafikanter. Alta profilerer seg som ”Nordlysbyen”, og det bør derfor
legges særlig fokus på å unngå unødvendig lysforurensning.
Effektbelysning av sidearealer langs gang- og
sykkelveg i Andenes

BELYSNING LANGS VEGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Belysningen skal ikke blende, men gi et tilstrekkelig og ensartet lys.
Belysningen skal gjøre avlastningsvegen oversiktlig og lesbar.
Belysningen skal generelt ha ensidig plassering som gir en kontinuerlig perlerand.
Belysningen skal ha gjennomgående hvitt lys.
Belysningen skal ha gjennomående lik utforming og mastene anbefales en farge RAL 7011 koksgrå. Unntak
kan være iøyenfallende lysmast i for eksempel prioriterte rundkjøringer.
Belysningen må samordnes slik at antallet master kan reduseres og lysforurensning unngås.
Unntak ved iøynefallende lysmast.
Det skal velges miljøvennlige lyskilder som benytter seg av energibesparende LED-teknologi.
Master plasseres slik at de ikke er til hinder for snørydding.

Lyssatt fjellskjæring, Statlig kontrollområde Svinesund.
Foto: Link landskap

Grader av lysforurensning

GÅENDE OG SYKLENDE
•

Gang- og sykkelveger skal ha en gjennomgående og dedikert belysning med master som har et urbant og
arkitektonisk preg. Det skal vurderes effektbelysning, som å belyse vegetasjon eller fjellskjæring, på korte deler
av gang- og sykkelvegstrekningene. Denne effektbelysningen skal da også belyse selve g/s-vegen. Dette gir en
spennende variasjon og opplevelse. Effektbelysning skal også vurderes der g/s-vegen er trukket unna selve vegen.
•
Master langs gang- og sykkelveg bør generelt være lavere med mindre innbyrdes avstand enn mastene langs
avlastningsvegen.
•
Nærliggende områder for gående og syklende, for eksempel bussholdeplasser, skal ha samme lysmaster/armatur som gang- og sykkelvegen.

Philips MileWide ² serie eller lignende armatur skal benyttes til veg og til
gang-og sykkelveg der mast deles (se bilde under).

OPPLEVELSE
•
•
•

Det skal vurderes å effektbelyse enkelte punkter i anlegget. Eksempler kan være å lyssette
fjellskjæring, inngang til en kulvert eller vegetasjon.
Effektbelysningen skal være hvit eller gis en farge fra kontrastfargene.
Ved prioriterte rundkjøringer skal det lyssettes for opplevelse.

Philips Grandeville LED eller
lignende armatur skal benyttes der
gang- og sykkelveg har egen mast.
Denne benyttes også i Alta vest
og vil knytte belysningen i de to
prosjektene sammen.

PRINSIPPSNITT AV PLASSERING FOR LYSPUNKTER

G/s-veg

Ny E6

Lyspunkthøyde E6: 10-12 meter
Lyspunkthøyde g/s-veg: 5-6 meter
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G/s-veg

Skiløype
G/s-veg

Philips CitySphere eller lignende
armatur kan benyttes ved spesielle
punkter i anlegget. Fargeringen med
en kontrastfarge kan gi spennende
punktopplevelser.

G/s-veg

Støyvoll

Lyspunkthøyde E6: 10-12 meter
Lyspunkthøyde g/s-veg: 5-6 meter
Lyspunkthøyde skiløype: ca 4 meter

Ny E6

G/s-veg

Fjellskjæring

G/s-veg

Ny E6

Lyspunkthøyde E6: 10-12 meter
Lyspunkthøyde g/s-veg: 5-6 meter
Effektbelysning av fjellskjæringen og over g/s-vegen

Utstyr og møblering

Del 6
UTSTYR OG MØBLERING

E

Utstyr og møbler vil være viktige elementer langs gang- og sykkelvegen både for opplevelser, møter, rekreasjon og hvile. De
kan være fargekontraster til den gjennomgående utformingen og dermed gi punktopplevelser. Ved riktig valg av produkt kan
de bidra til å løfte både viktige funksjonelle og visuelle kvaliteter ved bussholdeplasser, langs gang- og sykkelveger osv. Dette
kapitlet omfatter utstyr og møbler som ikke tidligere er belyst; sitteplasser, avfallsbeholder og sykkelparkering.
Der ikke annet er nevnt i de spesielle beskrivelsene nedenfor, skal utforming og/eller valg av produkter samsvare med føringer
gitt for materialbruk, fager og formspråk. Benkene skal ha en sitteflate som er behagelig og robost og i dette prosjektet
anbefales det velges tre i furubark-farge. Møbleringen må ta høyde for en lang vinterperiode.
Vestre
Vestre

B

F

SITTEPLASSER/ BENKER
Se også s. 27 om oppholdsplasser og plasser for hvile.
Ved sitteplasser for hvile oppfordres det til å utnytte terrengforskjeller, restarealer og murer langs strekningen, eksempel A,B og
C. Ved sitteplasser på oppholdsområder/ møteplasser i nærheten av avlastningsvegen anbefales det enkeltstående benker som
gjerne kan være iøyenfallende i tråd med føringer for formspråk og farger, eksempel D og E. Ved sitteplasser i naturområder
som er trukket vekk fra avlastningsvegen anbefales det enkeltstående og multifunksjonelle benker som også kan se ut som
installasjoner, se eksempel A og F. Disse skal gå mer i ett med naturen og ikke stikke seg ut. Se side 26 om oppholdsplasser/
møteplasser.
Det skal vurderes å ha varme i setet på benkene for å gi en behagelig sittekomfort også på vinterstid.
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A

Vestre

SYKKELPARKERING
C

Å legge til rette for sykkelparkering ved bussholdeplasser er med på å generere bruk av sykkel. Sykkelparkeringen skal være lik
gjennom strekningen, den skal være enkel og ta liten plass der det blir plassert. Se eksempel G fra Vestre.

G

AVFALLSBEHOLDERE
Avfallsbeholderene skal ha en enkel utforming og plasseres slik at de er lett tilgjengelig. De skal ha en gjennomgående lik
utforming og farge. Se eksempel H fra Vestre.

Vestre

H

D

Vestre
Vestre
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Trapper og håndlister

Gjerder og rekkverk

Ved høydeforskjell er det behov for å etablere gode forbindelser som kan brukes av alle. Trapper er arealkrevende og det er
viktig at disse er funksjonelle, attraktive og trygge å bruke. Alle trapper skal være i henhold til universell utforming. Restarealene
omkring trapper skal utformes bevisst og terrengforskjellene skal vurderes brukt som sittekanter. Belysningen skal tilstrebes brukt
i vangen eller integrert i håndlisten.

Valg av riktig gjerder og rekkverk kan være med på å løfte det visuelle ved et anlegg. I tillegg er gjerder og rekkverk med på å
sikre trygg ferdsel. Alle gjerder og rekkverk langs vegtiltaket skal ha en estetisk og gjennomgående lik utforming.

UTFORMING TRAPPER
Trapper skal utformes nøkternt og være godt integrert i terrenget. Trappene skal være tilstrekkelig belyst og være i materiale som
fungerer gjennom årstidene. Det er viktig at trappene tilstrebes holdt rene for snø og at de er sklisikre og ”lesbare” med hensyn
til markeringer av trinn hele året.
Som hovedprinsipp skal det ikke være større høydeforskjell enn 1,5 meter mellom hvilerepos. Inntrinnet kan med fordel være
noe dypere enn vanlig dersom trappen ikke har varmekabler (det vil alltid legge seg noe snø på trappetrinnene). Trappene skal
hovedsaklig utformes i plasstøpt betong med ru overflate på trinnets forkant, i granitt eller med stabilisert grus. Kontraststripen
på trinnets forkant bør ha en bredde på 50 mm og være påført i hele trinnets bredde. Vangene utformes i betong dersom det er
lite plass, ellers i skifermur. Som kontrastmateriale anbefales det tre.

UTFORMING HÅNDLISTER

Del 6

UTFORMING GJERDER
Gjerder skal ha høy kvalitet i materialer og detaljering der det ferdes myke trafikanter. De skal ha en transparent utforming. På
steder som folk normalt sett ikke ferdes, skal gjerdene ha en nøytral utforming, og fremdeles transparente. Dette gjelder f.eks.
gjerder over tunnelportal.

UTFORMING REKKVERK FOR VEG OG KJØREBRUER
Der det er hensiktsmessig skal det benyttes rørformet vegrekkverk langs avlastningsvegen. Valg av rekkverk skal være
gjennomgående langs strekningen. Rekkverket skal ha et lett, nøytralt og transparent uttrykk som glir inn i landskapet. For
rekkverk på kjørebruer eller ved kjøresterke rekkverk skal det benyttes rekkverk som kan sammenføyes med rørrekkverk. For
å oppnå et mest mulig transparent inntrykk av rekkverket, skal det legges opp til 4 meter stolpeavstand så langt det går. Det
skal vurderes brøytetette paneler som rekkverk der dette er hensiktsmessig, for eksempel på gangbruer. Rekkverket skal
avsluttes bevisst, for eksempel ned i terrenget eller inn i en terrengform.

Håndlisten skal stå i kontrast til bakgrunnen (farge eller tekstur) og ha et rundt profil. Håndlistene skal ha en bevisst avslutning
som hindrer hekting eller kollisjon.

Rørrekkverk til veg
Ulike eksempler på brurekkverk med og uten skjerming. Eksemplene er
hentet fra VikØrsta og modellen Safeline.

En anderledes trapp.

Trapp integrert i mur. Foto: Mari Hagen
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Farget håndlist er godt synlig

Gjerde med høy detaljering. ©Foto: Agraff

Tekniske bygg/ konstruksjoner og skilt

Del 6

UTFORMING

Koblingsskap, tennskap og tilsvarende installasjoner skal tilstrebes bekledd med trepanel av furu. Utvendig panel skal bygges opp med et stående profil og varierende dimensjoner i bredde og tykkelse (se illustrasjon under). Kledningen skal stå
ubehandlet og det er avgjørende at den luftes godt. Ved større bygg skal det være pulttak og på eventuelle dører skal det være luker av samme material som utvendig panel som kan åpnes enkelt fra utsiden og innsiden.
Uavhengig av type teknisk konstruksjon bør det tilpasses omliggende terreng og helst stå i nærheten/ skjult av noe vegetasjon. Det skal også vurderes et flerfunksjonelt behov, for eksempel så kan det tekniske bygget integreres i sitteplasser langs
gang- og sykkelveg, i forbindelse med en mur eller annet. Dette vil redusere synligheten av denne typen installasjoner.

UBEHANDLET TRE

Tre norske treslag har tradisjonelt vært benyttet til kledninger:
- furu (Pinus sylvestris)
- gran (Picea abies)
- osp (Populus tremula)
De kan alle brukes ubehandlet. Når det gjelder furu, bør det fortrinnsvis benyttes ren kjerneved. På grunn av granvirkets spesielle anatomiske egenskaper er både yte- og kjerneved egnet som utvendig kledning. Granvirke som skal stå ubehandlet, må
være tettvokst. Ubehandlet kledning bør ha minst 300 mm avstand til bakken for å unngå skader og misfarging fra regnsprut.
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Tekniske bygg/ konstruksjoner som for eksempel koblingsskap, tennskap og trafostasjoner er ofte elementer som ikke harmonerer med omgivelsene fordi plasseringen og bekledningen gjør at den skiller seg ut.

Viser til byggforskserien om kledninger av ubehandlet tre.
Det skal fokuseres på riktig materialbruk også på tak. Det foreslås bruk av skifer.

SKILT

Plassering av skilt skal være hensiktsmessig og gjennomtenkt slik at det ikke får et kaotisk inntrykk.

Prinsipptegning i plan av teknisk bygg med stående panel og varierende dimensjoner i bredde og tykkelse.

Ubehandlet tre gråner i vind og vær

Bygg med ubehandlet tre og pulttak passer godt inn i naturlige
omgivelser
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