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1 NØKKELOPPLYSNINGER 

Bydel Midtre kaldslett 

Adresse Storbakkveien 

Gårdsnr./bruksnr. 18/6 og 18/69 

Gjeldende planstatus Bolig, friluftsområde, klimavernsone og 
offentlig trafikkareal 

  

Forslagsstiller Einar Sørensen AS 

Grunneiere (sentrale) Einar sørensen AS  

Plankonsulent Asplan Viak AS 

  

Ny plans hovedformål Bolig 

Planområdets areal i daa 17,3 daa 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) 27 bygg/ ca 54 boenheter 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyde, o.l.)  

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 

  

Kunngjøring oppstart, dato 09.03.2010 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt (j/n) Nei  

 

2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunn for planarbeidet er krav om bebyggelsesplan i gjeldende plan 1412 for Midtre 

Kaldslett. Planen fremmes som privat reguleringsplan etter ny plan og bygningslov 

(detaljreguleringsplan) fra Mæhlen Eiendom AS. Planen er utarbeidet av Asplan Viak AS. 

Planen er utarbeidet ved Asplan Viak sitt kontor i Tromsø v/siv. ark Hanne Skeltved, L.ark. 

Jeanette Austad, vegingeniør Torkild Jensen og DAK operatør Ann Sylvi Utnes. 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for et godt bomiljø og en boligtype som det 

er stor etterspørsel etter i markedet. 

3 PLANPROSESSEN 

Planarbeidet startet opp i 2009 med oppstartsmøte 17. april 2009. Nytt møte med Byutvikling 

for prinsippavklaring vedrørende boligtype, bebyggelsesstruktur og universiell utforming var 

avholdt 19. april 2010. Siden oppstartsmøte i 2009 ønsker utbygger å gå bort fra 

blokkbebyggelse. Ut fra vurdering av etterspørselen i markedet ønskes i stedet horisontalt 

delte tomannsboliger. 

Planen er i tråd med overordnet plan, og det er ikke Konsekvensutredningsplikt.  

Det er mottatt fem innspill til oppstart av planarbeidet. 
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4 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE 

RETNINGSLINJER 

 

Gjeldende regulering i området. 

Området er avsatt til boligformål i gjeldende reguleringsplan 1412 for Midtre Kaldslett, vedtatt 

1998. Storbakkveien er regulert i plan 1700 for Slipelvvegen og Søndre del av 

Storbakkvegen, vedtatt 2010. 

Formål er i tråd med overordnet plan (Kommuneplanens arealdel). 

Sentrale normer, retningslinjer og bestemmelser i forhold til planen: 

- Normer fra BE (statens Byggetekniske Etat) for universiell utforming av bygg og 

uterom. 

- Bestemmelser i KPA for avstand, arealkrav og utforming av lek og uterom. 

- Tromsø kommunes vegnormaler  

Storbakkveien 

B9 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

 

5.1 Beliggenhet og størrelse 

Området ligger på Midtre Kaldslett på fastlandet (Hansvoll), ovenfor Solstrandvegen. 

Området avgrenses av eksisterende boligeiendommer på oversiden av Solstrandvegen og 

av Slipelva mot nord og ubebygget boligeiendom 18/5 mot sør (felt K1-K3, plan 1618). 

Storbakkvegen er forutsatt som lokal boligvegen for feltet. Planområdet er på ca 12,5 daa, 

derav ca 10,5 daa boligområde. Storbakkvegen er tatt med i planen helt ned til 

Solstrandvegen av hensyn til å kunne foreta mindre justeringer av vegen. 

Området tilhører Reinen skolekrets. Avstand til skolen er ca 1700 meter. 

Området mangler barnehage. Regulert barnehagetomt i Solstrandvegen nord for området er 

i følge Tromsø kommune ikke egnet tomt for en ny barnehage. 

Tromsdalen og Pyramiden senter er nærmeste handelssenter. 

5.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 

Området mot sør og nor er etablert boligområde, mens området mot sør er henholdsvis 

regulert og avsatt til framtidig boligbebyggelse i overordnet plan. 

 

Planområde 

Slipelvvegen 

Storbakkvegen 

Planområde 

Solstrandvegen 
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5.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og evt. verneverdi 

Området er bygget ut hovedsakelig i løpet av de seneste 30 år og består av en blanding av 

eneboliger/ tofamilieboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Byggehøyden er 2-4 etasjer. Den 

eldre bebyggelsen som finnes i området består av tradisjonell bolighus i 2 etasjer med 

tilhørende låve, fjøs og sjå.  

Bebyggelsen i det nærmeste området rundt består av eneboliger og tofamilieboliger i 2-3 

etasjer. Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse innenfor området eller i det nærmeste 

området rundt. 

Gammelt steingjerde i overkant av området bør tas vare på.  

 

Eksisterende bebyggelse nedenfor feltet. 

 

5.4 Topografi / landskapstrekk/ vegetasjon 

Området ligger i vestvendt fjellskråning med sjøen nedenfor mot vest og Fløya (671 meter) 

ovenfor mot øst.  Området har helning på 1:3 til 1:4 mot vest, og er skogskledt opp til 

tregrensen i ca. 300 meters høyde. Opprinnelige elvedrag skaper grønne kiler og sikrer en 

naturlig oppdeling mellom boligfeltene i bydelen.  

Området er bebygget i beltet mellom sjøen/ E8 og opp til 40-50 meters høyde. Området er 

godt eksponert fra Tromsøya.  

Feltet er tett bevokst med lauvtrær. Det er ikke funnet registrerte rødlistearter innenfor 

området. 
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Område sør for eiendommen, Solstrandvegen i forgrunnen 

5.5 Klimatiske forhold 

Området har gode solforhold med hovedorientering mot vest. Området har sol fra ca. kl 

10:00 til kl 24:00. Området har skygge fra fjellet mot øst. 

Framherskende vindretning er fra sør og sørvest ”Balsfjordvinden” hele året unntatt sommer, 

hvor framherskende vindretning er nordøst. Området ligger skjermet mot sommervinden fra 

nordøst. Det er ingen spesielle kuldedrag i området. 

Tromsø har mest nedbør om vinteren i form av snø. Gjennomsnittlig snødybde er ca. 1 meter 

i mars/april. 

5.6 Grønne interesser 

Området ovenfor er utfortsområde for turgåing langs høydedraget og til Fløya. Det går en 

tursti på langs av terrenget ca 200 meter ovenfor området, ca 120 m.o.h. 

Feltet er ikke i bruk som lekeområde. 
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Avstand til nærmeste lekeplass, ballplass og idrettsanlegg: 

 

 

 

5.7 Veg og trafikkforhold 

Feltet har atkomst fra Storbakkvegen, som vi bli opparbeidet i forbindelse med utbygging av 

feltet. Storbakkvegen er definert som boligveg for flere nye boligfelter i plan 1412 (felt B1-9). 

Atkomsten til området vil være fra planlagt ny rundkjøring på E8, via Solstrandvegen. Ny 

rundkjøring, fortau langs Solstrandvegen og planlagt fotgjengerovergang over E8 vil forbedre 

trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i området. 

Sentralt lekefelt 4,4 

daa, 50 meter, 

vedtatt plan 1412, 

rev. plan 1507 

Ballplass 1,5 daa, 500 

meter, vedtatt plan 

1412og 1459 

Felt B9 inneholder 

nærlekeplasser og 

kvartalslekeplass 

(F8 og F9) Planlagt off. friområde 

ved båthavn, plan 

1486 

Kvartalslekeplass 

2,0 daa, 400 

meter, vedtatt plan 

1507 

Park ca 2,0 daa, 

300 meter, vedtatt 

plan 1412 

Ballplass 2,1 daa, 

300 meter, vedtatt 

plan 1412 

Dekning i hht 

KPA 

Annet 

friområde/ 

lekeareal 
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5.8 Støy 

Det er ingen kjente støykilder innenfor området. Atkomst til området er fra boligveg med lav 

hastighet (maks 30 km/t).  

5.9 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 

Området har god kollektivdekning med buss i Solstrandvegen. Avstand til Solstrandvegen og 

nærmeste bussholdeplass er ca. 150 til 300 meter.  

5.10 Vann og avløp 

Eksisterende hovedvannledning går i Solstrandvegen og eksisterende avløpsledning ved E8. 

Det er godkjent offentlig vannledning i Storbakkvegen. 

5.11 Avfall 

Eksisterende avfallshåndtering i området er offentlige avfallsdunker og tømming ved hver 

husstand. 

5.12 Energi 

Ingen spesielle energiløsninger. Vanlig energikilde i området er strøm. Det finnes 

transformatorstasjoner nord og sør for området. 

5.13 Privat og offentlig servicetilbud 

Det er regulert tomt til barnehage på 2,3 daa i plan 1507 nord for området.  

5.14 Risiko og sårbarhet 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelse.  

Skredgrense i Kommuneplanens arealdel ovenfor planområdet (kote 55 -120 m.o.h). 
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Kart med skredgrenser 

Det er registrert verneverdig bygning/anlegg (sefrak objekt) utenfor området:  

- Eldre gårdseiendom gnr/bnr: 18/340 

- Eldre sommerfjøs: 18/521  

Det går kraftledning ca 150 meter ovenfor området (120 m.o.h).  

5.15 Telefoni og fiberopptikk 

Det er tilrettelagt for telefoni og fiberopptikk i Solstrandvegen fram til Storbakkvegen og i 

Slipelvvegen. 

5.16 Privatrettslige bindinger 

Det er ingen kjente privatrettslige bindinger på eiendommen.  

6 UTREDNING I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNING 

Ikke aktuelt 
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7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET/ KONSEKVENSER AV 

PLANFORSLAGET  

7.1 Innledning 

Planen legger til rette for oppføring av boliger i tråd med gjeldende reguleringsplan for feltet. 

Gjeldende reguleringsplan har tomteutnyttelse, TU=50% og 60 boliger. Planen er etter ny 

plan og bygningslov en detaljreguleringsplan, og det er anledning til bla. å vurdere 

utnyttelsesgraden i forhold til konkret forslag til bebyggelse. 

Det har vært vurdert alternativ bebyggelsesstruktur med blokkbebyggelse på oversiden av 

Storbakkveien og rekkehus på nedsiden av vegen. Ialt ca 50 leiligheter i blokk og 5 rekkehus 

med 5 hybler, totalt ca 60 boenheter. Skisseprosjekt for dette alternativet var utarbeidet av 

Voll arkitekter AS. 

Etter utbyggers nærmere vurdering av etterspørselen i markedet er det valgt en struktur med 

horisontalt delte tofamiliehus.  

Planen legger til rette for 27 bygg innenfor feltet, totalt ca. 54 boenheter (i hht 

bestemmelsene 60 boenheter). Boligene plasseres langs Storbakkvegen med atkomst fra 

denne. 50% av boligene er 3-4 roms, og 50% 2-3 roms boliger. 

Bebyggelsen trappes ned med terrenget, slik at det sikres best mulig utsikt fra alle boligene 

mot vest. Bygningstype og bebyggelsesstruktur harmonerer med omkringliggende 

bygningstype og struktur. 

 

Lignende hustype oppført av Einar Sørensen AS innenfor samme område (Rydningen) 
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7.2 Reguleringsformål 

Formålene i planen er bebyggelse og anlegg: bolig og lekeplass, samferdsel og teknisk 

infrastruktur: veg og fortau. Planen omfatter ingen hensynssoner. 

Arealoppgave: 

Bebyggelse og anlegg   10,4 daa 

 Bolig  B1 4,7 daa 

 Bolig  B2 1,7 daa 

 Bolig  B3 2,3 daa 

 Bolig B4 1,7 daa 

 Lekeplass ved inngang L1 334 m2 

 Lekeplass ved inngang L2 161 m2 

 Kvartalslekeplass KL 1902 m2 

Samferdsel og teknisk infrastruktur    

 Veg   

 Fortau   

 

 

 

7.3 Utnyttelsesgrad, høyder og struktur 

Det tillates enebolig og tofamiliebolig innenfor området. Tillatt mønehøyde er 12 meter fra 

lavest gulvnivå (3 etasjer pluss sokkel/garasje). Takhelning skal være ens i feltet og maks. 

45 grader. Tillatt mønehøyde over inngangsplan i huset (felt B1) og over innkjørselsplan (B2-

4) er angitt på plankartet. 

Utnyttelsesgraden angis som %-BRA. Areal under terreng regnes med i bruksareal. 

Bebyggelsen på oversiden av Storbakkvegen har innebygget garasje og bod i første etasje, 

mens bebyggelsen på nedsiden av vegen har frittliggende garasje. 

Utnyttelsesgraden for feltene 

Felt Antall 

bygg 

Bruksareal/bygg Areal felt Bruksareal felt 

B1 13 315 m2 4699 m2 4030 m2 

B2 5 295 m2 1698 m2 1475 m2  

B3 4 295 m2 1292 m2 1180 m2 

B4 5 295 m2 1704 m2 1475 m2 

 

Beregning av bruksareal : 

Felt Etasjer/funksjon Areal 

B1-4 1+2 etasje 140 m2 

B1-4 loft 40 m2 

B1 Sokkel 35 m2 
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B1 Garasje 36 m2 

B2-4 Garasje + bod (sokkel) 56 m2 

B1-4 Tillegg billoppstilling 2 plasser 36 m2 

B1-4 Veranda + overdekket trapp (+ 1m) 28 m2 

 

Snitt ved lekeplass/kvartalslekeplass med eksisterende bebyggelse neden for planområdet: 

 

 

7.4 Universell utforming 

Samtlige boliger har universiell utforming i samsvar med anbefalte løsninger i ”Bygg for alle”, 

samt nye forskrifter til ny plan- og bygningslov.  

I henhold til nye forskrifter er det krav om heis i bygninger med tre etasjer eller flere. Kravet 

gjelder ikke der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over en etasje. I dette tilfelle 

har ca. 2/3 av boligene atkomst over eller under inngangsparti/biloppstilling.  

Det er lagt opp til løfteplattform som erstatning for heis i hht forskriftene. Trapp og 

løfteplattform er takoverdekket. 

På grunn av topografien i området er det ikke mulig å oppnå universell tilgjengelighet til hele 

det avsatte lekearealet i planen. Begge de to nærlekeplasser er plassert langs offentlig fortau 

og uten helning. Nærlekeplasserne er utformet med spesiell vekt på tilgjengelighet for alle.  

7.5 Topografi/ Landskapstrekk 

Ny bebyggelse tilpasses topografien med etasjer som bygges inn i terrenget. Det vil enkelte 

steder være behov for å gjøre tilpasninger av terrenget til bebyggelsen for å skape best mulig 

overganger mellom inne- og uteareal. 

Innenfor lekeplassene er det nødvendig å gjøre tilpasninger av terrenget for å skape gode 

lekearealer. Innenfor størstedelen av friområdet/kvartalslekeplassen bevares det naturlige 

terrenget. Gammel stenmur innenfor friområdet bevares mest mulig og inngår i planen for 

området.  
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7.6 Klima 

Ved utforming og plassering av bebyggelsen er de gode solforholdene i området søkt 

ivaretatt. Uteområdene er søkt best mulig skjermet mot vind for å skape lune 

oppholdsområder. Lekeplassene ligger skjermet mellom bebyggelsen. 

Hensyn til vinterforhold og snødeponering er ivaretatt med minimum byggeavstand mot vei 

på 2 meter fra garasje parallelt mot veg og for øvrig minimum 5 og 8 meter fra veg. Det er 

avsatt areal for snødepot innenfor planområdet.  

7.7 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 

Den eksisterende vegetasjon søkes bevart ovenfor området, og innenfor friområde i størst 

mulig grad. Innenfor byggeområdene vil eksisterende vegetasjon ikke kunne bevares pga. 

terrenginngrep i forbindelse med både bebyggelse og anleggelse av lekeplasser. 

7.8 Grønne interesser/ grov utomhusplan 

Innenfor området er det foreslått to lekeplasser ved inngang (for de minste barn) på til 

henholdsvis 338 m2 og 160 m2, og en kvartalslekeplass (for større barn) på ca. 1900 m2. 

Del av kvartalslekeplassen har helning på over 1:3 som derfor regnes 50 %. 

Kvartalslekeplassen er med fratrekk for bratt terreng på ca. 1300 m2.  

Maks gangavstand for alle boliger til lekeplass ved inngang er 50 meter og til 

kvartalslekeplass 120 meter. 

Lekeplassene gir med sitt varierte terreng rik mulighet for aktiv og variert lek for barn i ulike 

aldre. Planløsningen innbyr til kreativitet og at barn selv kan påvirke lekemiljøet, samt har 

oppholdsmulighet for voksne. Lekeplassene ligger skjermet i bebyggelse og skogen.  

Nærlekeplassene er plassert langs fortau og er uten helning. Det finnes opparbeidet/ 

regulerte ballbaner innenfor henholdsvis 500 og 300 meter fra planområdet.  

Planforslaget oppfyller Tromsø kommunes krav til lek og uterom i hht Kommuneplanens 

arealdel 2007-2018: 

Tromsø kommunes krav jf 

KPA 

Planforslag Kommentar 

Nærlekeplass på minimum 

150 m2, maksimalt 50 meter 

fra bolig for hver 25 boliger 

(2-6 år m oppholdsmulighet 

for voksne). 

To nærlekeplasser L1 og L2, 

henholdsvis 338 m2 og 160 

m2, maksimum 50 meter fra 

bolig. 2-6 år m 

oppholdsmulighet for 

voksne. Opparbeiding sikres 

med rekkefølgekrav i 

bestemmelsene. 

 

Kravene til nærlekeplass i 

KPA er oppfylt med 

overskudd på 200 m2. 

Kvartalslekeplass på 

minimum 1500 m2, 

maksimalt 150 m fra bolig for 

Kvartalslekeplass KL, 1902 

m2, maksimum 120 meter 

fra bolig. Opparbeides for 10 

Kvartalslekeplass er 200 m2 

under kravet i KPA. Området 

ligger innstil et større 
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hver 150 bolig (for 10 år og 

eldre). 

år og eldre. Ca 700 m2 

slakere enn 1:3 pluss ca 

1200 m2 brattere enn 1:3 = 

1300 m2 i henhold til 

arealberegning i KPA. 

Opparbeiding sikres med 

rekkefølgekrav i 

bestemmelsene. 

 

sammenhengende 

friluftsområde som helt 

naturlig vil bli tatt i bruk av 

større barn i boligområdet. 

Kravet ansees derfor for 

oppfylt 

Strøkslekeplass på minimum 

6000 m2, maksimalt 500 

meter fra bolig (5-13 år med 

oppholdsmulighet for 

voksne). 

Det finnes godkjent/ regulert 

strøkslekeplass på 4,4 daa, 

godkjent kvartalslekeplass 

på 2,0 daa samt to 

ballplasser og parkområde 

innenfor 500 meter.   

 

 

Kravet ansees som oppfylt,  

Jf gjeldende plan 1412 og 

1507. 

Off veg/ atkomst Opparbeiding av 

Storbakkvegen med fortau 

fra Solstrandvegen til 

Slipelvvegen ca 400 meter, 

og opparbeiding av fortau 

langs Solstrandvegen fra 

Rydningen til Storbakkvegen 

ca 300 meter 

(rekkefølgekrav i 

bestemmelsene). 

Oppfyller Tromsø kommunes 

krav til offentlig veg innenfor 

og fram til planområdet. 

 

Det er utarbeidet uteromsplan i 1:200 som bilag til reguleringsplanen som viser utforming av 

lekeplassene innenfor planområdet. 

 

7.9 Kulturhistorisk stedsanalyse/ Kulturminner 

Gammel steingjerde innenfor friområdet inngår i planen for området. Det har vært tatt direkte 

kontakt med kulturetaten ved planoppstart, og det er ikke mottatt forhåndsuttalelse til 

oppstarten. 

7.10 Veg og trafikkforhold 

Boligene har atkomst fra Storbakkvegen, som har sin atkomst fra Solstrandvegen og E8. 

Storbakkvegen defineres som boligveg og hvor hus har atkomst direkte fra vegen. Boligene 

på oversiden av vegen har atkomst over fortau. Fortau utføres med 30 cm bred kantstein i 
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granitt. Ved innkjørsler skal det legges en skrådd kantstein som tar hele høydeforskjellen 

mellom kjørebake og fortau, slik at fortauet ikke endrer høyde pga innkjørselen.  

Regulert trafikkformål for Storbakkvegen har en bredde på 13,75 meter. Vegen har stigning 

på maksimum 12 % over en mindre strekning. Vegen avgrenses av regulert vegformål, ved 

behov bygges mur. 

7.11 Støy 

Planen medfører begrenset øking av støybelastning som følge av øking av antall boliger i 

området. 

7.12 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 

Området dekkes av eksisterende offentlig bussforbindelse i Solstrandvegen.  

7.13 Vann og avløp 

Vannledning knyttes til eksisterende offentlige vannledning i Solstrandvegen/ Storbakkvegen. 

Overvann tas vare på, og ledes til et eget lukket overvannssystem. 

Avløp knyttes til offentlig ledningsnett og renseanlegg ved E8. 

7.14 Avfall 

Det vil bli etablert anlegg for avfalllsug. Områder for 2 nedkast og en lagringstank er avsatt i 

planen (R1-2). 

7.15 Energi 

Hovedenergikilde vil være strøm i tillegg til vedovn. Strømforsyning knyttes til eksisterende 

nett og trafostasjoner. 

8 ØVRIGE KONSEKVENSER 

8.1 Overordnede planer og vedtak 

Planforslaget er i tråd med gjeldende overordnet plan og reguleringsplan. 

8.2 Privat og offentlige servicetilbud 

Utbyggingen er inne i forutsatte kapasitet i arealdelen  for 2007-2018 på 600 til 700 nye 

boliger. Tromsø kommune, Fag- og utviklingsenheten har opplyst at Reinen skole i dag har 

ca 370 elever, og at skolen har kapasitet til en økning i elevtallet på ca. 150 elever. 52 

boenheter i størrelse ca 26 2/3-roms og 26 4-roms vil ifølge enheten trolig akkumulere 20-35 

elever. 

Skoleveg fra området til Reinen skole vil være langs Storbakkvegen, Slipelvvegen og 

Solstrandvegen. Det vil være fortau langs hele veien med unntak av Slipelvvegen som er 

boligveg med lite trafikk og er regulert uten fortau. Det vil bli anlagt fortau langs 

Storbakkvegen i forbindelse med gjennomføring av planen.  
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Det er i følge Byutvikling mangel på barnehagekapasitet i området.  

8.3 Risiko og sårbarhet 

Overvann tas vare på i eget lukket system. 

Planforslaget medfører ingen endringer med hensyn til for eksempel forurensingssituasjonen 

eller kraftledninger.  

Planområdet ligger utenfor registrert skredsoner i kommuneplanens arealdel. 

8.4 Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planforslaget medfører ingen juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen 

8.5 Utbyggings-/opparbeidingsavtale 

Nedenstående forhold er ivaretatt enten gjennom utbyggings-/opparbeidingsavtale eller 

rekkefølgekrav i bestemmelsene til planen. 

Forhold utenfor planområdet: 

- Det er stilt krav om opprusting av E8 med ny rundkjøring og overgangsbru i 

forbindelse med annen reguleringsplan i området med samme tiltakshaver. 

Rekkefølgekrav: 

- Ferdigstillelse av Storbakkvegen fra Solstrandvegen til Slipelvvegen. 

- Fortau langs Solstrandvegen fra Rydningen til Storbakkvegen. 

Busslommer ved Solstrandvegen samt fortau langs Solstrandvegen fram til ballbanen (FL2 – 

side 11) er opparbeidet. 

9 UTTALELSER OG MERKNADER 

Adv. Tore Pedersen på vegne av Ronald og Inger Solheim, datert 09.03.10 

Ronald og Inger Solheim er hjemmelshavere til eiendommen 18/69 som omfattes av planen. 

Ber om at utbygger tar kontakt vedrørende erverv av eiendommen. 

 

Vurdering: 

Mæhlen Eiendom AS er i kontakt med grunneier vedrørende erverv av eiendommen. 

Frode Eliassen, Torleif H. Olufsen og Norodd Nilsen, mottatt 11.03.10 

Ber om at deres eiendommer ikke berøres reguleringsplanen, og ber om at korrekt 

plan/tegninger tilsendes berørte husstander. 

Vurdering: 
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Byggelinjen for feltet flyttes lenger opp i området i forhold til gjeldende plan, slik at 

eiendommerne ikke berøres. Mer detaljerte tegninger vil bli tilsendt i forbindelse med offentlig 

ettersyn av planen. 

NVE, datert 18.03.2010 

Flom, erosjon og skred bør inngå som tema i ROS-analysen. For nye utbyggingsområder 

skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000. Selv om en kommer frem til at det 

ikke er skredfare skal vurdering og begrunnelse fremgå av plandokumentene. 

Vurdering: 

Skred, flom og erosjon tas inn som tema i planbeskrivelsen. 

Statens vegvesen, datert 30.03.10 

Ut fra reguleringsområdets størrelse antas det at trafikkgenereringen i liten grad vil påvirke 

trafikkforholdene i vegkrysset mot riksvegen. 

Tiltak i form av ny rundkjøring og overgangsbru i forbindelse med annen reguleringsplan i 

området vil bedre trafikkforholdene i området, og bedre trafikksikkerheten og 

tilgjengeligheten for fotgjengere som ønsker tilgang til fjæreområdet. 

For øvrig har Statens vegvesen ingen vesentlige merknader til planforslaget.. 

Vurdering: 

Merknaden tas til orientering. 

Tromsø eldreråd, datert 29.03.10 

Eldrerådet anmoder om at det tas hensyn til eldres krav til bolig mht utforming, atkomst og 

tilgjengelighet. Ber om at det blir avsatt tilstrekkelig gjesteparkeringsplasser. Ber om at 

heisene dimensjoneres slik at det blir plass for en sykebåre. 

Vurdering: 

Planen til ta hensyn til nye forskrifter vedrørende universiell utforming. Det legges opp til 

småhusbebyggelse med løfteplatform til erstatning for heis, som er i tråd med de nye 

forskrifter. 


