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1 S AMMENDRAG

1.1 Intensjoner
Intensjonen er å utvikle Skjelnan
boligområde som en utvidelse av Kroken
bydel . På Skj elnan skal det etableres relativt
tett og variert bebyggelse i form av
eneboliger, rekkehus, kjedehus, lavblokk og
terrassehus. Skjelnan skal bli et godt og
sosialt sted å bo, hvor man kan finne
boligtyper som passer i alle livsfaser. Utsikt,
sol, lett til gjengelighet til marka og tilknytning
til bybuss er viktige kvaliteter som skal gjøre
dette til et attraktivt boligområde.

Skjelnan skal knyttes tett sammen med
eksisterende bebyggelse i Kroken gjennom
et nettverk av forbindelser for både gående,
syklende , skigåere og utrykningskjøretøy.
Dette gjør at det blir lett for nye beboere å
benytte seg av eksisterende bydelssenter,
skoler og barnehage.

Skjelnan skole og barnehage skal sikres
gode betingelser med store tilgjengelige
grøntarealer.

1.2 Hovedinnhold
De taljreguleringsplanen legger til rette for inntil 704 boliger . Planområdet har et samlet areal
på ca. 400 daa, og vil bli en utvidelse av eksisterende bydelssenter i Kroken. Området får
adkomst for buss og bil fra ny samlevei tilknyttet fv. 53 sør for tank anlegget. Bebyggelsen er i
nedre del strukturert langs adkomstveier. I øvre del, hvor det er mindre trafikk, er boligene
strukturert langs både samle - og adkomstvei.

Skjelnan vil få tilknytning til bybuss fra fv.53, med snuplass øverst på Skjelnan. Den m est
sannsynlige løsningen er at dagens rute 24, som nå snur ved Kroken sykehjem, forlenges
nordover slik at den kan betjene både Stenberg og Skjelnan.

Lekeplasser:
Nærlek og kvartalslekeplasser er lagt slik at de blir naturlige, grønne møteplasser i
nabos kapene. Disse skal fungere som sosiale arenaer og identitetsskapende
samlingspunkter.

I tilknytning til Skjelnan skole og barnehage opprettholdes et stort grøntareal som sentralt
lekefelt. Området vil få en funksjon som bydelspark, som binder sammen Skjeln an med den
øvrige delen av Kroken. Hele 4 forbindelser mellom Kroken og Skjelnan går gjennom
bydelsparken.
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Gang - og sykkelveger
Skjelnan skal knyttes sammen med Kroken . I tillegg til eksisterende fylkesvei med tilhørende
gang - og sykkelvei skal det etabler es 4 nye forbindelser mellom Skjelnan og Kroken :

a. Lysløypa :
I detaljregulering for Øvre Kroken er det lagt opp til at ny trasé for lysløypa samordnes med
ny overvannsgrøft. Lysløypa videreføres nordover i plan for Skjelnan. Ettersom det på
Skjelnan, i m otsetning til Øvre Kroken, er mulig å lede overvannet i åpne vassdrag til
Tromsøysundet, er det ikke behov for å videreføre den store overvannstraséen nordover fra
Kroken (det vil kun etableres mindre avskjærende grøfter som leder vannet til vassdrag).
Det te gjør at man er mer fristilt når det gjelder lokalisering av lysløypa. L ysløypa er derfor
lagt som en samlende, tilgjengelig, grønn åre gjennom boligområdet, langs den fine fjell -
skrenten som går gjennom planområdet. Lysløypa krysser samleveien med en 35 m lang
skibro, som sikrer trygg kryssing. Lysløype vil kunne videreføres nordover i kommende
områdeplan. Traséen har maksimal stigning 1:12, tilrettelagt for elektrisk rullestol.

b. Gang - og sykkelvei gjennom Skjelnan :
Som et ledd i utvikling av sykkelbye n Tromsø er det lagt opp til en gjennomgående gang - og
sykkelvei på ca. k ote 30, som vil kunne videreføres nordover i kommende områdeplan.
Gang - og sykkelveien er en forlengelse av Flintveien i Kroken, og videreføres mellom skolen
og barnehagen nordover gj ennom Skjelnan boligområde. Traséen blir et internt supplement
til eksisterende gang - og sykkelvei langs Fv. 53 , som i sykkelbyen Tro msø er den prioriterte
traséen. Veien skal være kjørbar for nødetatene og gi mulighet for gjennomgående brøyting
mellom Skj elnan og Kroken.

c. Kjørbar e gang - og sykkelveier mellom Skjelnan og Kroken :
I tillegg til vegen nevnt ovenfor skal det etableres 2 kjørbare gangveier som knytter Skjelnan
og Kroken sammen. Disse skal kunne brøytes, og skal ved behov kunne benyttes av
nøde tatene. Den ene går rett ovenfor skolen, i dagens lysløypetrasé. Den andre går fra
snuplassen i enden av samleveien på Skjelnan og knyttes til adkomstvei i Øvre Kroken.

Ny øvre hovedveg:
Fylkeskommunen og Statens Vegvesen har en langsiktig plan om å etabl ere ny øvre trasé
for fv. 53. Innslagspunkt for denne er i planen samordnet med samlevei til Skjelnan
boligområde. Nødvendig areal for omlegging av kryss når veien oppgraderes til hovedvei er i
denne planen avsatt som trafikkareal. Viser til egen KU rappor t om denne prosessen.

Skredfare:
Deler av planområdet omfattes av far esoner for jord - og flomskred. Før utbygging kan
igangsettes må vassdragene erosjonssikres, for å unngå ukontrollerte flomskred. Tiltak som
må gjennomføres for å hindre nye jordskred i sø r er å etablere ledekonstruksjon ved skolen
for å lede evt . flommasser i definerte løp, samt drenere et myrområde på k ote 295, øst for
tidligere løsneområde. Sikringstiltakene er av Multiconsult kostnadsberegnet til ca. kr 5 mill.

Det inngår 3 vassdrag i p lanområdet. Disse skal erosjonssikres og samles i tydelige elveløp
som skal gå åpent gjennom boligområdet, og lede ned til sundet. Overvann fra område for
øvrig ledes langs samlevei, og ut til disse elveløpene der veien svinger. Det avsettes grønne
korrido rer langs vassdragene, og stiforbindelser der det er naturlig å etablere snarveier.

Samlet areal planområde 393 000 m2
Max antall boenheter 704
Max tillatt BRA for hele planområdet 88 800 BRA for nye bygg (eksist. kan påbygges i tillegg)
Dato informasj onsmøte Byutvikling 13.12.11
Dato oppstartsmøte 17.01.13
Annonse oppstart planarbeid 25.06.13
Annonse offentlig ettersyn planprogram 02.04.14
Dato fastsatt planprogram 14.08.14
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2 BAKGRUN N

2.1 Hvem står bak planforslaget
Asplan Viak as har utarbeidet planfo rslaget på vegne av Skjelnan Utbygging as, som
samarbeider med Tromsø Kommune, eiendomskontoret.
Sigrid Rasmussen har vært oppdragsleder hos Asplan Viak as.
Kjell Nilsen og Bjørnar Enoksen har vært kontaktpersoner hos Skjelnan Utbygging as.
Multiconsult a s var innleid for å utrede skred og grunnforhold.

2.2 Hensikten med ny plan
Hensikten med ny plan er å legge til rette for økt boligbygging i Tromsø i tråd med
kommuneplanens arealdel og tilhørende knutepunktstrategi . Byen vokser, og de t er et stort
behov fo r boliger i Tromsø.

I tillegg til å ha strategisk beliggenhet som potensiell utvidelsesareal for Kroken bydel, er
Skjelnan godt egnet fra naturens side med tanke på boligbygging . Området har gode forhold
når det gjelder sol, ut sikt, grunn og nærhet til nat ur, og vil derfor kunne tilføre byen boliger
med høy bokvalitet.

Kroken bydel ble i hovedsak bygd ut på 70 tallet, og har mange boliger som ikke tilfredsstiller
dagens krav til teknisk standard og tilgjengelighet. For at Kroken skal bli en velfungerende
b ydel, med botilbud til folk i alle aldre og med ulike behov, trengs det etablering av ny variert
bebyggelse.

2.3 Politiske vedtak som grunnlag for planarbeidet
Vedtak kommuneplanens arealdel (KPA) 2011 - 22 den 28.11.12.
Jfr. bestemmelsenes punkt 2.5.3 skal de t utarbeides områdeplan for området nord for
Skjelnan til Linkveien i Movika, før detaljregulering kan igangsettes i dette området.
Detaljregulering for boliger på Skjelnan kan fremmes umiddelbart.

Planprogram for trafikk og transport i forbindelse med de taljregulering Skjelnan
fastsatt av byrådet 14.08.14
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2.4 Kort historikk fram til varsel oppstart

Arbeidet med igangsetting av regulering til boliger på Skjelnan har pågått i ca. 15 år:

Planperiode KPA 2000 - 2012

Området Kroken - Movika var avsatt til framtidi g boligformål i KPA i perioden 2000 - 2012. I
kommunestyrets vedtak av KPA den 01.11.00 stod det blant annet: «reguleringsplan for
eiendom 14/1 kan fremmes umiddelbart».

På bakgrunn av vedtaket ble det fremmet konkret forslag til reguleringsplan for området ,
datert 25.01.02. Planforslaget ble avslått av planutvalget, i tråd med administrasjonens
innstilling, med begrunnelse om at det skal utarbeides helhetlig kommunedelplan for
Kroken - Movika.

Utbyggerne hadde møte med kommunen 06.09.06 om saken. Det var p ol itisk ønske om
umiddelbar igangsetting av reguleringsplan for området, mens administrasjonen mente
området burde vente til kommunedelplan er på plass.

Planperiode KPA 2007 - 18

Skjelnan Utbygging as fremmet merknad til arealdelen 2007 - 18, med fokus på at
eiendommen sør for Skjelnanelva bør utvikles som en utvidelse av Kroken, i tråd med
temakart om bydeler og sosial infrastruktur. En forutsetning for r egulering var å lage en
fleksibel plan, som holdt alle muligheter åpne for valg av veiløsning til Tønsnes havn.

Kommunestyrevedtak av KPA 2007 - 18 den 19.06.07: «Bebyggelsen fastlandssiden nord,
Kroken mot Skjelnan / Movika, åpnes for boligbygging gjennom kommunedelplan/
reguleringsplan så snart som veiproblematikken i forbindelse med industriområdet i
Tønsvik a er avklart. Prosessen bør kunne komme tidlig i planperioden.
Utbyggingsstrategi skrittvis, fra sør mot nord.»

Bestemmelse KPA 2007 - 18: «Utbygging Kroken – Movika kan ikke igangsettes før skole,
barnehage og veiløsning er etablert».

I forbindelse med reg uleringsplan for Tønsnes havn, vedtatt 12.12.07, ble det utarbeidet
konsekvensutredning. I den forbindelse ble 2 alternative traséer utredet, og Sweco
utarbeidet i den forbindelse en plan for mulig øvre trasé. Det er ikke rekkefølgekrav i plan
for Tønsnes (plan 1642) om etablering av ny øvre trasé, kun oppgradering av
eksisterende vei tråd med plan 1641.

Tromsø Kommune igangsatte i 2007 forstudier som grunnlag for kommunedelplan for
området Kroken - Movika. Alternative traséer for framtidig hovedvei var en d el av studiet.
Konklusjonen var at eksisterende vei ville ha tilstrekkelig kapasitet til å forsyne
industriområdet på Tønsnes, mens det ville bli behov for økt kapasitet og ny vei når
havna kom. Kommunedelplanen ble aldri utarbeidet.
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Etter vedtatt KPA 20 11 konkluderte kommunen, basert på konseptvalgutredning (KVU)
for Tromsø, med at det ikke var behov for ny øvre hovedvei, og at reguleringsarbeidet
kunne starte opp. Det viste seg imidlertid at bare regulerte byggeområder inngikk i KVU ,
og at når man inklu derer framtidige byggeområder avsatt i KPA vil det allikevel bli behov
for en ny øvre vei.

I konseptvalgutredning for Tromsø, vedtatt 26.01.11 konkluderte man med at det på sikt
skal etableres en øvre trasé for ny Fylkesvei 53 for strekningen Skjelnan - Tøn snes.

Statens Vegvesen ønsker å utarbeide kommunedelplan for ny strekning, men det er ikke
avsatt fylkeskommunale midler til dette arbeidet.
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2.5 Kort om prosess etter varsel oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet den 25.06.13. Ved varsel
om oppsta rt var det ikke forutsatt at det skulle utarbeides KU
for detaljreguleringsplanen.

Behovet for å avsette plass til ny fylkesvei er fortsatt til stede,
men det er ikke avgjort hvor traséen skal gå. Swecos trasé er
verken vedtatt, regulert eller fastsatt i annen plan, men
kommunen og Statens vegvesen tar allikevel utgangspunkt i
denne. Tr a séen er lagt diagonalt over Skjelnan området. På
oppstartsmøtet var det en premiss at man i detaljreguleringen
skulle avsette areal til ny fylkesvei i tråd med tidligere s kissert
trasé fra Sweco, som gikk diagonalt over Skjelnan området.

Etter annonsert oppstart kom det forhåndsmerknad fra
Fyl kesmannen og Statens Vegvesen om at det burde stilles
krav om KU for trafikk og transport. Begrunnelsen var at
utbygging vil medfør e byspredning, og at det må d okumenteres
gode løsning er for tilknytning til bybuss samt for gående /
syklende som knytter området tett opp mot Kroken bydel.

Det ble besluttet at det skal utarbeides planprogram og KU. I
denne prosessen ble det stilt krav f ra kommunen om å utrede 2 alternative innslagspunkt
for ny hovedvei, i tillegg til eksisterende trasé. Alle 3 alternativene ble vurdert i forhold til et
sett av kriterier, og vektet i forhold til hverandre. I tillegg ble det drøftet ulike konsepter for
løs ning for buss, gående og syklende. Fylkeskommunen og Statens Vegvesen deltok i
denne prosessen.

Hovedkonklusjoner fra KU fase 1:
o I nnslagspunkt for ny hovedvei legges rett sør for tankanlegget, ved Skjelnanelva.

Området avsettes til trafikkareal i detaljre gulering.
o Området betjenes av bybussrute med direkte tilknytning til eksisterende fv. 53.

Antakelig blir dette en forlengelse av dagens rute 24.
o Området knyttes sammen med Kroken via gang - og sykkelvei, lysløype og gangstier.

Asplan Viak arrangerte en w orkshop med elevrådet fra Skjelnan skole den 17.10.13,
vedrørende plan for Skjelnan og Øvre Kroken. Skolen hadde valgt ut en gruppe på 27
barn bestående av elevrådet og representant fra hver klasse i varierende alder. Elevene
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bor i nordøstre del av Kroken, og kjenner derfor planområdet godt. Asplan Viak as
presenterte først kort planlagt bebyggelse, veier, grøntområder og lysløype. Etterpå ble
det delt ut ortofoto hvor elevene kunne tegne på hvor de bruker å gå, hvor det er fint å
leke o g hva de ønsker seg. D et var først diskusjon i grupper, og deretter felles
oppsummering i plenum.

Oppsummering av innspill fra workshop

Oppslag Nordlys 18.10.13
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3 P LANSTATUS

3.1 Overordna arealplaner
Området er i kommuneplanens arealdel
2011 - 22, vedtatt 28.09.11, av satt til:

Bebyggelse og anlegg (bolig)
Tjenesteyting (skole)
Friområde ( fjæresone på land og
buffer mot marka)
Friluftsområde (fjæra i sjø)
Langs r v. 53 er det avsatt støysoner
Skredsone tangere så vidt området i
sørøst
I bestemmelsene er det krav til
områd eplan fra Skjelnanelva og
nordover, mens detaljregulering av
området sør for Skjelnan kan
igangsettes umiddelbart

Revidert KPA for 201 5 - 2026 vedtatt 18.09.15
(under ny behandling mars/ april 2017)

Byggeområdet nord for Skjelnan
er redusert til nedsiden av ny
hovedvei
Ytre f aresone for storulykke rundt
tankanlegg er tatt med i
plankartet
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3.2 Gjeldende detaljplaner
R eguleringsplaner innenfor plano m rådet :

Plan 0669 «Industriområde Kroken - Skjelnan , vest for fylkesvegen», vedtatt 26.09.83
(indust ri - og veiformål)
Plan 0518 «Skjelnan barneskole», vedtatt 19.11.75 (offentlig formål, skole , friområde )
Plan 0726 «Busslomme og korttidsparkering/ fritidshjem ved Skjelnan barneskole»
(offentlig formål, barnehage, bolig - og trafikkformål)
Plan 1641 «Fv. 5 3 Krokstranda - Tønsnes, gang - og sykkelvei (veiformål)

T il grensende plan i nordvest, på nedside av vei:

Plan 0092 «Skjelnan vest, nedenfor fylkesvegen», vedtatt 10.01.74 (industriformål)

Tilgrensende plan i nord, på overside av vei:

Plan 0072 «Regulerings plan for del av Skjelnan området» , vedtatt 27.01.72
(boligformål)

Tilgrensende plan i sør, nedside av vei:

Plan 1302, « Krokstranda boligområde, Kroken» (boligformål) , vedtatt 26.10.94
(boligformål)

Planområdet stiplet i forhold til gjeldene planer
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3.3 Temapl aner
Det foreligger ingen temaplaner for området.

3.4 Pågåen de planarbeid i nærheten av betydning

Detaljregulering for Øvre Kroken :

Status: Vedtatt 31.08.16

Klageb ehandling pågår.

Innhold: inntil 470 boenheter, barnehage, vei, grøntområder

Forhold til Skje lnan:

Planen vil danne sørøstlig avgrensing av Skjelnan
planen
I planarbeidet ble det utarbeidet faresone skred i
forbindelse med et gammelt jordskred. Dette er fulgt
opp i plan for Skjelnan
I plan for Øvre Kroken ble det stilt krav om alternativ
adkomstve i for utrykning, dvs. at blindvei ikke var
tillatt. Dette er løst i plan for Skjelnan ved at det
etableres kjørbar gangvei med tilknytning til Øvre
Kroken.

Områdeplan for Skjelnan - Movika

Tromsø kommune startet arbeidet med områdeplanen i 2012, og plan program ble utarbeidet.
Prosessen stopper deretter opp pga. prioritering av andre kommunale opp gaver. Intensjonen
med planen var å legge til rette for boliger (ca. 2 000 stk), gravlund, samt bydelssenter med
forretning, barnehage og annen offentlig eller p rivat tjenesteyting, lek og tekniske anlegg. Det
skulle avsettes areal til framtidig øvre hovedvei, samt reguleres gjennomgående sykkeltrasé
som skulle ligge i grønt belte, ikke i tilknytning til hovedveien. Denne skulle kobles sammen
med framtidig sykkelt rasé fra Kroken og sørover. Også videreføring av lysløype mot nord
inngår i planp rogram met.
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Forside planprogram, datert 18.12.12 Avgren s ing av områdeplanen, Skjelnanelva - Linkveien

Forhold til Skjelnan planen:

Nytt innslagspun kt for fylkesvei er avklart i denne detaljreguleringen, ettersom
områdeplanen stoppet opp. Ved framtidig videre arbeid med områdeplanen må dette
tas med videre.
Gjennomgående sykkeltras é, på ca. k ote 20, er lagt inn i planen. Denne bør
videreføres i område planen.
Lysløype er videreført gjennom plan for Skjelnan, og avsluttes på ca. k ote 45 mot
planområdet for område plan. Denne bør videreføres i o m r ådeplanen.
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4 DAGEN S SI TU ASJON

4.1 Planområdet

4.1.1 Beliggenhet i kommunen

Skjelnan ligger nord på fastlandet i Tromsø, i randsonen av den tette byen.

Oversiktskart med ring rundt planområdet

4.1.2 Eksisterende bebyggelse

Det ligger i dag 9 eneboliger innenfor planområdet. Alle ligger strukturert etter dagens
fylkesvei. I tillegg inngår Skjelnan skole og barnehage, samt 3 naus t i fjæra.

Eksisterende bebyggelse innen planområdet
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4.1.3 Veg - og trafikkforhold, parkering

Den eneste veien som går gjennom planområdet er Fv. 53 Tromsøysundveien . Figuren
nedenfor viser dagens biltrafikk på denne:

Det er etablert støyskjerming langs Fv. 53, som følge av utbygging på Tønsnes
industriområde. Dette gjelder både innenfor, nord og sør for planområdet.

Det er regulert og opparbeidet en stor hentelomme/ venteplass for buss rett nedenfor
Skjelnan skole.

Venteplass for buss/ hentelomme

Kjørevei ene i Kroken slutter sør for Skjelnan skole, og videreføres som gangveier til
henholdsvis skole, barnehage og busslomme.

4.1.4 Terrengforhold, landskap, vegetasjon

Overordnet landskapsbilde:

Planområdet ligger ved foten av Ruglfjellet/ Rundfjellet (778 moh), mel lom de to dalene
Kroken og Movika. O mrådet utgjør en del av en sammenhengende vestvendt vegg i det
store landskapsrommet mellom fastlandet og Kvaløya. Denne landskapsveggen er bebygd
fra Berg i sør til Skjelnan i nord.
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Planområdet i det store landska psrommet

T errengets helning:

Mesteparten av planområdet har en helning på mellom 10 og 20 %. Det går en bratt skrent
med helning på mellom 20 og 33% ved ca. k ote 50 og en ved ca. k ote 25. I denne skrenten
er det delvis fjell i dagen. Innimellom fins slake re partier.

Helningskart

Markregistrering innenfor planområdet:

Landskapet kan beskrives som en skogkledt, vestvendt fjellside. Området er preget av
lauvskog (primært bjørk) og åpne myrområder hvor små bekker renner gjennom . Fra
Skjelnan skole og nordo ver går et belte med fjell i dagen, ca . langs k ote 50, som vurderes
som verdifullt mtp estetikk og bruksverdi som lekeområde.

Området i tilknytning til skolen er i dag aktivt benyttet til friluftsliv. Det går stier gjennom
planområd e t som leder til Movika / Kroken og Ruglfjellet/ Rundfjellet, som brukes aktivt som
turområder . Dagens ly sløype stopper sør for planområ det, men det ligger her et potensiale i
å videreføre denne nordover gjennom planområdet til Movika.
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Rødt= kulturminne, stripete = skog, mørk grønn= myr, gult= fjell i dagen ved skolen

Verdikart landskap

Landskapsmessig vurderes ikke planområdet å ha spesielt høy verdi, men oppfattes som en
del av en homogen skråning. Unntak er område med fjell i dagen nord for Skjelnan skole,
som vurderes å ha høy verdi på grunn av estetikk og brukbarhet som lekeareal.

Grønto mråde med fjell i dagen = høy verdi. Resten av planområdet= lav ere verdi

Vassdrag:

Planområdet avgrenses i nord av Skjelnanelva, som er en relativt stor elv og starter ved
Skjelnanvannet på k ote 305, oppe på fjellet. Elva deler seg i to store bekkeløp nord for
planområdet.

Midt i planområdet går Hømmerelva. Denne kommer også i prinsippet fra Skjelnanvannet,
men går under jorda den første strekningen, oppe på fjellet. Elva deler seg i 4 bek keløp i
nedre del, gjennom planområdet, for så å samle seg igjen til 2 løp i nedre del.

Helt sør i planområdet, rett nord for Skjelnan skole, går flere parallelle småelver, som til dels
går under bakken. Elvene oppstår på k ote 340, oppe på fjellet. I tilkn ytning til det sørligste
løpet gikk det for ca. 100 år siden et jordskred.

I tillegg er det 4 mindre bekker som går gjennom planområdet.
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4.1.5 Områdets egnethet

Skjelnan er svært godt egnet t il boligområde!

Terrenget er vestvendt, med fantastiske sol - og utsikts forhold. Det er god tilgjengelighet til
naturen. I tillegg har området et mangfoldig nærmiljøtilbud på grunn av tilknytning til Kroken
bydel, som har eget bydelssenter, skole, barnehage og idrettsanlegg.

Området har også et godt potensiale for tilknytning til bybuss. Avstand til Breivika, som er
byens største arbeidsplass, er ca. 6 km. Avstand til sentrum er ca. 8 km.

4.1.6 Grunnforhold, forurensing, radon

Grunnforhold:

Området er av Multiconsult as vurdert gjennom feltarbeid august - september 2014 inkludert 8
pr øvegravinger. Totalstabiliteten for planområdet vurderes å være god. Det er funnet et tynt
lag med leire over berg i nedre del av planområdet, mot Tromsøysundet. Ved evt.
detaljprosjektering av vei i denne sonen vil det være behov for å ta ytterligere prøv er av
leirelaget, men ikke i planfasen.

Området ovenfor fv. 53 omfattes av tynn mo renemasse over k ote 50, og en blanding av tynn
marin avsetni ng/ tykk strandavsetning under k ote 50. Det er registeret berg i dagen i hele
planområdet, og en sammenhengende st ruktur langs k ote 50. Løsmassemektigheten ved
prøvetaking er mellom 0,7 og 1,7 m, og består hovedsakelig av sand, silt og grus.

Løsmassekart med stiplet planområde (NGU)

Radon

Det er ikke funnet forekomster av radon i planområdet.



19

Planbeskrivelse detaljregulering Skjelnan Asplan Viak AS

Radonmålinger vis er at det er under 100 Bq/ m3 på Skjelnan (temakart KPA)

Forurenset grunn

Det er ikke registrert forurenset grunn innen planområdet

Registreringer viser at det ikke er forurenset grunn på Skjelnan (temakart KPA)

4.1.7 Skredfare

Området inngår ikke i skredsone ihht Kommuneplanens arealdel. Ettersom det gjennom
regulering av Øvre Kroken kom fram at det har gått jordskred i området f o r ca. 100 år siden,
er dette allikevel en problemstilling.

4.1.8 Miljøbelastning

Det finnes i dag 2 kilder til miljøbelastning i tilknytni ng til planområdet:

Fylkesvei 53

Fylkesveien medfører trafikkstøy, jfr. støysonekart fra kommuneplanens arealdel under.
Støysonen strekker seg fra byen i sør til Seljelund, nord for planområdet.
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Støysoner langs vei, til Seljelund (KPA)

Tankanlegg på Skj elnan

Det ligger et tankanlegg rett nordvest for planområdet. Anlegget eies av Shell. Her bunkrer
små og store båter. Dette medfører støy samt storulykkerisiko.

Sone for storulykkerisiko rundt tankanlegg Støysoner rundt tankanlegg

4.1.9 Verneinteress er

Det er påvist kulturminner på Skjelnan innen planområdet. Her finnes steinalderfunn og
mølletufte som er automatisk fredet. Det er iht. Kulturminneloven ikke tillatt å berøre
automatisk fredede kulturminner.

I tillegg finnes et gårdstun på eiendom 14/16 4, som av Fylkeskommunen vurderes å ha
kulturhistorisk verdi sammen med mølletufta. Kulturetaten i Troms Fylkeskommune ønsker i
forbindelse med forhåndsmerknad 2002 at det avsettes hensynssone bevaring fra
steinalderfunnet og ned til sjøen
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Automatisk fredet kulturminne ( Askeladden ) Skisse lokalisering av steinalderfunn med foreslått
hensy nssone, Troms Fylkeskommune 2002

4.2 Eiendomsforhold

4.2.1 Eiendommer som inngår i planen

Oversikt over eiendommer som inngår i planen
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Skjelnan Utbygging as har avtale om utvikling av følgende private eiendommer:
o 14/10: Peder Arthur Svendsen, Bente Osterhaab, Hildur Skarshaug, Pamela

Svendsen
o 14/1 : Odd - Arild Svendsen, Marit S ofie Vollan og Eldrid Pettersen

Tromsø Kommune eier følgende eiendommer: 114/47, 14/6, 14/ 25, 14/148
Troms Fylkeskommune : 14/171
Private eiendommer:

o 14/4: Aase Synnøve Karlsen
o 14/20: Geir Arne og Britt Inger Johansen
o 14/32: Kjell Arne Hagen
o 14/164 og 14/ 181: Reidar Skarshaug
o 14/142: Kenneth Kiil og Sonny Helen Nystad
o 14/ 156: May Ågot , Maria og Ronald Andreas Georgsen, Arild Brochmann
o 14/ 98: Odd Arild Svendsen
o 14/17: Espen Stavem
o 14/39: Statoil Fuel, Smart Fuel

4.2.2 Eiendommer som kan komplisere gjennomføring av planen

Det er i utgangspunktet ingen spesielle eiendommer som er forventet å komplisere
gjennomføring av planen.
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5 BESKRIVELSE OG KONSE KVENSER AV PLAN EN

5.1 Illustrasjoner av planlagte tiltak

5.1.1 Beskrivelse av planen:

Skjelnan er planlagt som et helhetlig områ de, som er koblet tett sammen med Kroken bydel.
Det skal etableres tett, variert bebyggelse som er godt tilpasset terreng, og gir mulighet for å
bo i bydelen i ulike livsfaser. Det er avsatt store arealer til grøntstruktur. Offentlig bydelspark/
strøkslek nord for skolen, og lysløype som går gjennom området, er samlende strukturer.

Ovenfra
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Fra sørvest

Fra nordvest
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Fra nord

Fra nord
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Fra vest

Fra nordvest
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Fra nordøst

Fra nord
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Fra sørvest

Fra nordøst
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Fra nord

Ste mningsrapport fra blindgate sett fra sør
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5.1.2 Konsekvenser av planen:

Skjelnan vil bli en variert, terrengtilpasset bydel med g od bokvalitet som bidrar til en utvidelse
og komplettering av eksisterende bydelssenter i Kroken.

5.2 Forhold til knutepunkt/ bydelssenter Kroken

5.2.1 Beskriv else av planen:

Kroken er i kommuneplanens areadel utpekt som ett av
de viktige knutepunktene i Tromsø. Det er en
overordnet strategi å fortette og videreutvikle
knutepunktene.

Pla nen legger til rette for en utvidelse av Kroken bydel
mot nord. Skjelnan vi l komplettere eksisterende Kroken
bydel når det gjelder moderne og tilgjengelige boliger,
slik at man har et botilbud i alle livets faser. Samtidig vil
de nye boligene utnytte eksisterende teknisk og sosial
infrastruktur i Kroken , i tillegg til eksisterend e
bydelssenter.

I planen er det lagt til rette for 4 nye forbindelser
mellom Skjelnan og Kroken , slik at områdene i praksis
vil fungere som en helhet . Det opprettholdes et stort
grøntareal nord for skolen, som er avsatt til strøkslek.
Denne vil fungere so m en samlende bydelspark, i
tillegg til å være supplerende uteareal for skole og
barnehage.

Skjelnan vil bli knyttet til bybussruta.

Skisse overordnet grep Kroken - Skjelnan

5.2.2 Konsekvenser av planen:

En utvidelse og fortetting av Kroken bydel, og dermed bedre utnyttelse av eksisterende
bydelssenter, teknisk og sosial infrastruktur, er i tråd med overordnet ønske om å tilrettelegge
for en tettere og mer bærekraftig by. Dette grepet gjør det mulig å begrense byspredningen, gi
et godt kollektivtilbud samt god bokv alit et for mange nye beboere i den voksende byen. Grepet
er i tråd med vedtatt strategi om å unngå økning av biltransport, og tilrettelegge for buss,
gående og syklende.

5.3 Kjørevei og bil trafikk

5.3.1 Beskrivelse av planen:

Forhold til ny framtidig øvre trasé for Fv. 53
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Planen legger til rette for at det i framtiden kan planlegges og bygges en ny øvre trasé for Fv.
53, nordover til Tønsnes. Gjennom KU for denne planen er det drøftet 2 alternative
innslagspunkter for framtidig fylkesve i, i tillegg til 0 - alternative t:

0 -
alternativet, hvor eksisterende trasé for Fv. 53 opprettholdes. Ny adkomstvei til boliger Skjelnan.

Alternativ 1, i tråd med trasé utarbeidet av Sweco i forbindelse med KU Tønsnes

Alternativ 2 med innslagspunkt lengre nord, ved Skjelnan elva

Alle 3 alternativer er prosjektert som H1 standard med bredde 8,5m, i tråd med krav fra
Statens Vegvese n, og drøftet i forhold til følgene tema:
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1. Overordnet arealbruk nord for Kroken
2. Arealbruk Skjelnan
3. Trafikksikkerhet
4. Terrengtilpasning/ topografi
5. Eksi sterende bebyggelse
6. Grov kostnadsvurdering
7. Støybelastning
8. Storulykkerisiko fra tankanlegg
9. Luftkvalitet
10. Kulturminner

I forbindelse med KU var det en omfattende prosess rundt valg av innslagspunkt som grunnlag
for detaljregulering Skjelnan. Både Statens Vegv esen, Tromsø kommune og Troms
Fylkeskommune deltok i prosessen. Det ble gjort detaljerte trafikk - og støyutredninger for hvert
alternativ.

Konklusjonen ble at man går videre med alternativ 2. Dette betyr at vi i denne planen har tatt
høyde for at det skal være mulig å etablere ny hovedvei med innslagspunkt i nord. Nedre del
av regulert samlevei samsvarer med framtidig hovedvei. I tillegg er det i planen avsatt
trafikkareal for framtidig kryssløsning mot dagens Fv. 53 samt framtidig kryss mellom hovedvei
og samlevei.

Regulerte veier i planen:

Kjøreveier i planen

I planen er samtlige veier regulert ihht til kommunalteknisk norm.
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S amlevei di mensjonert for buss snor seg gjennom det bratte terrenget gjennom hele
planen, og avsluttes med snuplass helt øverst i sørøst. Det er lagt opp til 2 busstopp
langs strekningen. I nedre del, hvor veien har mest belastning, er denne adkomstfri. I
øvre del, hvor trafikken avtar, er det etter dialog med Tromsø kommune lagt opp til at 2
og 2 kjedehus/ rekkehus samt hvert enkel t terrassehus får adkomst direkte fra veien.
Samlevei har bredde 6 m, og maksimal stigning på 6 %.

Normalprofil samlevei med fortau, skjæring og fylling. Regulert bredde 14 m

3 adkomstveier betjener mesteparten av bo l igene. Disse går i større grad på l angs av
terrenget. Det er regulert snup lass i enden av hver adkomstvei. Veiene har
kjørebredde 4 m, og maksimal stigning på 8 %.

Normalprofil adkomstvei skjæring og fylling. Regulert bredde 12 m.

Fra enden av samleveien er det lagt inn en kjørbar ga ngvei for utrykningskjøretøy, som
kobler området til adkomstvei i Øvre Kroken. Dette gjør at det finnes en alternativ vei
inn/ ut, i tilfelle hoved adkomsten skulle bli stengt. Veien har 3,5 m kjørebane, og
maksimal stigning på 11,2 %.

Normalprofil kjør bare gangveger/ ut rykningsvei. Regulert bredde 8 m

Det er lagt opp til innfartsparkering i kombinasjon med bu sslomme nedenfor Skjelnan
skole, samt egen parkeringsplass nord for busslomme.
Se vedlegg 12 for detaljerte lengde - og normalprofiler av alle vei er .
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5.3.2 Konsekvenser av planen:

Planen legger opp til en robust og fleksibel veistruktur. H ovedgrepet gir en god intern struktur
på Skjelnan , et godt grep hvor Skjelnan kan kobles sammen med Kroken bydel, rammer for
bevaring av kulturminner, og gir samtidig la ngsiktig mul ighet for å etablere en god løsning for
ny øvre trasé for Fv. 53.

Trafikk til - fra planlagt utbygging
Trafikkutredningen viser konsekvenser av framtidig full utbygging av Skjelnan (denne planen,
kalt «Skjelnan sør»), areal avsatt til boliger i k ommuneplanens arealdel 2011 - 2022 («Skjelnan
nord») samt full utbygging av regulert industrihavn på Tønsnes.

Følgende turproduksjon på hverdager er lagt til grunn for beregning av trafikken til - fra Skjelnan
sør, Skjelnan nord og Industri i Tønsnes havn.

Bo liger - 8,8 personturer til - fra boligen pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Industri - 7,0 personturer pr 100 m2, 1,1 personer pr bil

Følgende reisemiddelfordeling er lagt til grunn for beregning av trafikken til fra de tre nye
områdene.

Boliger - 25 % G/S, 20 % kollektiv, 65 % bil
Industri - 10 % G/S, 20 % kollektiv, 70 % bil

Trafikken til - fra de tre nye utbyggingsområdene er beregnet til 37.140 personturer pr dag.
Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til - fra de tre nye områdene.

Økt trafikk som fø lge av denne planen framgår av første linje, og utgjør samlet 4 955 ÅDT.
Sammen med dagens trafikk, ÅDT 2 600, vil man etter utbygging av planen ha ÅDT på 7 555.

Biltrafikken til - fra de tre nye områdene er beregnet til 15.090 biler ÅDT, 2.010 ÅDT til - fra Skjelnan sør
5.730 ÅDT til - fra Skjelnan nord og 7.350 ÅDT til - fra Tønsnes havn.

ÅDT er beregnet ut fra dagens ÅDT med tillegg for nye boliger på Skjelnan (denne planen), framtidig
boligbebyggelse mellom Skjelnan og Movika og for industri på Tønsnes havn. Det er regnet med at 2 %
av trafikken til - fra planlagt utbygging svinger nordover på Fv. 53.

Figuren nedenfor viser biltrafikken på Fv. 53 Tromsøysundvegen etter full utbygging nord for planområdet.
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Biltrafikken på Tromsøysundvegen vil øke til 17.800 ÅDT ved Skjelnan sør, og til 24.000 ÅDT sør for
Lunheim sør. Sør for Kroken må Fv. 53 utvides til 4 felt for å klare trafikkavviklingen.

Dagens vikepliktkryss klarer ikke trafikkavviklingen med full planlagt utbygging. Figuren nedenfor viser
derfor beregnet b elastning med rundkjøringer i alle kryssene.

Nord for Lunheim sør er det et alternativ å benytte s ignalkryss for å avvikle trafikken i alle kryssene, men
rundkjøringer gir vesentlig lavere belastning. Syd for Kroken er det regnet med 4 kjørefelt, med ko llektivfelt
på de to ytre feltene. Det må imidlertid være to felt ut av kryssene mot syd, i 100 - 120 meter lengde.
Figurene nedenfor viser kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen .

Planetveien/ Tromsøysundveien D iamantveien/ Tromsøysundveien
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Ny trasé Fv. 53, Tromsøysundveien Rundkjøring Kroken, Anton Borchs vei/ Stenberg

Rundkjøring Skjelnan/ Fv. 53 Rundkjøring framtidig byggeområde Skjelnanelva - Movika/ Fv. 53

Rekkefølgebestem melser om etablering av rundkjøring i Kroken tas med i beste m melsene.



37

Planbeskrivelse detaljregulering Skjelnan Asplan Viak AS

5.4 Gående og syklende

5.4.1 Beskrivelse av planen:

Planen legger i til rette for gående og syklende på mange nivåer:

Kjørbare g ang og sykkelveger som knytter Kroken og Skjelnan sammen:

mello m skolen og barnehagen
i overkant av skolen, i dagens lysløypetrasé
i forlengelse av øvre kjøreveg, kobles sammen med kjøreveg i Øvre Kroken
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Sammenbindende strukturer som skal videreføres nordover i kommende områdeplan:

Lysløype. I plan for Øvre Kroken er det regulert ny trasé for lysløype, med maksimal
stigning på 1:1 2, tilrettelagt for elektrisk rullestol. Lysløypa er videreført nordover med
samme stigning i denne planen. Løypa er prosjektert som turvei, og regulert med
bredde 1 0m for å gi noe slingrin gsmonn ved utførelse. Lysløypa er lagt gjennom
boligfeltet som en samlende, grønn åre. Den svinger seg nedover i terrenget gjen nom
strøkslekeplassen, fra ca. k ote 80 til 50, og utgjør en spennende ake - og skibakke. Den
krysser samleveien i en 35 m lang ski bro, slik at man har en trygg kryssing som også
fungerer vinterstid. Løypa er lagt på nedsiden av den flotte skrenten som går gjennom
planområdet, hvor det på flere steder er fjell i dagen.

Gjennom prosessen har vi også utredet alternativ løsning for lys løypa, med planfri
kryssing av samlevei, samordnet med g/s - vei. Konsekvensen av dette ble store
terrenginngrep i det flotte strøkslek området, og betydelig mer vei. Vi gikk derfor bort
fra denne løsningen.

Utredet alternativ løsning med planfri, trygg k ryssing av samordnet lysløype/ samlevei

Normalprofil lysløype. Regulert bredde 10 m . Lysløype vist med rødt på skisse.
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Gang - og sykkelveg . Det er i planen lagt op p til en gang - og sykkelvei på k ote 30, som
skal representere et øvre alternativ til ek sisterende gang - og sykkelvei langs
fylkesveien. Veien gir en intern forbindelse mellom Skjelnan og Kroken, og vil kunne
videreføres inn i kommende boligfelter lengre nord.

Normalprofil g/s – vei. Regulert bredde 4 m . Gs veger vist med rødt på sk isse.

Se vedlegg 12 for detaljerte lengde - og normalprofiler.

5.4.2 Konsekvenser av planen:

Skjelnan og Kroken sys sammen til en sammenhengende bydel
Lysløype og gang - og sykkelvei bør videreføres videre nordover i kommende
områdeplan
Løsning langs fylkesveg en, vis a´ vis tankanlegget, er tilpasset løsningen SVV har
opparbeidet når g/s veien ble bygd, etter krav fra SVV

5.5 Løsning for buss

5.5.1 Beskrivelse av planen:

Mulig ny busstrasé Vei prosjektert for buss i planen Bus slomme/ «park and ride» ved skole

Busstopp
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Skjelnan skal betjenes av bybussrute. I samarbeid med Troms Fylkestrafikk er det lagt opp til
at bussen skal kjøre fylkesveien forbi Kroken, og betjene Skjelnan via ny samlevei. Bussen vil
få snuplass i enden av samlevei, tilsvarende som i Kroken. Videreføring av øvre bussvei fra
Malmveien i Kroken er drøftet i KU prosessen, og forkastet.

Den mest sannsynlige løsningen vil være at eksisterende rute 24, som i dag stopper ved
Kroken sykehjem, forlenges videre nordover til å betjene Stenberg og Skjelnan. Framtidige
utbyggingsområder videre nordover vil betjenes av annen rute.

I tilknytning til bussholdeplass nedenfor Skjelnan skole er det lagt opp til holdeplass for buss i
begge retninger. I tillegg er det lagt inn «park and r ide» for beboere lengre nord som kan
parkere her og ta bussen til sentrum.

5.5.2 Konsekvenser av planen:

Bybussrute forlenges nordover til Skjelnan
Det etableres «park and ride» for beboere lengre nord

5.6 Bebyggelse

5.6.1 Beskrivelse av planen:

Overordnet struktur:

Bebyg gelsen er str ukturert langs samlevei og adkomstveier, som i størst mulig grad følger
terrenget. Bebyggelsen er lagt tett inntil veiene, slik at det skapes et gaterom. I enden av
adkomstveiene, samt i tilknytning til privat vei i nedre del av feltet, er beb yggelsen strukturert
som samlende tun rundt lekeplassene. Bebyggelsen er delt opp i mindre felter av
gjennomgående grøntstruktur langs vassdrag og lysløype. Langs samleveien har småhusene
parvis fått felles avkjørsel, for å minimalisere antallet.

Type beby ggelse:

Boligtyper
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Terrengsnitt

Eneboliger :

Nederst i feltet finnes eksisterende eneboliger. For å skape en god overgang er denne
boligtypen videreført. Dette er den delen av planen det er naturlig å starte opp å bygge, og
eneboliger er godt egnet til dette formålet. I tillegg omfattes deler av nedre planområde av
hensynssone rundt tankanlegg. I denne sonen tillates kun eneboliger.

Prinsippsnitt og plan enebolig

Eksemp ler enebolig
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Boligareal Grunnflate 7 x 12 m2
3 etg: 252 m2 BRA bolig
2 etg : 168 m2 BRA bolig

Boenheter 2 pr bygg
Garasjeareal 2 garasjeplasser ( 1 plass pr boenhet)

1 gjesteplass parkering pr. bygg
Sum BRA parkering 58 m2.
Dimensjonering av parkering pr enebolig :
- 4,5x 6 m for første plass = 27 m2
- 3,0 x 6 m for andre plass= 18 m 2
- 2,5 m x 5 m gjesteplass = 12,5m2

Samlet BRA pr.
enebolig inkl. p

310 m2 for bygg i 3 etg
(226 m2 for bygg i 2 etg)

Arealgrunnlag for planen

Rekkehus :

Denne hustypen blir relativt dyp pga at garasjen står foran bygget. For å unngå for store
terreng inngrep er boligtypen derfor lagt der det ikke er så bratt terreng.

Prinsipp snitt og plan rekkehus

Eksempel rekkehus

Boligareal Grunnflate 7 x 8 m2 = 56 m2
3 boligetasjer
168 m2 BRA bolig

Boenheter 2 pr bygg
Garasjeareal 1 garasjeplass for an bygg og 2 biloppstillingsplasser foran garasje/ hus

Leilighet nr. 2 får biloppstillingsplass
1 gjesteplass parkering pr. bygg
Sum BRA parkering 52 m2 BRA pr kjedehus :
- 4,5x 6 m for første plass = 27 m2
- 2,5 m x 5 m gjesteplass = 12,5m2
- 2,5 x 5 m beboerp lass= 12,5 m2

Samlet BRA
pr. rekkehus
inkl. p

220 m2 BRA

Arealgrunnlag for planen
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Kjedehus:

Kjedehusene er en tett og fleksibel boligtype. Det er plass til parkering mellom byggene, slik at
byggene ikke blir så dype, og de passer derfor bra til bratt terreng. Boligene får 4 fasader, og
dermed gode lysforhold i boligen. I tillegg gir den varierte høyden gode utsiktsforhold for
bebyggelse bak. Det er derfor d enne boligtypen som er brukt mest i planen.

Prinsipiell e snitt tilpasset terreng samt pla n kjedehus

Eksempel kjedehus

Boligareal Grunnflate 7 x 12 m2
3 boligetasjer
252 m2 BRA bolig

Boenheter 3 pr bygg
Garasjeareal 2 garasjeplasser mellom bygg og 2

biloppstillingsplasser foran garasje
Leilighet nr. 3 får biloppstillingsplass
1 gje steplass parkering pr. bygg
SUM BRA parkering 70 m2 pr kjedehus
- 4,5x 6 m for første plass = 27 m2
- 3,0 x 6 m for andre plass= 18 m2
- 2,5 m x 5 m gjesteplass = 12,5m2
- 2,5 x 5 m beboerplass= 12,5 m2
+ 10 m2 pr. kjedehus i buet sving

Samlet BRA pr. kjedehus inkl. P 322 m2 BRA
(332 m2 for bygg med utvidet garasje i sving)

Arealgrunnlag for planen

Terrassehus:

Terrassehusene er i hovedsak lagt øverst i feltet. Byggene danner en tydelig , men samtidig
myk, avgrensing mot marka. Byggene tilpasser seg terrenget , og det grønne landskapet kan
komme ned mot veien mellom bebyggelsen. Også i nedkant av sentralt lekefelt er det lagt en
terrasseblokk, som gir en fin overgang til det grønne. Byggene er regulert i 5 etg, med unntak
av de sørligste mot sentralt lekefelt, som skal være 4 etg for å skape en god overgang til det
grønne.

http://www.bing.com/images/search?q=kjedehus&view=detailv2&&id=7DAA4A65D9FEDC6D28DF1F985D6BDBBCB41D4769&selectedIndex=15&ccid=Qi6CAQFm&simid=608035308255448734&thid=OIP.M422e82010166125f8c73e6c4f8c297ado0
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Prinsipp plan og snitt terrassehus

Eksempler terrassehus

Boligareal 5 terrasserte boligetasjer
- Plan 1: 12 x 6 m
- Plan 2 - 5: 12 x 20
- 1030 m2 BRA bolig pr. blokk
4 terrasserte boligetasj er i sør:

- 800 m2 BRA bolig pr. blokk
Boenheter 14 pr bygg i 5 etg (snitt 73 m2)
Garasjeareal Beboerparkering i p - anlegg

Gjesteparkering i p - anlegg
1 garasjeplass + 0,25 gjest pr boenhet
45 m x 17m=765 m2 BRA ved 2 - blokker
(plass til ca . 35 plasser)
75m x 17 m = 1 275m2 ved 3 - blokker
(plass til ca . 57 p - plasser i kjeller)

Samlet BRA pr. dobbelt terrassehus inkl. p 2 825 m2 (5 etg)
Samlet BRA pr. trippelt terrassehus inkl. p 4 365 m2 (5 etg) (4 135 m2 (4/ 5 etg i sør)

Arealgrunnlag for planen

Lavblokk:

D et er bare lagt opp til en lavblokk i planen. Bygget er lagt i nedre del av området, og er
tilpasset det bratte terrenget. Bygget gir mulighet for etablering av mindre leiligheter blant
småhusbebyggelsen.

Prinsipp plan og snitt lavblokk

Eksempel lavblokk
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Boligareal Grunnflate 10 x 40 m2 = 400 m2
3 boligetasjer mot sør, 4 mot nord
1350 m2 BRA bolig

Boenheter 18 pr bygg (snitt 66 m2)
Garasjeareal Beboerparkering og gjesteparkering i p - anlegg

1 garasjeplass + 0,25 gjest pr boenhet
40m x 17m= 680 m2 BRA
Plass til ca. til 30 p - plasser i kjeller

Samlet BRA pr. lavblokk inkl. p 2 030 m2 BRA
Arealgrunnlag for planen

Utnyttelse, høyde og antall boenheter :

Ny bebyggelse samlet for hele planområdet:

Type hus Antall bygg Max antall
boenheter

Antall boenh eter hvis
bare 1 pr småhus

BRA inkl. P

Terrassehus 16 220 220 24 400 m2
Lavblokk 1 18 18 2 500 m2
Rekkehus 28 56 28 6 7 00 m2
Kjedehus 102 306 102 36 8 00 m2
Enebolig (ny) 52 104 52 17 750 m2
Sum nye bygg 199 704 420 88 150 m2

For hvert enkelt bygg eområde, inkludert eksisterende bebyggelse:

Feltnavn Type bolig BRA Max antall
boenheter

Antal
l P
inkl.
gjest

Maks høyder

BBB1 1 stk. lavblokk (3/ 4 etg), boligareal 1 350 18
Garasje (1 etg) 700 30
Sum ill. plan/ 3d modell 2 050 C + 34
Rammer i planen 2 500 20 C +37

BBB2 3 stk. terrassehus boligareal (4/ 5 etg) 2 900
Garasje inkl. gjest (1 etg) 1 300 57
Sum ill. plan/ modell 4 400 C + 42,5
Rammer i planen 4 700 40 C + 45,5

BBB3 5 stk terrassehus boligareal (5 etg) 5 150
Gar asje (1 etg) inkl. gjest 2 100 95
Sum ill. plan/ modell 7 250 C + 96
Rammer i planen 7 500 70 C + 99

BBB4 5 stk terrassehus boligareal (5 etg) 5 150
Garasje (1 etg) 2 100 95
Sum ill. plan/ modell 7 250 C + 103
Rammer i planen 7 50 0 70 C + 106

BBB5 3 stk terrassehus boligareal (4/ 5 etg) 2 900
Garasje (1 etg) 1 300 57
Sum illustrasjonsplan/ modell 4 400 C + 98
Rammer i planen 4 700 40 C + 101

BFS1 3 stk. eksisterende eneboliger med
utvidelse (3 etg)

2 000 6

Gara sje og parkering 180
Rammer i plan 2 300 6 C + 24

BFS2 1 eksisterende+ 5 nye eneboliger
boligareal (3 etg)

1600
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Parkering inkl. gjest 360 18
Sum ill.plan / 3d 1960 C +26
Rammer i planen 2 100 12 C + 28

BFS3 3 eksist. eneboliger m utvi delse (3etg) 1300 6
Parkering inkl. gjest 360
Rammer i plan 1 660 6 C + 26

BFS4 3 eksist. eneboliger m utvidelse (3 etg) 1300 4
Parkering inkl. gjest 180
Rammer i plan 1 480 6 C + 25

BFS5 3 eneboliger, boligareal (3 etg) 760
Park ering inkl. gjest 180
Sum ill.plan / 3d 940 C +25,5
Rammer i plan 1000 6 C + 27,5

BFS6 16 eneboliger boligareal (3 etg) 4 03 0
Parkering inkl. gjest 960 48
Sum ill.plan / 3d 5 000 C + 34,5
Rammer i plan 5 500 32 C + 36,5

BFS7 10 e neboliger , boligareal (2 etg) 2 260
Parkering inkl. gjest 600 30
Sum ill.plan / 3d 2 860 c + 42
Rammer i plan 3 000 2 0 c + 44

BFS 8 11 eneboliger , boligareal (3 etg) 2 770
Parkering inkl. gjest 660 33
Sum ill.plan / 3d 3 430 C + 46 ,5
Rammer i plan 4 000 22 C + 48,5

BFS9 7 eneboliger, boligareal (3 etg) 1760
Parkering inkl. gjest 280 21
Sum ill.plan / 3d 2 040 14 C + 48
Rammer i plan 2 500 14 C + 50

BKS1 5 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 260
Parkering inkl. gjes t 350 20
Sum ill.plan / 3d 1 610 C + 26
Rammer i plan 1800 15 C + 28

BKS 2 4 kjedehus i sving, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.plan / 3d 1 330 C + 28,5
Rammer i plan 1 500 12 C + 30,5

BKS3 3 kjedehus , boligareal (3 etg) 760
Parkering inkl. gjest 210 12
Sum ill.plan / 3d 970
Rammer i plan 1100 9

BKS4 3 kjedehus , boligareal (3 etg) 760
Parkering inkl. gjest 210 12
Sum ill.plan / 3d 970 C+ 29
Rammer i plan 1100 9 C+ 31

B K S5 4 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.plan / 3d 1 330 C + 38
Rammer i plan 1 500 12 C + 40

BKS6 4 kjedehus i sving, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.plan / 3d 1 330 C + 40,5
Rammer i plan 1 500 12 C + 42,5

BKS7 18 kjedehus, boligareal (3 etg) 4 540
Parkering inkl. gjest 1 260 72
Sum ill.plan / 3d 5 800 C + 71
Rammer i plan 6 000 54 C + 73

BKS8 16 doble kjedehus, boligareal (2 - 4 etg) 4030
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Par kering inkl. gjest 1 120 64
Sum ill.plan / 3d 5 150 C + 74
Rammer i plan 5 300 48 C + 76

BKS9 4 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.plan / 3d 1 330 C + 62,5
Rammer i plan 1 500 12 C + 64,5

BKS10 5 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 260
Parkering inkl. gjest 350 20
Sum ill.plan / 3d 1 610 C + 72,5
Rammer i plan 1800 15 C + 74,5

BKS 11 4 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.plan / 3d 1 330 C + 56,5
Rammer i plan 1 500 12 C + 58,5

BKS12 7 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 760
Parkering inkl. gjest 56 0 28
Sum ill.plan / 3d 2 320 C + 72
Rammer i plan 2 500 21 C + 74

BKS13 9 rekkehus, boligareal
(3 etg)

1 50 0

Parkering inkl. g jest 54 0 27
Sum ill.plan / 3d 2 04 0 C + 76
Rammer i plan 2 2 00 18 C + 78

BKS1 4 2 kjedehus , boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 160 8
Sum ill.plan / 3d 1 170 C + 74,5
Rammer i plan 1 3 00 16 C + 76,5

BKS1 5 5 kjedehus, boli gareal (3 etg) 1 260
Parkering inkl. gjest 350 20
Sum ill.plan / 3d 1 610 C + 76
Rammer i plan 1800 15 C + 78

BKS16 4 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.plan / 3d 1 330 C + 81
Rammer i plan 1 500 12 C + 83

BKS17 4 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.plan / 3d 1 330 C + 78
Rammer i plan 1 500 12 C + 80

BKS 18 4 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 010
Parkering inkl. gjest 320 16
Sum ill.p lan / 3d 1 330 C + 83
Rammer i plan 1 500 12 C + 85

BKS19 12 rekkehus, boligareal
(3 etg)

2 020

Parkering inkl. gjest 630 36
Sum ill.plan / 3d 2 650 C + 91
Rammer i plan 2 800 24 C + 93

BKS20 7 rekkehus, bolig areal (3 etg) 1 180
Parkering inkl. gjest 370 21
Sum ill.plan / 3d 1 550 c + 90
Rammer i plan 1 700 14 c + 92

BKS21 6 kjedehus, boligareal (3 etg) 1 520
Parkering inkl. gjest 420 24
Sum ill.plan / 3d 1 940 c + 86,5
Rammer i plan 2 100 18 c + 88,5

BBH1 Barnehage og park



48

Planbeskrivelse detaljregulering Skjelnan Asplan Viak AS

Rammer gjeldende plan ca. 1 550 1 etg + sokkel
c + 24

Rammer i plan 2 000 c + 28
( 2 etg + sokkel)

BU1 Skole
Rammer i gjeldende plan
(1 etg + sokkel)

ca. 3 400 C+ 44

Rammer i plan ( 2 etg + sokkel) 3 900 C + 48

H øyde er satt slik: 3,5 m høyde for nederste etg. terrassehus + lavblokk pga garasje. Før øvrig
3,0 m per etasje. Høyde angitt på illustrasjonsplanen er gesims. I planen er det satt maksimal
mønehøyde. For småhusbebyggelse er det i tillegg til høyde angitt på illustrasjons plan lagt inn
2m i planen slingringsmonn pga evt . skråtak, tekniske installasjoner/ ventilasjon. For lavblokk/
terrassehus er det lagt inn 3m slingringsmonn .

Tilgjengelighet i bygningsmassen :

Krav om heis:

Ihht TEK §12 - 2 er det krav om hei s for bebyggelse som har 3 etasjer eller mer. I denne planen
er det kun for lavblokkene og terrasseblokkene det vil være krav om heis.

For småhusene er det lagt opp til at atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over én
etasje . Da vil det ihht TEK §1 2 - 2 ikke være krav om heis i småhusbebyggelse, selv om bygget
er 3 etg eller mer.

Tilgjengelig boenhet:

Det er ikke krav om universell utforming av boligene jfr. TEK § 12 - 1. Men jfr. § 12 - 2 er det krav
om tilgjengelig boenhet for boenhet med heis eller fo r boenhet i bygning uten heis med
hovedfunksjoner på inngangsplan (dvs . stue, kjøkken, soverom, bad og toalett ) .

For blokkbebyggelsen, som har heis , er det ihht TEK §12 - 2 krav om at boenheten skal ha alle
hovedfunksjoner på inngangsplanet. Hele inngangspla net skal da utformes slik at det er
tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.

For småhusene er det i planen lagt opp til at det er mulig å etablere inntil 3 boenheter pr. bygg.
Det er da mulig å etablere en tilgjengelig boenhet med hovedfunksjon er på inngangsplan. I så
fall vil det være krav om at hele inngangsplanet skal utformes tilgjengelig for personer med
funksjonsnedsettelse. I tillegg er det mulig å etablere to boenheter som ikke er tilgjengelige,
som nås med henholdsvis en trapp opp og en trapp ned fra inngangsplan.

5.6.2 Konsekvenser av planen:

Det tillates etabler t inntil 704 nye boenheter, og samlet BRA 88 800 m2 på Skjelnan
Noe økt utnyttelse og tillatt høyde på eksisterende bebyggelse (eneboliger, skole og
barnehage)
Eksisterende uthus p å eiendom 14/1 nord i planområdet må rives for gjennomføring av
ny samlevei
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5.7 Lek, vegetasjon og landskap

5.7.1 Beskrivelse av planen:

Det er etablert en stor, grønn, offentlig bydelspark/ strøkslek mellom Skjelnan og
Kroken, i tilknytning til skolen. Dette er t enkt som et samlende uterom for hele bydelen.
Alle nye boliger har maksimal avstand 500m, jfr. krav i kommuneplanens arealdel.
Brede grøntområder er avsatt langs erosjonssikrede vassdrag, på tvers av terreng. Der
det er naturlig, for å skape gode snarveier , er det lagt sti langs grøntdragene. Disse
områdene internt i området er felles for alle boliger i bydelen, mens arealene mot
marka i øst, Skjelnanelva i nord og strøkslek i sør er avsatt som offentlige.
Lysløypa er lagt i et grøntdrag på langs av terreng , som følger en tydelig skrent med
delvis fjell i dagen. Denne vurderes som et verdifullt landskapstrekk, som forsterkes av
dette plangrepet. Lysløypa, og tilhørende brede grøntområde rundt, er avsatt som
offentlige områder. Lysløype er prosjektert med mak simal stigning 1:12, slik at den kan
benyttes av elektrisk rullestol. Det samme gjelder for lysløype som inngår i
reguleringsplan i sør, Øvre Kroken. Lysløypa blir dermed tilgjengelig helt fra
Krokenelva.
Kvartalslek er lagt i tilknytning til overordna grø ntstruktur, og i tilknytning til
kulturminner. Maksimal avstand 150 m til bolig, jfr. kommuneplanens arealdel.
Kvartalslek er felles for tilhørende boliger.
Det er avsatt 26 arealer for nærlek, spredt mellom bebyggelsen, med maksimal
avstand 150 m, jfr ko mmuneplanens arealdel. Der det er mulig er nærlek lagt som et
samlende tun med bebyggelse rundt. Nærlek er felles for tilhørende boliger.
Areal på vestsiden av fylkesveien er avsatt som offentlig friområde.
Alle nærlek og kvartalslekeplasser har universelt tilgjengelig sone i tilknytning til
adkomstvei.

Prinsipp privat/ offentlig (veier er også offentlige)
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Illustrasjonsplan med avstandssirkler 50m fra nærlek, 150 m fra kvartalslek og 500m fra strøkslek

Nedkopiert landskapsplan
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5.7.2 Konsekvenser av planen:

Et stort areal nord for skolen sikres som offentlig strøkslek. Området vil betjene skole,
barnehage og boliger i Kroken og Skjelnan . Strøkslek skal i hovedsak fungere som
naturlek, ettersom området er spesielt godt egnet til dette. Det tilrettelegges for
b ålplass/ lavvo.
Lysløype videreutvikle s nord for Kroken, og blir en del av strøkslek og offentlig areal
videre nordover .
Det etableres 5 kvartalslekeplasser, hvorav en ligger i tilknytning til kulturminner .
Alle boliger får tilgang til nærlek innen 150 m .

5.8 Sol og skygge

5.8.1 Beskrivelse av planen:

Skjelnan har fantastiske solforhold, og det bratte terrenget gjør at alle boliger og felles uterom
får mye sol og lys. På ettermiddagen har alle lekeplasser sol. Enkelte av nærlekeplassene får
noe skygge på formiddagen. Der dette er tilfellet fins det alltid en annen, solrik lekeplass
tilgjengelig i nærheten.

Sol og skygge 21. april/ 21. august kl 12:00
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Sol og skygge 21. april/ 21. august kl 15:00

Sol og skygge 2 1. april / 21. august kl 18:00
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Sol og skygge 2 1. juni kl 12:00

Sol og skygge 2 1. juni kl 15:00
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Sol og skygge 2 1. juni kl 18:00

5.8.2 Konsekvenser av planen:

Alle boliger og uterom får gode solforhold.

5.9 Kulturminner

5.9.1 Beskrivelse av planen:

Det er påvist kulturminner innen planområdet. Kulturminnene var i konflikt med prinsipiell trasé
for ny fylkesvei, prosjektert av Sweco i forbindelse med KU Tønsnes. Dette var en viktig grunn
til at man i denne planen har flyttet framtidig innslagspunkt for ny hovedvei nordover.

I denne planen er kulturminnene integrert i bydels strukturen, og samordnet med kvartals -
lekeplass og gjennomgående grøntdrag med stiforbindelse på tvers av terreng. På denne
måten blir kulturminnene ivaretatt, og kan bli en ressurs i bomiljøet.

St einalderfunn og mølletufte som er automatisk fredet iht. Ku lturminneloven er i planen avsatt
som egen hensynssone (H730) med bestemmelser om at det ikke tillates tiltak.

Hensynssone bevaring fra steinalderfunnet og ned til sjøen, jfr. forslag i forhåndsmerknad fra
Kulturetaten i 2002, er avsatt i planen som bevari ng av kulturmiljø (H570). Dette for å ta vare
på gårdstun på eiendom 14/164, som vurderes å ha kulturhistorisk verdi sammen med
mølletufta. Innenfor området tillates opparbeidet kvartalslekeplass og stisystem. Eksisterende
bygg kan også renoveres og evt. bygges på i samråd med antikvariske myndigheter.
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Plankart med hensynssoner Landskapsplan med grønt og lek rundt kulturminner

5.9.2 Konsekvenser av planen:

Viktige kulturminner blir bevart og synliggjort i nye bydel.

5.10 Støy

5.10.1 Beskri velse av planen:

Planen legger til rette for boliger som blir utsatt for eksisterende veitrafikks tøy fra fylkesvei, økt
vegtrafikkstøy som følge av tiltaket inkludert ny samlevei, samt eksisterende støy fra
tankanlegg nattestid. Det er utarbeidet støyfagli g utredning som viser framtidig støysituasjon,
og konkretiserer nødvendige tiltak. Utredningen viser at det med tiltak vil være mulig å oppfylle
bestemmelsene i KPA.

I planen er det beregnet støysoner basert på støy fra tankanlegget samt trafikkstøy fra d agens
trafikk (3 000 ÅDT) pluss nyskapt trafikk som følge av tiltaket (2010 ÅDT), samlet ÅDT 5010.
Etter dialog med Fylkesmannen er det utarbeidet sumstøykart hvor trafikkstøy og støy fra
tankanlegget er samlet. Sumstøykartet danner grunnlag for støykraven e i bestemmelsene.

For boliger og lekeplasser i gul støysone stilles det i bestemmelsene dokumentasjonskrav på
at uteplass har støynivå under 55 dB, og at boligene har minst ett soverom mot stille side. For
å oppnå dette kan det være aktuelt å etablere lo kale skjermingstiltak.
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Støysoner fra trafikk etter utbygging 4 m over terreng St øysone tankanlegg med max støy 4 m over terreng

Sumstøy vegtrafikk og tankanlegg etter utbygging Sumstøy 4m over bakken ved fult utbygd ny Fv. 5 3
4m over terreng
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Det er utarbeidet en egen støyfaglig utredning for tankanleggene, hvor både tankanlegg og
båtanløp er vurdert som kategori «annen industri». Dimensjonerende støy viser seg å være fra
båter nattestid. Problemstillingen er derfor her knyttet til mulig støy til soverom nattestid.
Tankanlegget besøkes gjennom året av ca. - 400 småbåter (20 - 80m lengde) som bunkrer. I
tillegg kommer ca. 50 store tankbåter årlig. Båttrafikken er jevnt fordelt gjennom uka og
døgnet.

Ihht til gjeldende kommun eplanens arealdel er det krav om å etablere støysikrings tiltak på
eksisterende bebyggelse dersom støy økes med mer enn 2,0 dB som følge av tiltaket.
Støyfaglig utredning viser at dette er tilfellet for ca. 36 bygg inkl. barnehagen sørover til Mikael
Olsen s vei, adkomstvei til Krokstranda, hvor økningen blir på 2,1 dB. Dette gjelder også 8
bygg innenfor planområdet. For disse byggene blir det i bestemmelsene stilt krav om at det
skal dokumenteres at bebyggelsen oppfyller krav til innendørs støynivå i opphol ds - og
soverom, og at hver boenhets private uteplass har støynivå LDEN < 55 dB . Nødvendige tiltak
må gjennomføres.

Støysoner er ikke tatt med på plankart . Ettersom planen er såpass detaljert er det knyttet
konkrete bestemmelser til de aktuelle byggeområden e som påvirkes av støy. Planen er
dessuten såpass kompleks, med mange ulike hensynssoner, og det er derfor en fordel å
unngå flere med tanke på lesbarhet.

Dersom det på sikt blir full utbygging av Tønsnes havne - og industriområde, 2 000 nye boliger
nord f or Skjelnan samt ny hovedvei, vil samlet ÅDT bli 1 7 800, jfr. trafikkutredning. I støyfaglig
utredning har vi også vist konsekvensene av denne situasjonen. 9 av de nye byggene samt 4
av de eksisterende vil da ligge i rød støysone, med støy på fasade over 6 2 dB. Det vil da være
aktuelt å gjennomføre støysikrings tiltak i form av lokale skjermer og fasadeisolering/ bytte
vinduer. Støyrapporten viser at dette er gjennomførbart. Konkretisering må gjøres i framtidig
plan for ny hovedvei.

5.10.2 Konsekvenser av planen:

Boliger i gul støysone, enten fra tankanlegg eller trafikkstøy, må ha minst ett soverom
mot stille side samt uteplass på maksimalt 55 dB. Enkelte steder kan det bli aktuelt å
etablere lokal skjerming for å oppnå dette.
På lekeplasser langs samlevegen må de t etableres støyskjermende tiltak for å oppnå
maksimal støynivå LDEN < 55 dB.
For eksistere nde bygg langs fylkesvegen inne nfor planområdet (8 bygg) og sør for
planområdet, fram til Krokstranda (36 bygg), er det i bestemmelsene stilt krav om at
det skal do kumenteres at bebyggelsen oppfyller krav til innendørs støynivå i oppholds -
og soverom, og at hver boenhets private uteplass har støynivå LDEN < 55 dB .
Nø dvendige tiltak må gjennomføres før andre byggetrinn (ovenfor lysløypa) kan
påbegynnes, ettersom man d a har fått trafikkøkning som følge av første byggetrinn.

5.1 1 Overvann og skred

5.11.1 Beskrivelse av planen:

Faresoner i sikkerhetsklasse 3 er lagt inn som hensynssoner på plankartet. Det tillates ikke
bygging innenfor hensynssonen før det er gjennomført tiltak mot flom og skred. Det er også
utredet hvordan faresone vil bli etter tiltak. Innenfor denne sonen er det ikke planlagt
bebyggelse i planen.
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Flomsikring / overvann :
Terrenget bak planområdet stiger bratt opp mot Rundfjellet til ca . k ote +500 hvor det flater ut .
Store vannmengder skal sikres vei fra fjellet til sundet.

I reguleringsplanen er Skjeln anelva mot nord, Hømmerelva i midten samt vassdrag ved skolen
i sør regulert med klimasone og hensynssoner på begge sider. Alle 3 bekker skal være åpne,
erosjonssikre de vassdrag. Mindre bekker fo rutsettes ført sammen til de 3 vassdragene.
I tillegg skal det etableres terrenggrøfter i overkant av planområdet, for å lede overvann til de
erosjonssikrede vassdragene. Overvann fra planområdet går i rør i samlevei, og ledes til åpne
vassdrag i svingene. Det er bør legges opp til infiltrasjon, spesielt i øverste byggetrinn, for å
kontrollere avrenning til Hømmerelva. Infiltrasjonskammer og torvtak på blokkene er aktuelle
tiltak. Det er gjort overvannsberegninger for å sikre nø dvendig kapasitet, se vedlegg 13 og 14.

Overvannsplan, Norprosjekt as

Skredsikring:
Ovenfor skolen har det gått et jordskred for ca. 100 år siden. Det er i planen konkretisert tiltak
for å sikre at dette ikke skal kunne skje igjen. I den forbindelse ska l d et etableres
terrenggrøfter på k ote 270 - 300, som skal drenere et myrområde slik at vannet ikke ledes til
løse jordmasser. Videre skal det etableres en flombeskyttelse ovenfor skolen, for å lede
vannet bort fra bebyggelsen.
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Et grovt kos tnadsoverslag av t iltakene ( 15% usikkerhet ) viser at s amlet sum eks mva er ca.
5,3 mill.kr. Multiconsult har utarbeidet 2 rapporter om dette te ma, se vedlegg 5 og 6.

Faresoner før og etter tiltak , flombeskyttelse og terrenggrøfter

5.11.2 Konsekvenser av planen:

Eksisterende Skje lnan skole vil få sikring mot jordskred
Nordre del av reguleringsplan for Øvre Kroken, som inngår i skredsone, vil få sikring
mot jordskred
Ny bebyggelse vil kunne etableres i trygge områder uten fare for flom eller jordskred.

5.12 Vann og avløp

5.12.1 Beskrivelse a v planen:

Tromsø kommune har utarbeidet en ra mmeplan for vann - og avløp datert 01.03.2012 for
området. Det er bygd ut VA - ledningsnett langs Tromsøysundvegen fra Kroken nord langs
gangvegen fram til Skjelnan boligfelt nord for Skjelnanelva. En 160 mm lednin g er ført fra kum
Vk1590 sør for Skjelnan skole, der hovedvannledning DN 300 er avsluttet, ned til
Tromsøysundvegen og videre langs utbygd gangveg nord til Skjelnan boligområde. Denne
ledningen vil kunne forsyne nedre del av utbyggingsområdet opp til k ote +35.

Avløpsanlegget med pumpestasjon er dimensjonert for 1500 PE. Eksisterende anlegg kan
betjene ny bebyggelse opp til k ote +35. Avløpsspillvann fra nedre boligområde kan føres ned
til Tromsøysundvegen og tilknyttes spillvannskummer i gangvegen. Via pump estasjon PA120
pumpes avløpet mot sør fram til selvfallsledning Sk3 på høyde med Krokstranda nord. Fra Sp3
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er det selvfall 100 m fram til hovedavløpsledningen AF450 mm fra Kroken nord, som kommer
ned via Gabbrovegen

Vannforsyningen til øvre del av utbyggi ngsområdet vil skje ved at ny vannledning føres fra
kum Vk1590 , sør for Skjelnan skole, til Skjelnan. Ledningen legges i regulert gang - og
sykkelvei på ca. k ote 25, og føres videre opp gjennom området i samleveien. Denne
vannledningen vil kunne betjene om r ådet mellom k ote +35 og +70. For bebyggelse over k ote
+70 må det etableres trykkøkning, jfr. avsatt trykkøkningsstasjon BVA1 i planen.

En alternativ løsning for vannforsyning over kote +35 er at ny vannledning trekkes fra Tønsnes
i nord, dersom denne er etablert når man er kommet så langt i utbyggingen.

Se vedlegg 13 og 14 for ytterligere detaljer.

VA plan, Norprosjekt as
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5.12.2 Konsekvenser av planen:

Skjelnan tilknyttes kommunalt vann - og avløpssystem
Nedre del av området, opp til k ote +35, kan bygges u t og betjenes av eksisterende
vann og avløpsledning langs fylkesveien, som knyttes til ny nedre adkomstvei.
For videre utbygging over k ote +35 må det etableres ny hovedvannledning fra kum Vk
1590 for Skjelnan skole , trykkøkning på eksisterende vannledning eller ny vannledning
fra Tønsnes i nord. Hovedvannledning føres fram i gangvei til Skjelnan. Vannledning
føres videre opp i området i samlevei for å betjene øvre del av bebyggelsen.
For bebyggelse over k ote +70 må det etableres trykkøkning.
Det reguleres mulighet for etablering av ringledning, for robust vannforsyning.
Avløp fra hele Skjelnan føres via eksisterende pumpestasjon til renseanlegg på
Tomasjord.
Der samleledninger for stikkledninger til boliger lokaliseres til private områder skal
boligkjøpere gjøres oppmerksomme på sitt ansvar for drift - og vedlikehold av disse
fram til påkoplingspunkt til offentlig ledningsnett.

5.13 Grunnforhold

5.13.1 Beskrivelse av planen:

Området er vurdert gjennom feltarbeid august - september 2014 inkludert 8 prøvegravinger
med grave maskin . Totalstabiliteten for planområdet vurderes å være god.

Løsmassene har en tykkelse på 0,7m - 1,7 m, og består generelt av sandig, siltig og grusig
materiale. Stedvis er løsmassene mer siltige. Det er funnet et tynt lag med leire over berg i
nedre del av planområdet, mot Tromsøysundet. Ved evt. detaljprosjektering av vei i denne
sonen vil det være behov for å ta yt terligere prøver av leirelaget. Dette er ikke vurdert som
nødvendig i planfasen.

Massene varierer i telefarlighet. Det er ikke registrert sp røbruddsmateriale i området. Viser til
vedlegg 5 for mer detaljert informasjon.

Punkter for prøveboring samt registrert fjell i dagen, Multiconsult
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5.13.2 Konsekvenser av planen:

Grunnforhold er gode, og muliggjør gjennomføring av planen.

5.14 Strømforsyning

5.14.1 Bes krivelse av planen:

Eksisterende høyspentlinje legges i kabel under gjennomgående gang og sykkelvei. Det skal
etableres 5 nye nettstasjoner innen planområdet. Lokalisering er avklart i samarbeid med
Troms Kraft. Hver nettstasjon har en bredde på 2,2 m, og skal ihht til forskriftene plasseres
minst 5 m fra boligbygg. Det er i bestemmelsene stilt krav om at nettstasjoner skal integreres i
grøntområder som vist på skisse fra Troms Kraft under.

Plassering av nye nettstasjoner, Troms Kraft

5.14.2 Konsekvenser av pl anen:

Eksisterende høyspentlinje i luft legges i bakken.
Nye boliger får nye nettstasjoner.
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5.15 Storulykkerisiko fra tankanlegg

5.15.1 Beskrivelse av planen:

I forhåndsmerknad fra Shell er det skissert behov for en sikkerhetssone på 80m fra dagens
gjer de, hvor det ikke bør etable re s boligbebyggelse pga sjanse for storulykker. Denne grensen
er i tråd med tidligere Storulykkeforskrift. Gjerdet følg er f ylkesveien. I denne planen er det ikke
foreslått noen ny bebyggelse i denne sonen.

Sone 80m fra gjerde

Revidert b rann - og eksplosjonsvernlov og underliggende forskrifter krever nå at det skal
etableres hensynssoner rundt tankanlegget på Skjelnan. Denne er nå tatt inn i kommune -
planens arealdel. Cowi as er engasjert av Smart Fuel for å bistå i prosessen med å få etabl ert
disse hensynssonene. Nye hensynssoner er basert på mulige ulykkes scenarier ,
sannsynlighet og konsekvens. Sonene er tilpasset lokale terreng og vindforhold. Viser til
sluttrapport datert 26.04.16, vedlegg 9 , for mer detaljert informasjon.

Det er avsatt 4 hens y n sonssoner ISO - risk plot utarbei d et av Cowi:

De to innerste sone ne : omfatter virksomhetens eget område , som er vist med lilla og
lys blå strek på kart under. Sonen e inngår ikke i planområdet for Skjelnan.
M idtre sone: det tillates vei o g industri/ kontor . Spredt bebyggelse kan tillates, men det
anbefales ikke tett boligbebyggelse i denne sonen. Sonen er vist med oransje strek på
ISO - risk plot under, men inngår ikke i kommuneplanens arealdel. Sonen er avsatt som
hensynssone i reguleringsplanen, med bestemmelser om at det ikke tillates etablert
nye boliger.
Ytre sone: her tillates vei, boliger og bebyggelse for den allmenne befolkning.
Offentlige institusjoner, kjøpesenter og hoteller bør legges utenfor denne sonen.
Sonen er vist med grønn strek på I SO - risk plot under, og danner grense for
hensynssone i kommuneplanens arealdel. Sonen har ingen konsekvens for denne
reguleringsplanen, og inngår ikke i plankartet.
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Utsnitt KPA 2015 - 26 , ytre sone avsatt IS O - risk plot utarbeidet av Cowi , vi ser de 4 sonene

5.15.2 Konsekvenser av planen:

Ytre sones bestemmelser gir ingen konsekvenser for denne planen, da det er uaktuelt å
etablere kjøpesenter og hotell innenfor område avsatt til bolig. Heller ikke indre soner påvirker
denne planen, da sonen er utenfo r planområdet.

Midtre sone er avsatt som hensynssone på plankartet, med bestemmelser om at det ikke
tillates etablert nye boliger innenfor dette området.

5.16 Naturmangfold

5.16.1 Beskrivelse av planen:

Det er gjort en overordnet vurdering av naturmangfold basert på eksisterende
kunnskapsgrunnlag. Vurderingen er gjort av biolog Rein Midteng (Asplan Viak) i samarbeid
med Bo Eide (Tromsø kommune). Det er enighet om at eksisterende kunnskapsgrunnlag er
tilstrekkeli g, og at det ikke er behov for at biolog befare r områd et.

Området har lave naturverdier , og har hverken rike vegetasjonstyper eller gammel skog. Det
er et elgtrekk i øvre del av området, men denne har liten verdi. Elgen vil naturlig gå i overkant
av bebyggelsen. I tillegg legges det i planen opp til brede grø ntdrag på tvers av terreng, hvor
elgen kan gå. Av fremmede arter er det registrert noe norsk gran, edelgran samt lupiner.

Det er funnet mosesildre (VU) rett nord f or planområdet. Dette er en truet art, men modesildre
er en hagerømling all den tid artsdata banken kun nevner at den naturlig er funnet i Sogn og
Fjordane. Funnet er ikke forvaltningsmessig relevant.

Det er intermediære (halvrike) forhold langs småbekker, men innslaget av baseioner (kalk) er
for lite til at det normalt slår ut i rikmyrer i disse lisidene.
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Småstammet yngre bjørkeskog dominerer området. Krekling dominert bjørkeskog.

Naturbase=ingen data . Naturbase = ingen data unntatt elgtrekk Geologi (ngu.no)

Artskart, rødlistearter Geologi tegnforklaring (ngu.no)

Rødlistevurdering av mosekilde ( www.artsdatabanken.no ).

I forbindelse med utarbeiding av plan for Øvre Kroken, som grenser til dette planområdet mot
sør, ble området befart i 201 2. Området viste seg å ikke ha noen forekomster av natur -
typelokaliteter, rødlistearter eller annen forvaltningsmessig relevant informasjon (foruten et

http://www.artsdatabanken.no/
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elgtrekk som ikke påvirker planen). Det nye planområdet har samme natur forhold og geologi
og potensialet er i utgangspunktet lavt for funn av interessante områder/arter. Unntaket er ev.
om det finnes intakt kulturlandskap, dvs. enger/ beitemarker som ikke er gjødslet og samtidig
som er godt skjøttet. Dette vurderes som lite s annsynlig da lite slikt finnes i distriktet samtidig
som at geologien i all hovedsak er fattig. Asplan Viak har gjort grundige befaringer i Balsfjord
uten at verdifullt kulturlandskap ble sett.

V urdering av de enkelte paragrafene ihht naturmangfoldloven §§ 8 - 11

8. (kunnskapsgrunnlaget)
Vi mener at § 8 er oppfylt. I denne plansaken vil «naturtypers utbredelse samt effekten
av påvirkninger på disse» være det relevante. Planområdet er vurdert av biolog og det
er gjort en vurdering av planområdets naturverdier herunder om det kvalifiserer å være
naturtypelokalitet (DN håndbok 13 1999/2006) eller viltområde (DN - håndbok 11 - 1996).
§ 9. (føre - var - prinsippet)
Vi mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig
eller irreversi bel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak» vurderer vi ikke er
aktuell i denne saken da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan - og
influensområde ts naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil
skje som følge av tiltaket.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming i begrensa grad får sin anvendelse i
denne saken, da pla nen kun legger til rette for utvidelse av eksisterende bydel. Planen
griper derfor ikke inn i uberørte biologiske systemer.
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaver har betalt utredningen om planområdets naturverdier.

Det er lite sannsynlig at det finnes A - B natu rtypelokaliteter i planområdet. L okalt viktig e C
naturtypelokaliteter ikke kan utelukkes , selv om det er lite sannsynlig. Slike finnes helst i tørre
berg/ skråninger hvor eventuelt noe rikere berggrunn er opps prukket med følge at enkelte
krevende karplanter. I denne planen er den viktigste bergskrenten avsatt som grøntareal i
forbindelse med strøkslek og lysløype. I forbindelse med opparbeiding av tiltak i disse
områdene bør det registreres og hensyntas eventue lle lokale C - naturtypelokaliteter.
Bestemmelser om dette tas med i planen. Skogen er for ung og fattig (bjørk) til at
høgstaudebjørkeskoger finnes, kulturmarka er mest sannsynlig igjengrodd, myrene er
fattige/intermediære.

5.16.2 Konsekvenser av planen:

Før det gjøres tiltak innen strøkslek og lysløype skal det kartlegges om det finnes C -
naturtypelokaliteter. I så fall skal disse hensyntas.

5.17 Sosial infrastruktur

5.17.1 Beskrivelse av planen:

Planen baserer seg på at eksisterende skoler og barnehager i Kroken/ Skjelna n skal kunne
betjene området.
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Det er pr. i dag et overskudd av barnehager i Tromsø. Det er i tillegg regulert inn ny
barnehagetomt i plan for Øvre Kroken. Det er derfor ikke behov for ny barnehage eller skole
innen området. I planen er det imidlertid lagt opp til mulig påbygging av eksisterende
barnehage og skole, ved at regulert areal er noe utvidet, og BRA og maksimal tillatt høyde er
noe økt.

Det er ventet en elevøkning på 130 i området Skjelnan - Kroken fram mot 2030, og ytterligere
300 fram mot 2050. Ko mmunen har gjort en utredning av skolekapasitet på fastlandet , datert
06.11.15, hvor befolkningsutvikling og planlagte utbygginger på fastlandet sees i
sammenheng. Det ble i denne saken vedtatt å etablere en ny 1 - 10 skole i Movika for alle som
bor nord for Skjelnan skole. Dersom ny skole blir realisert vil denne benyttes av beboere i
dette planområdet . Dette er imidlertid en langsiktig plan. Det nevnes også at som alternativ,
midlertidig løsning kan man gjennomføre kretsgrensejustering, slik at elever i Tor as vei og
Mikael Olsens vei får skolekrets Krokelvdalen, samt utbygging av 2 planlagte klasserom i
nedre bygg mot nord på Skjelnan skole forutsatt at tiltak i planen med tanke på jordskred og
flom gjennomføres . I forslag til detaljregulering for Skjelnan, innlevert til Tromsø kommune
31.11.15, ble det derfor lagt opp til en mulig utvidelse av Skjelnan skole til 4 500m2 BRA, en
økning på 1 100 m2.

Når det gjelder skoleløsning i dette området har det vært en omfattende prosess etter første
innlevering av plan en. Kommunestyret behandlet i møte 27.04.16 (sak 69) spørsmål
vedrørende skolestruktur på fastlandet. Spørsmål om bygging av ny skole i Movika ble ikke
tatt med videre fra det innledende arbeidet og anses derfor ikke som aktuelt. I vedtaket om
Skjelnan sko le står følgende i punkt B3: « Det vil være problematisk å utvide skolen slik det er
beskrevet i høringsdokumentet. Planen foreslår en utbygging av eksisterende skole som
alternativ. Skjelnan skole er allerede utbygd i flere etapper. Dette, plassbegrensning ene på
uterom og tomtens beskaffenhet, gjør ytterligere utvidelse av eksisterende bygg (ekstra
klasserom) teknisk komplisert. Dette alternativet framstår dermed som lite realistisk. Planen
antyder høydeøkning (ekstra etasje) som mulighet. Hvorvidt dette er teknisk mulig, er uk l art.
Dersom det viser seg behov for kapasitetsøkende tiltak ved skolen, anbefales det å bygge ut
på Krokelvdalen skole og foreta en kretsgrenseregulering mot Krokelvdalen .» For at dette skal
kunne realiseres må det settes av investeri ngs - og driftsmidler i kommunens i økonomiplan.

Det er i 2016 utarbeidet nye befolkningsframskrivninger for skolekretsene i Tromsø kommunes
bynære områder. Dersom det i perioden fram til 2030 bygges opp mot 800 boliger i Skjelnan
barneskolekrets, så vil de t kunne bli kapasitetsoverskridelse ved skolen de to siste årene i
prognoseperioden. Dersom boligbyggingen blir på opp mot 1500 boliger så vil det bli
kapasitetsoverskridelser allerede fra 2023. Med de økonomiske stramme rammene Tromsø
kommune har, må boli gbyggingen holdes innenfor rammen av hva dagens skolekapasitet
tåler. I gjeldende økonomiplan er det kun satt av midler til kapasitetsøkende tiltak ved Solneset
barneskole (bytte ut brakke med permanent skolebygg.) Som følge av dette ble det besluttet at
d et skulle reguleres utvidelse av Skjelnan skole mot nord, jfr. følgende skisse:

Kommunens forslag til utvidelse av Skjelnan skole
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I videre prosess ble det drøftet flere alternative løsninger for skole. Blant annet ble det fra
kommunen foreslått å ikke regulere utvidelse av skolen, men at planen skulle ha med
bestemmelser om at det ikke kunne igangsettes utbygging av kommunens eiendom nord for
skolen før det var fattet vedtak om løsning for skolesituasjonen i området. Til slutt ble også
denne beslutning en reversert, og man har landet på en strategi om at framtidig vekst skal
løses gjennom utbyggi ng av Krokelvdalen skole, evt. k ombinert med justering av krets. Når det
gjelder Skjelnan skole opprettholdes da opprinnelig foreslått avgrensing av skolens area l, og
planen gir rom for noe økt utnyttelse. Utbyggingstakt styres gjennom bestemmelsene.

5.17.2 Konsekvenser av planen:

Regulert areal for eksisterende barnehage er økt fra 5,5 daa til 5,7 daa (nb: det ser ut
til å være angitt feil areal på plan 726). Maksimalt tillatt BRA er økt fra ca. 1 550 m2 til
2 000 m2, og maksimalt tillatt høyde er økt fra ca. c+24 til c+ 28.
Regulert areal for Skjelnan skole er økt fra 16 daa til 16,5 daa. Maksimalt tillatt BRA er
økt fra ca. 3 400 m2 i gjeldende plan til 3 9 00 m2 (ikke 4 500 m2, som foreslått i
innlevert planforslag 31.11.15) , og maksimalt tillatt høyde er økt fra ca. c+44 til c+48.
Økning på 500 m2 gir mulighet for å bygge 2 ekstra klasserom samt et arbeidsrom, i
tråd med kommunens planer.
Denne planen legger til rett e for planlagte midlertidige løsninger kan realiseres, ved at
det gjennomføres sikringstiltak mot flom og skred, samt økt BRA og høyde
Bestemmelser sikrer at det bare kan gis igangsettingstillatelse for 60 boliger pr. år til og
med bolig nr. 420. Utbygging følger dermed skolekapasiteten.

5.18 Trinnvis utbygging

5.18.1 Beskrivelse av planen:

Planområdet er tenkt bygd ut i 2 byggetrinn: øvre og nedre del, delt av grøntdrag med
lysløype. Det er i bestemmelsene stilt krav om at nedre del skal ferdigstilles før man begynne r
på øvre del. I praksis er det naturlig å dele opp området i mindre byggetrinn . Første trinn vil
sannsynligvis være eneboligene nederst, mot nordvest. Midlertidig adkomst kan etableres fra
samlevei i nord, inntil resten av samlevei og adkomstvei er etable rt.

Byggetrinn . Pil viser midlertidig adkomst trinn 1A

5.18.2 Konsekvenser av planen:

Området vil bli by gd ut trinnvis, nedenfra og op p.
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5.19 Planbeskrivelsen bygger på følgende plandokumenter :
1. Oppsummering og vurdering av forhåndsmerknader
2. Planprogram Skjelnan, fa stsatt 14.08.14
3. KU rapport, datert 19.03.15
4. Datarapport grunnundersøkelser, Multiconsult, datert 16.10.14
5. Rapport skredfarevurdering og grunnforhold, Multiconsult, datert 13.10.14
6. Rapport skredsikringstiltak med kostnader for Kroken - Skjelnan, datert 29.09. 15
7. DSB rapport tankanlegg Skjelnan, datert 04.01.13
8. Støyvurdering Skjelnan tankanlegg, Asplan Viak as, datert 31.10.14
9. Rapport Skjelnan depot, hensynssoner, Cowi as, datert 27.10.14 revidert 26.04.16
10. Trafikkutredning, beregning av ÅDT og konsekvenser av t iltaket, Asplan Viak as, datert

16.12 14
11. Støyfaglig utredning med støysoner detaljregulering Skjelnan, Asplan Viak as, datert

03.11.15 og revidert 24.03.17
12. Plan, lengdeprofil og normalprofil av prosjekterte veier, Asplan Via k as, datert 09 .11.15,

revidert 24.03.17
13. VAO plan

- VA rammeplan og overvannsplan datert 27 .11.15 ,
- OV plan datert 27.11.15
- overvannsberegninger datert 10.11.15
- VA beskrivelse datert 11.11.15 , revidert 13.01. 17 .
- Kommentar til kommunens merknader til VAO plan, datert 16.01.17

14. Alle dokument er: Nor prosjekt as.
15. R ammeplan Skjelnan, VA Tromsø kommune, datert 01.03.12
16. Kort vurdering av kunnskapsgrunnlaget, naturmangfold.
17. Planbestemmelser, datert 28 .11.15, revidert 30 .03.17
18. ROS analyse 30 .11.15
19. Illustrasjonsplan datert 17.11.15, revidert 24.03.17
20. Landskapsplan datert 17.11.15, revidert 24.03.17
21. Terrengsnitt datert 17.11.15, revidert 24.03.17


