


Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på  
nærliggende transportårer (veg, sjø, luft), utgjøre en risiko for 
området? 

Nei Ikke nærhet til overordnet 
veg, sjø eller flyplass. 

Er det risiko for utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige 
gasser/væsker i nærliggende  
virksomheter? 

Nei Avstand til hovedveg gjør at 
dette ikke vurderes å 
utgjøre noen stor risiko. 

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle  
ulemper for området? (teletjenester, elektrisitet, …)? 

Nei Ingen spesiell sårbar 
virksomhet i området. 

Påvirkes området av magnetisk felt eller andre farer fra 
strømlinjer/trafo? 

Nei Avstand til kraftledning fra 
byggelinje minimum  ca158 
meter. 

Er det spesielle fare for ulykker forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor/i 
nærhet av området som en konsekvens av tiltaket? 

Nei  

Ulykkesberedskap: 

Omfatter området spesielt farlige anlegg? Nei  

Har brannberedskap utilstrekkelig atkomst til området? l  Ja Alle boliger ligger langs 
atkomstveg som er i 
henhold til 
kommunalteknisk norm. 

Tidligere bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 
(gruver, industri, militære anlegg, søppeldeponi, …) 

Nei  

Omgivelser 

Finnes det fall-/stupfarer i området? Ja 4) Sikring 

Annet (angi)? 
 

 



Kommentarer til sjekkliste:         
   

 
1) Tilføyelse til bestemmelsene punkt kap V, punkt e) Boliger innenfor område B2 kan ikke tas i 

bruk før trasé for nedlagt kraftlinje ovenfor felt B2 er replantet. 

 

2) Jevnfør bestemmelser til planen kap IV punkt g) skal grunnforhold dokumenteres før 

igangsettingstillatelse og under bygging. 

 

3) Radonkart og målinger i Tromsø kommune 2009-2010. 

 

 
Kart fra Tromsø kommunes hjemmeside 

 

4) Området er bratt, opp til helning på 1:2 i øvre del av området. Lekeplasser innenfor området 

er foreslått terrassert og med støttemurer med rekkverk. Støttemurer er på opp til 1,5 meter 

høyde. Forstøtningsmur på opp til ca 7,5 meter bak bebyggelsen sikres med høyt gjerde. 

Verneverdig gjerde bak bebyggelsen. Jf bestemmelsene punkt 1.3.b: ”Gjerde skal være 

sikret mot utrasing”.  

 

Nytt punkt i bestemmelsene kap IV punkt iii) ”Uteromsplan skal vise nødvendige 

sikringsgjerder mot fall og stup”, samt nytt punkt h) ”Områder med fall-/stupfarer skal 

sikres med gjerde.”  
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Kvalitetskontroll: Hanne Skeltved 

OVERVANN - FARE FOR FLOM 

 

1 INNLEDNING 

Asplan Viak bistår Mæhlen Eiendom med å utarbeide en reguleringsplan for felt B9 på Midtre 

Kaldslett i Tromsø. Det er etterspurt en nærmere vurdering av forholdene knyttet til 

overvannshåndtering som følge av etablering av det nye boligfeltet. 

2 NEDSLAGSFELTET 

Planområdet og nedslagsfeltet til planområdet ligger i skrånende terreng med tett bjørkeskog 
i hele nedslagsfeltet.  Boligområdet og området opp til gammelt høyspenttrase ligger med en 
stigning på ca 50 %.  Høyspenttraseen ligger på en terrasse på ca kote 120. Terrassen er ca 
70 meter bred.  Deretter stiger terrenget bratt opp til ca kote 300 før det deretter flater ut.  
 

 

Det er to større elver på hver side av boligområdet, Slipelva på vestsiden og elva gjennom 

Nordmannsgård på østsiden.  Avstanden mellom de to elvene er ca 600 meter.  I tillegg til 

dette er det to mindre elve/bekkeløp i hver ende av det planlagt utbyggingsområdet.  

Overvann fra boligområdet er planlagt ledet til disse to bekkene.  På figuren under er 

bekkeløpene vist.   



 NOTAT 

 

Overvann - fare for flom 2 
 

 

I henhold til Multiconsults notat består grunnforholdene av løsmasser over fjell.  Løsmassene 

antas å være dominert av morenemasse som er utvasket og sandig.  De to mindre bekkene i 

hver ende av det planlagte området ser ut til å komme ut av løsmassene.  Dette gjør det 

vanskelig å følge bekkeløpene. 

I gjeldende reguleringsplan (1412 som dekker hele Kaldslett) der også boligfelt B9 inngår), er 

det avsatt et område på oversiden til friluftsområde/avkjæringsgrøfter.  Dette arealet vil ikke 

bli berørt av reguleringsplanen for B9. 

3 KONKLUSJON 

De høyest beliggende områdene vil ha avrenning til Slipelva og elva gjennom 

Nordmannsgård på østsiden.  I tillegg vil de to mindre bekkene i hver ende av feltet også ta 

inn nedbør fra store deler av områdene beliggende ovenfor boligområdet.  Det vil derfor 

Bekk 1 

Slipelva 

Bekk 2 



 NOTAT 

 

Overvann - fare for flom 3 
 

være et svært lite område som vil ha direkte avrenning til boligfeltet.  Det vurderes med 

bakgrunn i dette ikke å være behov for spesielle tiltak knyttet til overvannshåndtering (f.eks 

avskjærende grøfter) i overkant av Felt B9.   

Overvann, bestående av drensvann og taknedløp fra ny bebyggelse og gatesluk, ledes til de 

to bekkene i hver ende av boligfeltet.  Etablering av boligfelt B9 vil bidra til noe økt avrenning 

til bekkeløpene (flomtopp).  Begge bekkene har gode fallforhold i øvre del, men flater ut når 

det nærmer seg sjøen.  Det er ikke kjent at det er kapasitetsproblemer knyttet til disse 

bekkeløpene når det gjelder stikkrenner gjennom boligveger eller gjennom E8.  Det er heller 

ikke kjent med at det har vært problemer med isgang i bekkeløpene.   

For å begrense ”flomtoppene” fra B9 vil det være ønskelig å la takvann fra bolighusene gå til 

terreng der dette er hensiktsmessig.  I tillegg vil være viktig med lokal erosjonssikring der 

overvann fra området slippes ut i bekkeløpene. 

 

Bildet over viser bekk 1 fra ca der hvor bekken starter. 




