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Hva saken gjelder:  

Ny formell behandling av reguleringsplan 1725, Åsgårdmarka. 

Ved behandlingen av reguleringsplanen i Byutviklings, miljø og transportkomiteen og 

kommunestyret i mai 2017 var feil plankart og bestemmelse lagt inn i saken, slik at de 

politiske vedtak ikke korresponderte med de vedlagte dokumentene i saken. (Vedlegg 2 -3.) 

 

Innledning 

 Denne saken ble første gang lagt fram for kommunestyret i sak 157/16, 

31.08.2016, og det ble gjort følgende vedtak: 

 

 
   Kommuneplanens arealdel ble behandlet av kommunestyret i mars 2017. 

Markagrensen på oversiden av planområdet for Åsgårdmarka er i planen 

konkretisert og grenselinjen mellom friområdet og boligområdet er lagt 

tilfredsstillende i forhold til turvegen og ny bebyggelse, med en avstand 

på nærmere 100 m og 20 m høydeforskjell. 

 

Kommuneplanens arealdel klargjør den overordnede arealstrukturen på 

den sørvestlige del av Tromsøya. KPA avsetter også areal for framtidige 

boliger, skoler og annet offentlig behov.  

Det er klargjort at skolekapasiteten for Åsgårdområdet er tilfredsstillende 

i forhold til kapasiteten ved Workinnmarka skole og til dels Prestvannet 

skole. Ved en evt. boligbygging sør for Holt, vil nye elever tilknyttes 

Fagereng skole.  

Sammendrag 

 

Bakgrunn UNN ønsker å utnytte deler av sine arealer på Åsgårdeiendommen til 

boligbygging, da behovet for utvidelse av arealet til sykehusformål ikke 

er aktuelt i framtiden. 

  

Mål for planen Målet for planforslaget er å utnytte området optimalt for boligformål, 

samtidig som områdets naturlige og kulturelle kvaliteter opprettholdes. 

  

Hovedinnhold Planen legger til rette for etablering av 455 nye boenheter, samt å 

beholde 124 eksisterende boenheter. Det planlegges for tre og fire 

etasjes blokker, og det avsettes areal til barnehage og leke- og 

oppholdsarealer i tilknytning til boligene. Ny vegtrasé muliggjør 

etablering av boliger i skråningen inn mot Tromsømarka. 

Tromsømarkas grenser beholdes uendret iht kommuneplanens 

avgrensning. 

 

Spesielle forhold  

 

Området har tre til fire dB flystøy utover retningsgivende støygrense på 

52 dB. 



 

 

 

Utsatt behandling 

 

Behandlingen av planen ble utsatt av kommunestyret 31.08.2016 med 

krav om nærmere avklaring av arealbruk i området. 

 

Konklusjon 

 

 

Administrasjonen mener forslaget til reguleringsplan for Åsgårdmarka 

er tilstrekkelig utredet og med god arealutnyttelse. Planen oppfyller de 

krav en stiller til godt bomiljø og en rasjonell, miljørettet arealbruk. 
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Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Kommuneplanens arealdel av 28.11.12 

 Reguleringsplan 64 av 17.12.71 

 Reguleringsplan 1374 - bussvegtrasé av 

29.04.93 

 Reg.plan 1258 - Student Bo Nord grenser til 

planområdet 

 Reg.plan 1714 - Langnesvegen 29-65 

grenser til planområdet 

 



 

 

 



 

 

02 Planfakta Foreslåtte arealformål: 

 Bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse, barnehage, lekeplasser) 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (veg, fortau, gang- og sykkelveg, 

annen veggrunn/tekniske anlegg, grøntareal og snødepot, parkering og vann- 

og avløpsnett) 

 Grønnstruktur 

 Hensynssoner – vern av typiske boliger i sykehusområdet 

 

 
Planområdets størrelse (daa) 

 

Foreslåtte areal for hvert formål: 

157 daa 

 

Nytt boligareal 

Eksisterende boligareal 

Tjenesteyting 

Grønnstruktur 

Annet: veger, teknisk infrastruktur 

  60 daa 

25 daa 

  6 daa 

28 daa 

  9 daa 

   

Boligformål: 

o Totalt antall boenheter 

o Antall nye boenheter 

o Eksisterende boenheter 

o Antall boenheter pr. da (hele boligområdet) 

o Type bolig og boligstørrelse (bruttoareal) 

 

 

   579 

   455 

124  

4,5 boliger/daa 

Blokk /114 m2 

 

Andre relevante planfakta: 

Areal for lek og opphold: BYA %  

Type bolig: blokkbebyggelse 

Gjennomsnittlig boligstørrelse uten garasje 

Utnyttelse i felt BRA % 

Utnyttelse for hele området BRA % 

BRA m2  (nytt boligareal) 

 

 

22 % 

3-5 etasjer 

92 m2 

70 % 

54 % 

35 000 m2 

 

 
 

 

 

 Gnr./bnr: 118/1, 118/1561, mfl. 

 Sentrale grunneiere: UNN, Troms fylkeskommune  

 Plankonsulent: Asplan Viak 

 Oppdragsgiver: UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Beskrivelse av 

planprosessen 

          

        Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesielle sider i 

planprosessen 

     Informasjonsmøte 

Intern plankonferanse  

Oppstartsmøte med Byutvikling 

Annonsert oppstart av planarbeid (og partene 

tilskrevet)  

Forslag til reguleringsplan 

Plankonferanse 2 

Komplett forslag til reguleringsplan 

Komplett justert plan 

Kommunestyret utsettelse av planvedtak 

02.06.2009 

16.06.2009 

22.09.2009 

03.06.2009 

 

05.07.2013 

05.09.2013 

29.01.2014 

12.01.2016 

31.08.2016 
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Planvurdering 

 Kommunen har sammen med plankonsulent vurdert egnet areal for 

barnehage. Det er opprettet kontakt med berørte grunneiere til en ny 

gangvegforbindelse i nord. 

 Fylkeskommunen deltar i planarbeidet som grunneier og tiltakshaver. 

 Pga. interne organisasjonsendringer i UNN har planarbeidet ligget i 

bero i deler av 2010-2012 

 Drøftingene med Fylkesmannen for å finne akseptabelt flystøynivå for 

området har vært tidkrevende. 

 Kommunestyret ber om ytterligere vurdering av arealbruken i området 

 

 

 

Bakgrunn 

 

 

 

Mål for planen 

 

 

 

 

Hovedinnhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNN har vurdert at arealene på oversiden av Åsgårdvegen er uaktuelle for 

framtidig utvidelse av sykehuset. UNN ønsker derfor å regulere området 

for boliger med fortetting av arealene mellom eksisterende boliger. 

 

Målet for planen er å utnytte de ubebygde, sentrale og attraktive områdene 

som er egnet til boligformål med ny tett bebyggelse. En ønsker å ta hensyn 

til eksisterende terreng og boligbebyggelse, og sørge for god tilgang til 

Tromsøyas sentrale friområder. 

 

Planen tilrettelegger for 455 nye boliger, samtidig som det tas hensyn til de 

124 eksisterende boenhetene i området. De nye boligene etableres som 

blokkbebyggelse i tre til fem etasjer, hvor de høyeste boligene legges i 

bakkant, i skråningen mot Tromsømarka. En forutsetning for planarbeidet 

har vært at markaområdet skulle forbli urørt. Det etableres nytt areal for 

barnehage og ny boligveg fram til den øverste bebyggelsen i nordøst. 

Områdets grønne og frodige preg vil beholdes, da de bratteste skrentene 

ikke vil bli berørt av boligbebyggelse. Planområdet vil ha god dekning av 

oppholds- og lekearealer i alle kategorier. Deler av de eksisterende 

boligene er vurdert å ha vernestatus, og er belagt med hensynssone vern. 

Bygningene er tidstypiske og spesielt knyttet til sykehusets etablering. 

 



 

 

 

Samsvar med 

kommuneplanens 

arealdel 

 

I Kommuneplanens arealdel er Åsgårds øvre område lagt ut som framtidig 

utbyggingsområde. Planområdet grenser i øst til Tromsømarkas lysløype 

og turveg. Vest for planområdet ligger sykehuset med anlagte parkmessige 

omgivelser. Norrøna boligfelt ligger rett nord for det planlagte 

boligområdet. 

 

Boligbebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye bebyggelsen vil bestå av boligblokker i tre til fem etasjer hvor 

parkering i all hovedsak er lagt i etasje under terreng. Boligene blir 

vestvendt med gode solforhold, men også utsatt for noe flystøy. Det er 

lagt inn krav i bestemmelsene om tiltak for å dempe støyen og at 

støyfølsomme aktiviteter legges til skjermede soner iht. støyutredning. 

Blokkbebyggelsen vil ligge 50-70 m fra løypetrasen, men 15-20 m lavere i 

terrenget i forhold til traséen. 

 

 

 
 
Figur 1 Illustrasjonsplan for Åsgårdmarka 

 

 
Figur 2 Terrengsnitt øst/vest med bebyggelse 

 



 

 

 
Figur 3 Eksempel på boligtyper 

 

 

Universell 

utforming 

 

 

 

 

 

 

Kravene til allmenn tilgjengelighet er oppfylt iht. nasjonale normer og 

kravene i Kommuneplanens arealdel. Nytt vegsystem gir riktig 

stigningsforhold fram til boligene. Lekeplassene er tilgjengelig direkte fra 

veg med maksimumsstigning på 5 %. Enkelte snarveger på tvers av 

terrenget er ikke planlagt innenfor normen for stigning. 

Veg og fortau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen legger opp til etablering av ny vegsløyfe for den nordøstlige del av 

området, slik at en oppnår gode stigningsforhold. De øvrige vegene vil 

bestå. Det vil bli anlagt nytt fortau langs Åsgårdvegen fra plangrensen i 

nord til plangrensen i sør. Hele boligvegen inne i boligområdet vil også bli 

anlagt med fortau i 3 m bredde. Feltene B12 og B20 er planlagt med felles 

parkeringsanlegg hvor de interne adkomstvegene blir regulert som 

gangveger. 

Lekeplasser 

 

 

 

 

 

 

Grønnstruktur 

Reguleringsplanen legger opp til et differensiert tilbud for lek i området, 

og følger kommuneplanens bestemmelser fullt ut. Strøkslekeplassen legges 

i området ved barnehagen, mens kvartalslekeplassene er jevnt fordelt på 

hele området. Det er stilt egne krav til nærlekeplasser nær inngangssonene 

til boligene. 

 

 

Området grenser til Tromsømarka i øst og sykehusets parkarealer i vest. 

Planforslaget opprettholder de nord-sørgående vegetasjonsbåndene i 

området. Deler av området består av bratte skrenter som ikke ønskes 

bebygd. I tilknytning til disse båndene anlegges lekeplasser og 

vegetasjonsbelter som knytter delfeltene sammen. Boligområdet 

opprettholder eksisterende stier og gangveger som har forbindelse til 

turstinettet på oversiden av området. 

 

 

Skoleveg 

 

Området ligger inntil Prestvannet og Workinnmarka skolekrets, slik at det 

eksisterer to alternativer for trygg skoleveg. Korteste skolevegen er til 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligstruktur 

 

 

 

 

 

 Barnehage 

 

Workinnmarka skole (1,4 km), hvor det er åpnet adkomst til Norrønafeltet 

via avtale med private eiendommer. Her må skolebarna krysse 

Langnesbakken i en lysregulert overgang. Skoleveg til Prestvannet er noe 

lenger (1,7 km), hvor en må krysse Langnesvegen ved Prestvannet. 

 

For å få gangadkomst til Workinnmarka skole er det planlagt en gangveg i 

tre m bredde i grensen mellom to eneboligtomter i Norrønafeltet. Det er 

lagt opp til en begrenset arealbruk til gangvegen for å skåne hagearealene 

til disse boligene. 

 

 
Figur 4 Oversikt skoleveg til Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst skole 

 

Boligområdet er delt opp i 22 boligfelt i ulik størrelse, hvorav 12 felt er 

ubebygd. Det er planlagt for blokkbebyggelse i fire til fem etasjer i 

bebyggelsen nærmest marka, og lav blokkbebyggelse i feltene ned mot 

Åsgårdvegen. Plassering av bebyggelsen er lagt opp slik at området 

bevarer store deler av den grønne strukturen som preger området i dag. 

 

Egnet areal for barnehage har vært vurdert i flere runder i samarbeid med 

Tromsø kommune. Den tomta som ble vurdert best egnet ligger ved 

eksisterende barnehage inn mot skråningen og markaområdet i øst. Arealet 

er stort nok til å tilfredsstille en fireavdelings barnehage. Barnehagens 

uteområde er i stor grad vendt mot vest med gode solforhold og utsikt, 

men med flystøy som går utover anbefalte normer. 

Byutvikling anbefaler at det opprettholdes barnehage i område selv om 

flystøyen er beregnet til 58 dB, noe som er 6 dB over anbefalt verdi. Det 

stilles krav om kompenserende tiltak som stille soner (gapahuker, 

paviljonger og vegger) som skjermer mot flystøyen. Det må også settes 

opp støyskjerming mot vegarealene. Kravene til skjerming er nedfelt i 

bestemmelsene. 



 

 

 
Figur 5 Utsnitt av landskapsplan: Barnehagearealet 

 

Parkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen legger opp til at parkering i all hovedsak skal legges under boligene 

eller i egne parkeringsanlegg under bakken. Gjesteparkering er lagt til 

arealer på bakkenivå nært boligene. Planen oppfyller kommuneplanens 

parkeringsnorm med 1,25 p-plass pr. bolig. Kravene til sykkelparkering er 

skjerpet etter offentlig ettersyn, og kravene er lagt til bestemmelsene. 

 

 
Figur 6 Anviste arealer for parkering 

 

Støy Støyrapporten viser at hele Åsgårdmarka ligger i gul flystøysone med støy 

over anbefalt grense for leke- og uteoppholdsarealer. Flystøyen er 

beregnet til 55 dB for de fleste feltene og 56 dB på feltene nederst i 

nordvest. Anbefalt maksimal flystøy på uteoppholdsarealer er i veileder T 

1442 satt til 52 dB.  

 

For å redusere flystøyen til et akseptabelt nivå er boligene plassert slik at 



 

 

en får en stille side og støyskygge mot øst. Alle boligene vil ha 

tilfredsstillende støynivå inne, med krav om et soverom mot en stille side 

og balansert ventilasjon. Nærlekeplasser må enten ligge på østsiden av 

boligene eller på vestsiden med fysiske skjermingstiltak. 

 

De store lekeplassene mellom blokkbebyggelsen kan ikke skjermes for 

flystøy. Sentrallekeplassen og kvartalslekeplassene har tre til fire dB mer 

støy enn anbefalt i retningslinjene T 1442. Byutvikling ønsker at 

lekeplassene skal ha kompenserende tiltak med soner som er skjermet mot 

flystøy. Tiltakene skal bestå av gapahuker, paviljonger og vegger. 

Lekeplassene og oppholdsarealene mot vest har meget gode solforhold og 

god utsikt. Dette er kvaliteter som styrker lekeområdene spesielt og 

bomiljøet generelt, og er en av faktorene som gjør området meget velegnet 

til boligformål. Støyulempene kan avveies mot disse kvalitetene. 

 

Universell 

utforming 

 

 

 

Hovedvegen gjennom området ligger parallelt med terrenget, slik at det gir 

gode stigningsforhold. En liten del av vegen, mellom felt B1 og B2, har en 

stigning på rundt 8 %, mens de øvrige vegene ligger på ca. 5 % stigning. 

Utearealene er universelt tilgjengelig fra veg. 

Kulturminner/ 

Kulturmiljø 

Under prosessen har kulturetaten undersøkt området for kulturminner. 

Det er ikke funnet spor etter eldre menneskelig aktivitet i området. 

Planen tar utgangspunkt i eksisterende bolig- og sykehusstruktur fra 50-

tallet, avsetter hensynssone bygningsvern på enkelte boliger (Lars Eriksens 

veg 4-7), og hensynssone bevaring kulturmiljø i boligene som vender ned 

mot sykehuset. For å ivareta hensynet til omkringliggende bebyggelse er 

det i bestemmelsene stilt krav til utforming av den nye bebyggelsen. 

 

Grunnforhold 

 

 

 

 

 

Ny vurdering av 

arealbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markagrensen 

I planområdet er det i hovedsak tynt morenelag, fjell i dagen og noe myr. 

Hovedtyngden av boliger ligger inntil eller over den marine grense. Det er 

vurdert som lite fare for kvikkleire i området. NVE har vurdert de 

undersøkelsesdataene som er framlagt, og funnet dem tilfredsstillende. 

 

 

Markagrensen inntil Åsgårdområdet anses tilfredsstillende plassert i 

forhold til avstand mellom bebyggelse og lysløype, og finner ikke grunn til 

å avvente en ny plan for ytterligere vurdering av Tromsømarkas grense i 

området.  

 

Helhetlig tilnærming av området sør-vest på Tromsøya må løses i egen 

overordnet plan og ikke i detaljplanen for Åsgård boligområde. I forslaget 

til kommuneplanen er den overordnede arealbruk og funksjoner i området 

vurdert og klargjort. Skolekapasiteten i området er tilfredsstillende og en 

utbygging av Åsgård boligområde vil ikke påvirke denne kapasiteten til et 

kritisk nivå. 

 

Administrasjonen har foretatt en gjennomgang og ny kvalitetssikring av 

Tromsømarkas grenser. En gjennomgang av den 32 km lange 



 

 

maksgrensen er et omfattende arbeid, dersom det skal gis en forsvarlig 

behandling. En ny revidert markagrense er ikke klargjort i ny KPA 2015-

2026. Grensevurderingene må sees i sammenheng med øvrig framtidig 

arealdisponering, slik at ny en markagrense mest sannsynlig vil bli 

presentert ved ny revidering av KPA i 2019. Markagrensen på oversiden 

av planområdet for Åsgårdmarka er konkret vurdert av administrasjonen. 

Dersom en ønsker å beholde boligområdets areal, er grenselinjen avsatt 

på rett sted i forhold til dagens lysløype med en bufferavstand på 80-100 

m og en høydeforskjell på 15-20 m. Skråningsarealene opp mot 

markagrensen er arealer som tåler intensiv utnyttelse, og arealene er en 

forutsetning for å kunne tilrettelegge boligområdet med ny infrastruktur. 

Planarbeidet for utvikling av boligområde i Åsgårdmarka har pågått siden 

2009. Planen har fulgt premissene og rammene i Kommuneplanens 

arealdel (KPA) 2007-2018. Området er også avsatt som framtidig 

boligområde i KPA (2015-2026). I tillegg har Åsgårdmarka vært avsatt 

som byggeområde i KPA siden 1991. Åsgårdmarka er avsatt som 

byggeområde i kommunestyrets vedtak for kommuneplan av 26.06.1991, 

31.10.2002, 19.06.2007 og 26.11.2012, hvor samme avgrensning er 

beholdt i alle planene. 

 

Kravet om å sørge for en helhetlig tilnærming til området sør-vest på 

Tromsøya, med tilrettelegging av nye boliger og ny skole, er en uklar 

bestilling hva angår ønsket plannivå. Kommuneplanens arealdel klargjør 

den overordnede arealstrukturen på den sørvestlige del av Tromsøya, hvor 

det avsettes areal for framtidige boliger, skoler og annet offentlig behov. 

Ny vurdering av arealbruk og helhetlig tilnærming tilgrensende 

områder. 

 

Det er klargjort at skolekapasiteten for Åsgårdområdet er tilfredsstillende 

når det gjelder kapasiteten i forhold til Workinnmarka skole og til dels 

Prestvannet skole. I tillegg er det lagt inn planbestemmelser som krever 

dokumentasjon av skolekapasiteten for hvert felt som bygges ut. 

 

En ev. framtidig utbygging av deler av Holt sør for Holtvegen vil ikke 

påvirke verken skole- eller barnehagekapasiteten for Åsgårdområdet.  

Holtområdet, sammen med Norheim og Vangberg, sogner til Fagereng 

skole, og teknisk og sosial infrastruktur vil bli vurdert ved en evt. 

videreutvikling av disse områdene. 

 

Åsgårdmarka boligområde faller godt inn i kommunens 

knutepunktstrategi som krever tett boligbygging i kollektivakser mellom 

knutepunktene. Kort avstand til sentrum og arbeidsintensive områder gir 

gode muligheter for miljøvennlig transport. Planen legger opp til 

maksimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur, og ny bebyggelse er 

godt tilpasset landskapets karakter. 



 

 

Administrasjonen mener hensynet til utviklingen av sør-vest delen av 

Tromsøya er tilstrekkelig ivaretatt i planen for Åsgårdmarka og i 

forslaget til ny kommuneplan. Markagrensen ved Åsgård er nærmere 

vurdert, og plasseringen er funnet tilfredsstillende i forhold til plassering 

av boliger og bruk/nytte av markaområdet. 

 
Figur 7 Arealfunksjoner på Tromsøya sørvest 
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Merknader 

 

Det er levert 18 merknader til planforslaget, hvorav Fylkesmannen har gitt 

innsigelse knyttet til støy. Liste over leverte merknader og kart over 

nabomerknadene følger som vedlegg til saken. 

 

Byutvikling sine vurderinger er vist i kursiv skrift. 

 

 
1. Miljørettet helsevern (TK) 

 Krav om skjerpelse av støykrav på arealer med både veg og flystøy. Krav 

iht. veileder T 1442: 52 dB på arealer med fly og vegstøy. 

 Krav om at støybegrensinger i anleggsperioden legges inn i 

bestemmelsene. 

 

Kravene til støyskjerming av veg er presisert i bestemmelsene. 

Støy i anleggsperioden er klargjort i kommuneplanens bestemmelser. 

 

2. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Rådet er svært godt fornøyd med reguleringsplanforslaget. 

 

3. Fylkesmannen i Troms: innsigelse til planen 

 Planforslaget mangler en detaljert støyrapport med dokumentasjon og 

ev. konkrete tiltak. 

 Støybestemmelsene er ikke tilstrekkelig presise. 

 Grunnforholdene må utredes og klargjøres med dokumentasjon av 

forholdene.  

 

Søker har levert en detaljert støyrapport med forslag til bestemmelser 

og konkrete tiltak. Tromsø kommune er kommet til enighet med 

Fylkesmannen om et akseptabelt støynivå for vestsiden av Tromsøya 

Søker har avklart dokumentasjon av grunnforholdene med NVE, og 

kravet til detaljundersøkelser er klargjort i planens bestemmelser. 

Innsigelsene er frafalt. 

 

4. Åshild Daleng, Åsgårdvegen 20 

 Åshild Daleng viser til at deres eiendom får økt støynivå pga. økt 

boligtrafikk til Åsgårdmarka, og ber om det utføres støybegrensende 

tiltak mot deres eiendom eller andre kompenserende tiltak. 

 

Støymålingene og beregningene av framtidig støy fra Åsgårdvegen viser 

at vegstøyen øker med 4 dB etter full utbygging, og at det er behov for 

tiltak for å dempe støyen mht. boligene til akseptabelt nivå. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om støyskjermingstiltak for de 

eksisterende boligene som rammes av økt støy som følge av 

utbyggingen. Det skal etableres støyskjermingstiltak på de eksisterende 

boligene som får økt vegstøybelastning, iht. støyrapporten 

 

 

 



 

 

5. Prestvannet skole  

 Enhetsleder for Prestvannet skole meddeler at de ikke har kapasitet til å 

ta imot flere elever, da de mangler bygningsmessige arealer for å kunne 

gi tilfredsstillende tilbud for undervisning. 

 

Bestemmelsene stiller krav om dokumentert skolekapasitet før det kan 

igangsettes boligbygging i området. Workinnmarka skole er også 

aktuell som elevtilbud for boligområdet i Åsgårdmarka. 

 

6. Statens vegvesen (SVV) 

 SVV stiller krav om at bussholdeplassene og tilgrensende 

gangforbindelser må utformes universelt, og viser til SVV håndbøker for 

konkret utforming. De oppfordrer også til å tilrettelegge utearealer, 

gangveger og snarveger med universelle kvaliteter utover 

framkommelighet i bratt terreng. 

 

Merknadene er fulgt opp. Bestemmelsen om universell utforming er 

presisert i pkt.2.1e og 3.1c. 

 

7. Per Bjørnerud Rønning/Åse B. Birgirsdottir, Langnesvegen 67 

 Rønning og Birgisdottir mener at blokkbebyggelsen i nord, felt B1, 

kommer for nært eksisterende bebyggelse og med for høye bygninger. De 

synes ikke boligblokkene er tilpasset eksisterende bebyggelse, og at 

byggehøyden bør senkes.  

 De mener videre at eksisterende snødeponi for Langnesvegen 55-67 inne 

i Åsgårdmarka må reguleres inn i planen ved at grøntbelte utvides i 

bredden og grensen til boligfelt B1 flyttes lengere sør. 

 

Den del av blokkbebyggelsen i B1 og B6 som grenser til grøntområde G1 

skal trappes ned med en etasje eller redusert byggehøyde med 3,5 m mot 

nord. 

Grøntområde utvides i bredden fra 10 m til 15 m og byggegrensen ved 

G1 flyttes 4 m mot sør. 

Det reguleres inn et snødeponi i grøntområde G1 sør for Langnesvegen 

59B. 

 

Merknaden tas til følge. 

 

8. Vann og avløp, Tromsø kommune 

Vann- og avløpsenheten tilrår at plankartet betegner tekniske traséer som 

eget formål framfor bruk av hensynssoner. De presiserer behovet for egen 

teknisk trasé mellom felt B7-8 og B10, og at bestemmelsene angående 

teknisk infrastruktur må presiseres. 

 

Plankartet er endret og bestemmelsene er presisert med hensyn til sikring 

av den tekniske infrastrukturen i grunn. 

 

 

 



 

 

9. Gunbjørg Svineng og Peter McCourt, Simen Workinnsveg 22 

 Svineng og McCourt ønsker at vegtraséen gjennom Norrønafeltet 

forbeholdes kollektivtrafikk og at bommen opprettholdes slik den er i dag. 

 De er bekymret for at den nærmeste bebyggelsen i felt B12 med mange 

etasjer vil kunne virke negativt inn på deres eiendom. 

 De fremlegger at vegetasjonsbelte i grensen til deres eiendom (G4) med 

bestående trær må bevares. 

 De ønsker ikke plassert gjesteparkering nært grensen til Norrønafelt, da 

biltrafikken vil være generende for deres bomiljø. 

 

Det er ikke planlagt endringer av trafikken gjennom Norrønafeltet, og 

kollektivtraséen med bom skal beholdes uendret. 

B12 tillates bebygd med inntil tre etasjer (ikke fem til seks etasjer), og 

avstanden mellom deres bolig og nye bygg i feltet vil være 47 m.  

Beregningene viser at deres eiendom ikke vil bli rammet av skygger fra 

ny bebyggelse. 

Eksisterende vegetasjon vil bli bevart i et belte på opptil 30 m ved deres 

eiendom, slik at ønske om en vegetasjonsbuffer er ivaretatt. 

Gjesteparkeringen i området nord for B12 er av begrenset størrelse (11 

plasser), og trafikkbelastning vil i liten grad påvirke omgivelsene.  

 

10. Anette Langås og Hans Eilif Larsen 

Merknaden er lik merknad ni med samme synspunkter. 

 

Det er ikke planlagt endringer av trafikken gjennom Norrønafeltet, og 

kollektivtraséen med bom skal beholdes uendret. 

B12 tillates bebygd med inntil tre etasjer (ikke fem til seks etasjer), og 

avstanden mellom deres bolig og nye bygg i feltet vil være 41 m.  

Beregningene viser at deres eiendom ikke vil bli rammet av skygger fra 

ny bebyggelse. 

Eksisterende vegetasjon vil bli bevart i et belte fra seks til 30 m ved deres 

eiendom, slik at deler av eksisterende vegetasjonsbelte vil bli redusert. 

Gjesteparkeringen i området nord for B12 er av begrenset størrelse (11 

plasser), og trafikkbelastning vil i liten grad påvirke omgivelsene. 

 

11. Avinor  

Avinor viser til at flyplassen har restriksjoner på bygging i ulike soner 

rundt flyplassen. Den horisontale hindersonen, en beregnet flate i høyde 

54,7 moh., brytes av planlagte bygg i på flere steder i planen, og da særlig 

bebyggelsen som anlegges mot toppen av øya. De ber om at det blir 

utarbeidet en risiko- og hinderanalyse knyttet til dette forholdet. 

Ny bebyggelse kan også virke inn på radionavigasjonsanlegget for 

flyplassen, og det bes om en radioteknisk vurdering knyttet til foreslått 

bebyggelse. Bestemmelsene må spesifiseres med krav om radioteknisk 

vurdering ved søknad om oppføring av bygg høyere enn ni m over terreng, 

og ved bruk av tårnkraner i anleggsområdet. 

 

De er videre bekymret for økt utbygging av boliger innenfor gul 

flystøysone rundt flyplassen, da det på sikt kan hindre utvikling av 



 

 

trafikken på lufthavna.  

 

Luftfartstilsynet ber i tillegg Avinor klarlegge om turbulens fra ny 

bebyggelse vil kunne påvirke luftfarten i området. 

 

Det er utført en hinderanalyse av Safetec AS/ Asplan Viak AS. Avinor 

stiller seg bak konklusjonen i hinderanalysen som viser at utbyggingen av 

Åsgårdmarka ikke vil skape risiko for avgang og landing på Tromsø 

lufthavn.  

I bestemmelsene er det lagt inn krav om radioteknisk vurdering ved 

byggesaksbehandlingen, sikkerhetskrav til tårnkraner i byggeperioden og 

turbulensanalyse knyttet til utforming av bebyggelsen. 

 

12. Troms fylkeskommune, Samferdsels- og miljøetaten 

 Funksjoner og arealformål 

 Bussholdeplasser 

 Universell utforming og HC-parkering 

 Sykkelparkering 

 Mindre bilparkering og mer sykkelparkering 

 

Samferdsels- og miljøetaten mener boligplaner bør legge til rette for å 

redusere reisebehovet og da særlig bilbruken. Bilparkering bør reduseres og 

sykkelparkering økes. De foreslår at korttidsparkering, HC-parkering og 

sykkelparkering legges inn i plankartet. En parkeringsdekning på 1,25 p-plass 

pr. boenhet mener de er for stor, men synes det er bra at hoveddelen av 

parkering skjer i bakken under bygg. Sykkelparkeringen bør styrkes, og 

tilrettelegges ved inngangene til boligene. 

 

De synes det en styrke at det planlegges boliger inntil en kollektivtrasé og at 

planen innehar areal for barnehage. Areal for dagligvarehandel ville redusert 

reisebehovet ytterligere. 

 

De mener det er viktig at det legges til rette for kollektivtransport med lett 

tilgang til holdeplasser som er tilrettelagt for alle (UU), og at fortau og 

snarveger anlegges gjennom hele boligområdet. Særlig fortau langs 

Åsgårdvegen er viktig, og at det planlegges gangforbindelser til det tilliggende 

boligområdet. 

 

Byutvikling mener det bør avsettes en parkeringsplass pr. bolig i dette 

området, da parkering i hovedsak skjer i bakken under bygningene. 

Gjesteparkering er opprettholdt med 25 % for å unngå uregulert parkering 

langs vegene. 

 

For å bedre busstilbudet foreslår byutvikling at det avsette areal for busskur 

med tilhørende fortausareal på begge sider av Åsgårdvegen. 

 

Merknadene tas til orientering. 

 



 

 

             
      

 
 

13. Troms fylkeskommune, Stabssjefen 

 Hensynssone H570 bør ikke legges over feltene B18, G7, G9, P6 og 

L6 lekeplass. B18 bør ha egne bestemmelser med krav om tilpasning 

til bebyggelse i B15-16 

 Fortau i Lars Eriksens veg kommer for nært vernete bygg nr. 4-10 

 I bestemmelsene pkt.1.1a er felt B15-16 angitt med blokkbebyggelse, 

samtidig som bygningene er vernet. 

 

 
 

Byutvikling ser at det ikke er hensiktsmessig å legge hensynssone på 

arealer som ikke skal bebygges (G7, G9, P6 og L6), og reduserer 

hensynssonen til kun å gjelde B15-B16. 

Felt B18 får en egen bestemmelse som skal hensyn ta vernet bebyggelse. 

Formålet annen veggrunn tilpasses de vernete bygningene i Lars Eriksens 

veg 3-4-5 

Felt B15- B16b tas ut av bestemmelsens pkt. 1.1a, da dette er feil 

formulering. 

 

14. Troms fylkeskommune, Kulturetaten  

 Ber om at bestemmelsene i hensynssone H730_1-4 presiseres ang. 

fredningsforskriften som gjelder for feltet B15-16. 

 

Bestemmelsen er endret iht. kulturetatens henvisning. Merknaden tas til 

følge. 



 

 

 

 Ber om at maks byggehøyde i felt B18 senkes, slik at den 

verneverdige bebyggelsen i bakkant (B15-16) kommer bedre til sin 

rett, og at bestemmelsene presiserer at feltet skal bestå av 

enkeltbygninger. 

 

Byutvikling ser at byggehøyden i felt B18 kan være forstyrrende for 

opplevelsen av de fredete bygningene i felt B15-16 og reduseres den 

maksimale byggehøyde med -1,5 m til c+46,6. Endringene framkommer i 

plankartet. Det legges til bestemmelsen en presisering om at felt B18 skal 

etableres med enkeltbygninger. Merknaden tas til følge. 

 

 
 

 Ber om at adkomstvegen (V5) tas ut av planen, og at all adkomst til 

felt B18 skjer fra Åsgårdvegen. 

 

Planen legger opp til parkeringsplasser under bebyggelsen og at all 

kjøring til boligene skal skje fra to adkomster knyttet til Åsgårdvegen 

eller til gjesteparkeringen P6. Atkomstveg V6 vil i hovedsak fungere som 

gang- og sykkelveg, og gir atkomst til hovedplanet for den enkelte bolig. 

Åsgårdvegen er kollektivveg med fortau. Det er ikke ønskelig med 

ytterligere atkomster som krysser fortau eller som hindrer 

kollektivtrafikken. Merknad tas ikke til følge. 

 

 Hensynssone H570 bør ikke legges over feltene B18, G7, G9, P6 og 

L6 lekeplass. 

 

Hensynssone H730_1-4 er redusert til kun å gjelde felt B15-16.  

Merknad er tatt til følge. 

 

 Ber om at fortauet langs Lars Eriksens veg flyttes til oversiden av 

vegen, slik at en unngår konflikt mellom vegareal og fredete og 

verneverdige bygninger på nedsiden av vegen. 

 

Ut fra en helhetlig trafikkvurdering av hva som er mest gunstig for de 

gående, er nytt fotau planlagt på vestsiden av Lars Eriksens veg. Ev. 

konflikt mellom vernete bygg og formålet annen veggrunn (grøfteareal) 

er løst ved å redusere bredden på annen veggrunn fra 3 m til 2 m. 

Adkomsten til de verneverdige bygningene vil bli tilpasset endringen av 



 

 

vegarealet, slik at det ikke påvirker bygningen. Dette er presisert i 

bestemmelsene. Merknadene er delvis tatt til følge. 

 

15. Safetec (Hinderanalysen) 

Presiserer konklusjonen: Risikoen ved alle analyserte avganger og 

landinger ved flyplassen vurderes å være upåvirket av endringene i 

hindersituasjonen som Åsgårdmarka vil introdusere. Det anbefales i tillegg 

at anleggsperioden vies særskilt oppmerksomhet ang. kraner og belysning.  

 

Merknadene er tatt til orientering. 

 

16. Asplan Viak AS (Støyutredning) 

Konklusjon: Det vil være behov for støyskjermende tiltak for å 

tilfredsstille krav til stille side, samt støynivå på private uteplasser og felles 

lekearealer. 

 Delvis innglassede balkonger med overbygg/utvidet takutstikk. 

 Gapahuk/lavvo/paviljonger med tette tak og sidevegger på 

lekeplassene. 

 Bygninger med gjennomgående boenheter og med soverom mot stille 

side. 

 

17. Helseforetaket Sørøst  

Helse  Sørøst ber om at det legges inn ulike hensynssoner på de bygninger 

som er framkommet i verneplanen for helsebygg. 

 

Merknaden er tatt til etterretning. 

 

18. Harald Paulsen (2) Langnesvegen 59B 

Jan Paulsen har boligeiendom som grenser til planområdet i nordøst og 

frykter at høyden på den nærmeste boligblokka vil skyggelegge 

eiendommen og begrense utsikten fra hans bolig. Anmoder om at blokk 

ikke bygges høyere enn tre etasjer. 

 

                
Skygge 21. mars/september kl. 15.00                 Langnesvegen 59B er merket rødt 

 
Skygge 21. mars/september kl. 18.00  

 



 

 

I følge skyggediagrammene vil ikke planlagt blokkbebyggelse øverst i 

Åsgårdmarka kaste skygger inn i eksisterende boligområde i perioden 

mars til september. De øverste blokkene vil begrense eiendommens utsikt 

noe mot mot sørvest. Byutviklingssjefen vil stille krav om at øverste 

blokk skal avtrappes minimum en etasje mot eksisterende bebyggelse. 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

19. Joachim Hegstad, Langnesvegen 65 

Eksisterende snødeponi for Langnesvegen 55-67 inne i Åsgårdmarka må 

beholdes og reguleres inn i planen ved at grøntbelte utvides i bredden og 

grensen til boligfelt B1 flyttes lengere sør. 

 

Grøntområde utvides i bredden fra 10 m til 15 m og byggegrensen ved 

G1 flyttes 4 m mot sør. Det reguleres inn et snødeponi i grøntområde G1 

sør for Langnesvegen 59B. Merknaden tas til følge. 

 

20. Elly Solberg, Langnesvegen 59a 

Eksisterende snødeponi for Langnesvegen 55-67 inne i Åsgårdmarka må 

beholdes og reguleres inn i planen. 

 

Grøntområde utvides i bredden fra 10 m til 15 m og byggegrensen ved 

G1 flyttes 4 m mot sør. Det reguleres inn et snødeponi i grøntområde G1 

sør for Langnesvegen 59B. Merknaden tas til følge. 

 

 



 

 

06 

Konklusjon 

 

 

Planforslaget anses tilfredsstillende løst med en kompakt boligbebyggelse og et 

stort antall boenheter, hvor det samtidig tas hensyn til natur- og 

kulturlandskapet. 

 

Planforslaget viser et boligmiljø med tilfredsstillende uteromsarealer og velegnet 

vegnett.  

 

Administrasjonen mener forslaget til reguleringsplan for Åsgårdmarka er 

tilstrekkelig utredet og med god arealutnyttelse. Planen oppfyller de krav en 

stiller til en rasjonell og miljørettet arealbruk. 

 

Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

 
Figur 8 Fotomontasje av planområdet 

 

 

 

 

 

 

Vedtakskompetanse: 

Byutviklings, miljø og transportkomiteen 

Kommunestyret 

 

 

 


