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Sammendrag   

    

Bakgrunn Arbeidet med regulering av Skjelnan til boliger har pågått i ulike 

former siden 2002. I 2013 ble det varslet oppstart av ny 

detaljreguleringsplan. Forslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS på 

vegne av Skjelnan Utbygging AS. 

  

Mål for planen Skjelnan skal utvikles som et variert boligområde og en naturlig 

utvidelse av Kroken bydel, i tråd med knutepunktstrategien for de 

bynære områdene av Tromsø.  

    

Hovedinnhold Utbygging 

Plan 1774 Skjelnan legger til rette for maksimalt 704 boenheter, fordelt 

på 199 bygg, over et areal på ca. 400 da. Bebyggelsen struktures langs 

samleveg og atkomstveger som i vesentlig grad følger terrenget. Det 

legges opp til en variert bebyggelse i form av eneboliger, rekkehus, 

kjedehus, lavblokker og terassehus. Planen skal realiseres i to faser, 

hvor nedre del av planområdet utbygges først.  
 

Atkomstveg  

Atkomst for buss og bil inn i planområdet skjer via ny samleveg 

tilknyttet fylkesveg 53 sør for tankanlegget. På sikt er det meningen å 

etablere en ny øvre trasé for fylkesveg 53. Innslagspunkt for denne er i 

planen samordnet med samleveg for planområdet. 
 

Gang- og sykkelveger 

Skjelnan skal knyttes sammen med Kroken bydel via gang- og 

sykkelveier. Disse vil være tilgjengelig for utrykningskjøretøy. 
 

Lysløype 

Ny trasé for lysløype i Øvre Kroken er tenkt videreført gjennom 

planområdet. Kryssing av samleveg skjer via en 35 m lang skibro. 
 

Lekeplasser 

Planen legger til rette for 26 nærlekeplasser og sju kvartalslekeplasser. 

I tilknytning til Skjelnan skole opprettholdes et stort grøntareal som 

sentralt lekefelt og bydelspark.  
 

Barnehage og skole 

Barnehagedekningen i planområdet vurderes som tilfredsstillende. 

Skolesituasjonen har vært nøye vurdert. Det er nå avklart at 

Krokelvdalen skole skal bygges ut for å ivareta befolkningsveksten., da 

denne skolen er egnet for større utvidelse. Forslaget åpner for noe 

utbygging av Skjelnan skole. 
 

Forretningsareal 

Det er ikke lagt inn forretningsareal i planområdet, da man ikke ønsker 

å svekke Kroken som bydelssenter.  
 

 



Fareområder 

Planområdet inneholder flere større hensynssoner for jord- og 

flomskred. Det stilles bl.a. krav om erosjonssikring av naturlige 

bekkeløp før utbygging kan starte. Dette vil, sammen med 

ledekonstruksjon og drenering, bidra til å forhindre jordskred. 

Nordvestre del av planområdet mot tankanlegget er avsatt til 

hensynssone storulykke. Her tillates ikke etablering av nye boliger. 
 

Støy  

Støykildene i området knytter seg til Skjelnan tankanlegg og trafikk fra 

fylkesveg 53. I tillegg vil samlevegen i planområdet generere støy. Det 

stilles krav om skjermingstiltak for boliger og uteareal dersom verdiene 

overskrides. Lekeplasser langs samlevegen vil kreve støyskjerming. 

Støybestemmelser er justert iht. Fylkesmannens innsigelse. 
 

Trafikk 

Biltrafikken på Tromsøysundvegen er beregnet å øke til 17 800 ÅDT 

ved Skjelnan sør (planforslaget) og til 24 000 ÅDT sør for Lunheim 

sør. Det stilles rekkefølgekrav om etablering av rundkjøringer i 

Krokenkrysset og ved Planetvegen 

   

Vurdering Planen bygger på grundige utredninger. Det er utarbeidet en egen 

konsekvensutredning av fylkesvegtrasé og trafikkforhold. 

Utfordringene i og rundt planområdet er ivaretatt gjennom en rekke 

faglige utredninger, som er sikret i planbestemmelsene. 
 

Planen legger til rette for et stort antall nye boliger med variert 

utforming og varierte konsepter, tilpasset ulike livsfaser og behov. 

Dette er i tråd med de overordnete forutsetningene i Kommuneplanens 

arealdel og samfunnsdel, og med knutepunktstrategien for de bynær 

områder. Kroken bydel har i dag en høy andel boliger som ikke 

tilfredsstiller dagens krav til teknisk standard, tilgjengelighet og 

livsløptilpasning. Planen vil i dette henseende bidra til fornyelse av 

Kroken som bydel, til fortetting av etablerte bydelssentra og sikre høy 

tilgang på boliger i de bynære områdene. 
 

Skjelnan boligområde vil inngå som en naturlig utvidelse av Kroken 

bydel. Områdene skal knyttes sammen gjennom gang- og sykkelveger, 

noe som vil øke tilgjengeligheten til barnehage, skole og bydelssenter. 

Samlevegen vil sikre god tilgang til bybuss, til Breivika (seks km) og 

Sentrum (åtte km). Området er godt egnet til boligbygging og med 

gode solforhold, god utsikt og nærhet til naturen. Planforslaget er 

tilrettelagt med en høy andel utomhusarealer og grønnstruktur. 
 

Planforslaget anbefales vedtatt. 

    

 



01 Saksdokumenter  
Dato: 

Vedlagte 

saksdokument 

  

  

  

01. Oversiktskart + lokaliseringskart  Udatert 

02. Forslag til reguleringsplankart  22.01.18 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser  22.01.18 

04. Forslagstillers planbeskrivelse og innspill   30.03.17 

05. Merknadsoversikt offentlig ettersyn  22.01.18 

06. Landskapsplan  07.12.17 

07. Illustrasjonsplan  07.12.17 

  08. Terrengsnitt  07.12.17 

 09. Overvannsplan  27.11.15 

 10. Lengdeprofil, normalprofil, prosjekterte veier  14.03.17 

 11. ROS-analyse  30.11.15 

 12. Trafikkutredning  16.12.14 

 13. Vurdering av naturmangfold  18.06.14 

 14. Rapport grunnundersøkelser  16.10.14 

 15. Rapport skredfarevurdering og grunnforhold  13.10.14 

 16. Rapport skredsikringstiltak  29.09.15 

 17. Rapport storulykker tankanlegg Skjelnan  04.01.13 

 18. Rapport storulykker Skjelnan depot  26.04.16 

 19. Støyvurdering Skjelnan tankanlegg  31.10.14 

 20. Støyvurdering reguleringsplan  09.11.17 

 
21. VAO-plan med vedlegg 

22. Konsekvensvurdering 

 13.01.17 

 31.10.14 

 23. Merknader  Udatert 

   

   

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

01. Kommuneplanens arealdel 2011-2022 

 

  

02. Kommuneplanens arealdel 2017-2026  

 

  

03. Reg.plan 0669 – Industriområde Kroken-Skjelnan 

 

 26.09.83 

04. Reg.plan 0518 – Skjelnan barneskole 

 

 19.11.75  

  05. Reg.plan 0726 – Busslomme og korttidsparkering/ 

fritidshjem ved Skjelnan barneskole 

 28.01.81  

 06. Reg.plan 1641 – Fylkesveg 53 Krokstranda-

Tønsnes, gang- og sykkelvei 

 12.12.07 

 07. Reg.plan 0092 – Skjelnan vest (tilgrensende plan) 

 

 10.01.74 

 08. Reg.plan 0072 – Del av Skjelnanområdet 

(tilgrensende plan) 

 27.01.72 

 09. Reg.plan 1302 – Krokstranda boligområde 

(tilgrensende plan) 

 26.10.94 

 01. Reg.plan 1794 – Øvre Kroken (tilgrensende plan) 

 

 31.08.16 

  

 



02 Planfakta  

  Samlet areal: 393 000 m² 

  Maks. antall boeenheter: 704 

 Maks tillatt bruksareal: 88 800 BRA for nye bygg 

 Antall bygg: 199 

 Bebyggelse: Eneboliger (52), rekkehus (28), kjedehus (102),  

lavblokk (1), terassehus (16) 

  

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  
Dato: 

 Oppstartsmøte med Byutvikling 17.01.13 

  
Annonsert oppstart av planarbeid (og 

tilskrevet partene) 

25.06.13 

  

  
Offentlig ettersyn planprogram 02.04.14 

Fastsatt planprogram 14.08.14 

  Komplett forslag til reguleringsplan 30.03.17 

 Forslag lagt ut til offentlig ettersyn 30.06.17 

 

 

 
Plankart 

 

Planprosessens 

spesielle sider 

Planområdet ble opprinnelig avsatt til boligformål i Kommuneplanens 

arealdel i 2000. Arbeidet med regulering av Skjelnan til boliger har pågått 

siden 2002. Det ble da fremmet et planforslag for utbygging, som ble 

avslått med begrunnelse i at det skulle utarbeides en egen kommunedelplan 

for området Kroken-Movika. Tromsø kommune har siden gått bort fra 

dette kravet. 



 
Planområdet i Kommuneplanens arealdel  

 

Tromsø kommune startet i 2012 arbeidet med en egen områdeplan for 

Skjelnan-Movika. Arbeidet har siden stoppet opp. Kommuneplanens 

arealdel legger ikke opp til utvidelse av avsatte byggeområder i Movika. 

Utbygging av boliger på Skjelnan fremmes som egen detaljregulering. 

  

 

 
Ortofoto av planområdet 

  

 Forslagsstiller leverte et utkast til planforslag i november 2015. Etter 

drøftinger internt med kommunale fagetater, ga Byutvikling en rekke 

tilbakemeldinger (trafikk, avfallshandtering, samfunnssikkerhet, 

arealutnyttelse, støy, barn og unge, skolekapasitet, vann og avløp). Det er 

avholdt flere avklaringsmøter mellom Byutvikling og forslagsstiller. 

  

 Planen bygger på grundige utredninger. Det er utarbeidet en egen 

konsekvensutredning av fylkesvegtrasé og trafikkforhold. Øvrige 

utfordringer og tema i og rundt planområdet er belyst i egne faglige 

utredninger:   

  



04 Planvurdering   

Dagens situasjon Planområdet avgrenses i nord av Skjelnanelva mot Movika og i sør av 

Kroken bydel og plangrensen for Øvre Kroken. Planområdet strekker seg 

fra kote 100 i fjellskråningen og ned til Tromsøysundet. I midten deles 

arealet i to av Hømmerelva. Planområdet grenser i nordvest til Skjelnan 

tankanlegg. 

  

 
Planavgrensning med eiendomsforhold i området (ill. Planbeskrivelse) 
 

Det ligger ni eksisterende eneboliger innenfor planområdet, langs 

fylkesvegen. I den sørlige delen (kommunal eiendom) ligger Skjelnan skole 

og barnehage. I øvrig er planområdet i stor grad ubebygd. Landskapet 

består i hovedsak av en skogkledt, vestvendt fjellside med noen åpne 

myrområder, flere elver og bekkeløp. Terrengehellingen varierer i 

hovedsak mellom 10 og 20 %. 

  

Boligbebyggelse Planforslaget legger til rette for maksimalt 704 boenheter fordelt på 199 

bygg. Bebyggelsen struktures langs samleveg og atkomstveger som i 

vesentlig grad følger terrenget. Mindre felter av grønnstruktur langs 

bekkeløp og lysløype bidrar til å bryte opp bebyggelsesstrukturen. Planen 

skal realiseres i to faser, hvor nedre del av planområdet utbygges først. 

 

 
 Planområdet fra sørvest (ill. Planbeskrivelse) 

 

 Det legges opp til en variert bebyggelse i form av eneboliger, rekkehus, 

kjedehus, lavblokk og terassehus. Nedre, nordvestre del av planområdet 



avsettes til nye eneboliger som harmonerer med eksisterende bebyggelse. I 

nedre, sørvestre del og midtre del domineres bebyggelsen av kjedehus på 

to til fire etasjer. I øvre del av planområdet er det satt av felt til rekkehus. 

Øverste del avsettes til terassehus på fire til fem etasjer. Det er også egne 

felt for terassehus i planområdets nedre, sørvestre del, samt en lavblokk. 

 

 
Fordeling av boligtyper, boenheter og bruksareal 

 

Eneboligene er dimensjonert med 168 m² BRA (to etg.) og 252 m² BRA 

(tre etg), fordelt på to boenheter, og garasjearealer med en parkeringsplass 

pr. boenhet. Rekkehusene har 168 m² BRA fordelt på to boenheter, og 

med garasjeplass og biloppstillingsplasser foran bygg. Kjedehusene har 

252 m² BRA, fordelt på 3 boenheter, med to garasjeplasser mellom 

byggene og to biloppstillingsplasser foran garasjene. Terassehusene er 

dimensjonert med 1030 m² BRA pr. blokk, fordelt på 14 boenheter Det 

legges opp til beboerparkering og gjesteparkering i p-anlegg, 1,25 plass pr. 

beboer. Lavblokka har 1 350 m² BRA, fordelt på 18 boenheter, og med 

beboerparkering og gjesteparkering i p-anlegg. 

 

Rammene for boligbebyggelsen (felt, bruksareal, antall boenheter, 

parkeringsdekning, høyder) er detaljert redegjort for i planbeskrivelsen. 

  

Universell 

utforming 

Lysløype er prosjektert med maksimal stigning 1:12 slik at den kan 

benyttes av rullestolbrukere. Alle nærlek- og kvartalslekeplasser har 

universelt tilgjengelig sone i tilknytning til atkomstveg. 

  

Folkehelse Ny trasé for lysløype i Øvre Kroken er tenkt videreført gjennom 

planområdet. Det er tilrettelagt for gang- og sykkelveier mot Kroken 

Bydelssenter, med forbindelser via fortau gjennom planområdet og 

nordover mot Movika. Kroken bydelssenter har etablert idrettsanlegg. 

Området ved skolen benyttes aktivt til friluftsliv og det går flere stier her.  

 

Planen anses ikke å ha større negative effekter for folkehelsen. 

  

Barn og unge Planen legger til rette for 27 nærlekeplasser, spredt over hele 

utbyggingsområdet. I tillegg er det lagt inn seks kvartalslekeplasser. I 

tilknytning til Skjelnan skole opprettholdes et stort grøntareal som sentralt 

lekefelt og bydelspark. Arealet vil binde sammen Skjelnan med den øvrige 

delen av Kroken. 

 



 
Lekeplasser i planområdet markert med piler (ill. Støyutredning) 

  

Barnehage, skole Barnehagedekningen i Kroken-området vurderes som tilstrekkelig. 

Skjelnan og Kroken har etablerte barnehager og det er lagt inn 

barnehagetomt i ny reguleringsplan for Øvre Kroken. Formålsgrensen for 

eksisterende barnehage på Skjelnan er i planen noe utvidet og bruksareal 

økes fra 1 550 m² til 2 000 m². 

 

Skolekapasiteten i Kroken-området og i byen for øvrig har vært grundig 

vurdert, og det har vært foreslått ulike strategier for å møte økningen av 

nye beboere. Framskrevet befolkningsutvikling tilsier at elevantallet i 

Kroken-Skjelnan vil øke med 130 fram mot 2030, og ytterligere 300 fram 

mot 2050. Bygging av ny skole i Movika er ikke et realistisk alternativ på 

kort sikt. Kommuneplanen legger til grunn at behovet for nye skoletomter 

skal begrenses, ved å bygge ut flere klasserom ved eksisterende skoler. 

Skjelnan skole er av ulike årsaker lite egnet til større utvidelser. 

 

Det er nå avklart at Krokelvdalen skole foreslås bygget ut for å ivareta 

befolkningsveksten, da denne skolen er best egnet for utvidelse. Skjelnan 

skole ligger imidlertid godt plassert vis a vis den trafikkerte veien gjennom 

Kroken (Anton Borchs vei), og i midten av et stort boligområde. 

Avstanden fra Skjelnanelva til Krokelvdalen skole er på nesten to km. 

Skjelnan skole vil derfor måtte sikres et areal som dekker en nødvendig 

opprusting når behovet oppstår.  

 

Formålsgrensen for eksisterende skole på Skjelnan er noe utvidet i planen. 

Forslaget åpner for noe utbygging (ekstra klasserom, økt tillatt 

byggehøyde), slik at bruksareal økes fra 3 400 m² til 3 900 m².  

Planbestemmelsene setter et tak på igangsettingstillatelse (60 boliger pr. år 

til og med bolig nr. 420), slik at utbyggingstakten følger kapasiteten.  

  

 



Samfunnssikkerhet Grunnforholdene i planområdet vurderes som gode. Prøvetaking er 

foretatt av Multiconsult AS, jf. egen rapport. Ytterligere prøvetaking i 

deler av planområdet kan likevel være nødvendig i prosjekteringsfasen. 

Planområdet er ikke avmerket som aktsomhetssone for snøskred. 

Planområdet inneholder flere større hensynssoner (sikkerhetsklasse tre) for 

jord- og flomskred. Det stilles bl.a. krav om erosjonssikring av naturlige 

bekkeløp før utbygging kan starte. Dette vil, sammen med 

ledekonstruksjon og drenering, bidra til å forhindre jordskred. Skjelnan 

skole vil få sikring mot jordskred. Det samme gjelder nordre del av 

reguleringsplan for Øvre Kroken. 

 

Etablering av terrenggrøfter i overkant av planområdet vil lede overvann 

til de erosjonssikrete bekkeløpene. Overvann fra planområdet går i rør i 

samleveg og ledes til åpne bekkeløp i svingene. 

 

 
Skredsoner i planområdet (ill. Multiconsult-rapport) 

 

Hensynet til utrykningskjøretøy er ivaretatt gjennom kjørbare gang- og 

sykkelveger fra Kroken og til samleveg og atkomstveger. I nordvestre del 

av planområdet er det lagt inn en forbindelse mellom samleveg og snuplass 

til atkomstveg.  

 

Sweco har utarbeidet en ny rapport knyttet til storulykker ved Skjelnan 

tankanlegg. Rapporten angir fire sikkerhetssoner rundt tankanlegget. hvor 

sone tre og fire berører planområdet, og kun sone tre har betydning for 

boligbebyggelse. I sone fire frarådes det etablering av offentlige 

institusjoner, hoteller m.m., noe som uansett er uaktuelt, da planformålet 

er etablering av boliger. Sone tre er avsatt som hensynssone i 

planforslaget. Det kan ikke etableres ny boligbebyggelse innenfor 

hensynssonen. 

 



 
Sikkerhetssonene rundt tankanlegget. Orange linje (sone tre) angir grense for 

hensynssone i plan (ill. Cowi-rapport). 

 

Eksisterende høyspentlinje legges i kabel under gjennomgående gang- og 

sykkelveg. Det skal etableres fem nye nettstasjoner i planområdet, 

plasseringen er avklart i samarbeid med TromsKraft.  

 

Frisiktsoner knyttet til veg er avmerket i plankartet. 

 

Øvrige faretema vurderes som lite relevante. 

  

Vann og avløp Tromsø kommune har utarbeidet rammeplan for vann og avløp i området. 

Nedre del av planområdet (kote +35) kan dekkes via av eksisterende vann- 

og avløpsledning langs fylkesveien. Utbygging over kote +35 krever ny 

hovedvannledning fra Skjelnan skole, trykkøkning på eksisterende 

vannledning eller ny vannledning fra Tønsnes. Bebyggelse over kote +70 

krever etablering av trykkøkning. Avløp fra hele Skjelnan føres via 

eksisterende pumpestasjon til renseanlegg på Tomasjord.   

  

Avfallshandtering Planen legger til rette for 14 renovasjonstorg med nedgravd container for 

alle boligene. Det skal etableres seks stasjoner for glass og 

metallinnsamling. 

   

Kulturminner Det er påvist kulturminner i planområdet. Kulturminnene er samordnet 

med kvartalslekeplass og gjennomgående grøntrdrag med stiforbindelse på 

tvers av terreng. Steinalderfunn og mølletufte er avsatt som egen 

hensynssone H730. I tillegg finnes et gårdstun på eiendom 14/164, som 

vurderes å ha kulturhistorisk verdi. Gårdstunet er ivaretatt via hensynssone 

H570. 

  

Støy Det vesentligste av dagens støykilder i planområdet knytter seg til trafikk 

fra fylkesveg 53 samt aktivitet ved Skjelnan tankanlegg. Det er utarbeidet 

sumstøykart som viser den totale støybelastningen fra tankanlegg og 

vegtrafikk. En del av støybelastningen fra tankanlegget skyldes nattbasert 

aktivitet og vil ikke sammenfalle med høy vegtrafikk om dagen. 

 

Støysonene bygger blant annet på forventet trafikkøkning ÅDT langs 

fylkesveg. Samlevegen i planområdet vil være en ytterligere kilde til støy. 



Fylkesmannen leverte innsigelse til planforslaget ang. hensynet til støy og 

støyforebyggende tiltak. Den støyfaglige utredningen er oppdatert og 

planbestemmelsene er revidert mht. generelle støybestemmelser, 

støybestemmelser for det enkelte byggefelt og dokumentasjonskrav ifm. 

igangsettingstillatelse. Planbestemmelsene inneholder dokumentasjonskrav 

for boliger og uteareal i støysonene, med skjermingstiltak dersom verdiene 

overskrides. Etablering av lekeplasser langs samlevegen vil kreve 

støyskjerming.  

 

Støyfaglig utredning viser at 36 eksisterende bygg, inkludert barnehagen, 

vil ha behov for støysikringstiltak som følge av planformålet. Krav til 

dokumentasjon tas med i bestemmelsene. 

 

 
Støy fra vegtrafikk, beregnet Lden 1,5 m over terreng (ill. Støyutredning) 

 

Full utbygging av Tønsnes havn og industriområde samt utbygging av 

boligområder videre nordover vil øke støybildet. Beregninger viser at ni 

nye bygg samt fire eksisterende vil ligge i rød støysone. Dersom dette blir 

en realitet må ytterligere tiltak iverksettes. 

  

Naturmangfold Området anses å ha lave naturverdier, jf. rapport. Et elgtrekk i øvre del av 

området vil ikke bli påvirket i større grad. Av fremmede arter er det 

registrert noe norsk gran, edelgran, lupiner og mosesildre. Det er lite 

sannsynlig av det finnes A- og B-naturtyper i planområdet. Lokalt viktige 

C-naturtypelokaliteter kan ikke utelukkes. Slike lokaliteter skal kartlegges 

i arealer avsatt til strøkslek og lysløype før tiltak settes i verk. 

 

Vurdering av paragrafene i naturmangfoldloven: 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig 

§ 9 Føre-var -prinsippet anses som oppfylt. Irreversibel skade vil ikke 

      finne sted. 

§ 10 Økosystemtilnærming anses å være mindre relevant ifm. planen. 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse vurderes som mindre aktuelt. 

  

 



Grønnstruktur, 

parker, friområder 

19 felt i planen er definert som grønnstruktur, hvor naturlig vegetasjon 

skal opprettholdes i størst mulig grad. Areal på vestsiden av fylkesvegen 

mot Tromsøysundet er avsatt som offentlig friområde. Det er etablert en 

bydelspark og strøkslekeplass i tilknytning til skolen. Dette er ment som et 

samlende uterom for hele bydelen Skjelnan-Kroken. 

  

Sol- og 

skyggeforhold 

Planområdet er vestvendt og har rikelig med sol. Terrenghellningen og 

fordelingen av boligtyper bidrar til at sol- og skyggeforholdene i 

vesentlighet er uproblematiske. Dette gjelder også i overveiende grad for 

lekeplasser. 

  

Trafikk Økning i biltrafikken 

Dagens biltrafikk på fylkesveg 53 varierer fra 2 600 ÅDT i nord til 10 100 

ÅDT ved atkomstveg Lunheim i sør. Trafikken til til og fra de nye 

utbyggingsområdene er beregnet til 37 140 personturer pr. dag. 

Biltrafikken på Tromsøysundvegen er beregnet å øke til 17 800 ÅDT ved 

Skjelnan sør (planforslaget) og til 24 000 ÅDT sør for Lunheim sør  

 

 
Biltrafikk på fylkesveg 53 etter utbygging av planområdet (ill. rapport trafikk og 

transport) 

 

Økt trafikk som følge av planforslaget utgjør 4 955 ÅDT. Med dagens 

ÅDT på 2 600 vil samlet trafikk utgjøre 7 555. Sør for Kroken må 

fylkesveg 53 utvides til fire felt for å kunne betjene trafikken. Full planlagt 

utbygging vil kreve at dagens vikepliktkryss erstattes av rundkjøringer. 

Det stilles krav om etablering av rundkjøring i Kroken. 

 

  Innfartsparkering 

Det er opparbeidet busslomme/hentelomme nedenfor skolen. Det er avsatt 

areal til innfartsparkering som en del av en større satsing i bynære 

områder. 

 



 
Eksisterende busstopp/hentelomme nedenfor skolen til venstre. Forslag til 

arealformål innfartsparkering til høyre 

 

 Ny fylkesvegtrasé 

Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning av fylkesvegtrasé og 

trafikkforhold. To alternative innslagspunkter for ny fylkesveg er utredet, i 

tillegg til konsekvensene ved å opprettholde dagens vegtrasé.  

 

Konklusjonen er at det skal etableres en ny hovedveg nordover til 

Tønsvika, med tilknytningspunkt i den nordlige delen av planområdet. Ny 

trasé vil følge nedre del av samleveg i planområdet. Planen avsetter areal 

både for etablering av kryss fra samleveg til ny trasé for fylkesveg videre 

nordover, og areal for kryss og vegsløyfe fra samleveg til dagens fylkesveg 

sørover.  

 

  
Samleveg med tilknytningsareal ny fylkesvegtrasé (til høyre) og tilknytningsareal 

eksisterende fylkesveg (til venstre) 

  

Kollektiv, gange, 

sykkel 

Samleveg legger til rette for fortau med kantstein på ene siden. Skjelnan 

skal betjenes av bybussrute. Langs samleveg er det avsatt fire 

bussholdeplasser, to på hver side, med snuplass på toppen av planområdet 

i sørøst. Totalt omfatter planområdet sju kollektivholdeplasser.  

 



 
Samleveg og atkomstveger i planområdet (ill. Planbeskrivelse) 

 

Planen har lagt inn gang- og sykkelveier mellom barnehagen og skolen, i 

overkant av skolen og i forlengelsen av av øvre kjøreveg, som bidrar til å 

knytte Skjelnan og Kroken sammen. Traséen mellom barnehagen og 

skolen er et alternativ til fylkesvegen, og følger samlevegen nordover mot 

Movika.  

 

De øvre gang- og sykkelveiene knytter an til forlengelsen av lysløypa fra 

Øvre Kroken. Lysløypa er lagt mellom boligfeltene og nordover mot 

Movika, med krysning over samleveg via skibro. Plasseringen av traséen er 

et kompromiss mellom ulike hensyn, da man ønsker å unngå 

terrenginngrep i strøkslekeplass-området. 

  

Urbane kvaliteter, 

fortetting, 

miljøhensyn 

Kroken er i Kommuneplanens arealdel utpekt som et viktig 

knutepunktområde innenfor de bynære områdene av Tromsø. 

Knutepunktstrategien innebærer å knytte ny bebyggelse tett opp til 

eksisterende teknisk og sosial infrastruktur og gode bussforbindelser. 

Målet er at ny framtidig bebyggelse og tiltak i et område skal være med på 

å gi positiv identitet og gode miljøkvaliteter basert på stedets 

forutsetninger.  

 



 
Knutepunkt bynære områder (ill. Kommuneplanens arealdel) 

 

Tilrettelagt for gode bussforbindelser vil Kroken-Skjelnan være i 

overkommelig avstand til begge de to store arbeidslivskonsentrasjonene i 

Tromsø, Breivika (seks km via Tromsøysundtunellen) og Sentrum (åtte 

km via fylkesveg 53). 

 

Kroken bydel har i dag en høy andel boliger som ikke tilfredsstiller dagens 

krav til teknisk standard, tilgjengelighet og livsløptilpasning. Planen vil i 

dette henseende bidra til fornyelse av Kroken som bydel og sikre høy 

tilgang på boliger i de bynære områdene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknader og 

innsigelser til 

planforslaget 

Det er ikke lagt inn forretningsareal eller nye felleslokaler i planområdet, 

da man ikke ønsker å svekke Kroken som bydelssenter. Kroken har i dag 

dagligvarehandel, helsebygg, ungdomsklubb, kirke, skole, barnehage og 

idrettsanlegg. Skjelnan vil utnytte den eksisterende tekniske og sosiale 

infrastrukturen i området. Flere gang- og sykkelveger bidrar til å sikre 

forbindelse mellom Skjelnan og Kroken. 

 

Det er levert merknader fra 14 instanser i forbindelse med offentlig 

ettersyn. Merknadene er redegjort for i egen oversikt.  

Fylkesmannen leverte innsigelse til planforslaget ang. hensynet til støy og 

støyforebyggende tiltak. Den støyfaglige utredningen er oppdatert. 

Planbestemmelsene er revidert mht. generelle støybestemmelser, 

støybestemmelser for det enkelte byggefelt og dokumentasjonskrav ifm. 

igangsettingstillatelse. Innsigelsen frafalles i denne sammenheng, dersom 

nytt forslag til støybestemmelser blir vedtatt, jf. brev av 18.01.2018. I det 

øvrige er det foretatt justeringer i plankart, planbestemmelser og 

planillustrasjoner, i hht. merknadene. 

  

 



 

Konklusjon  

 

Planen bygger på grundige utredninger. Det er utarbeidet en egen 

konsekvensutredning av fylkesvegtrasé og trafikkforhold. 

Utfordringene i og rundt planområdet er ivaretatt gjennom en rekke 

faglige utredninger og sikret i planbestemmelsene. 

 

Planen legger til rette for et stort antall nye boliger med variert 

utforming og varierte konsepter, tilpasset ulike livsfaser og behov. 

Dette er i tråd med overordnete forutsetninger i Kommuneplanens 

arealdel og samfunnsdel, og med knutepunktstrategien for de bynære 

områder. Kroken bydel har i dag en høy andel boliger som ikke 

tilfredsstiller dagens krav til teknisk standard, tilgjengelighet og 

livsløptilpasning. Planen vil i dette henseende bidra til fornyelse av 

Kroken som bydel, fortetting av etablerte bydelssentra og sikre høy 

tilgang på boliger i de bynære områdene.  

 

Skjelnan boligområde vil inngå som en naturlig utvidelse av Kroken 

bydel. Områdene skal knyttes sammen gjennom gang- og sykkelveger, 

noe som vil øke tilgjengeligheten til barnehage, skole og bydelssenter. 

Samlevegen vil sikre god tilgang til bybuss, til Breivika (seks km) og 

Sentrum (åtte km). 

 

Området er godt egnet til boligbygging og med gode solforhold, god 

utsikt og nærhet til naturen. Planforslaget er tilrettelagt med en høy 

andel utomhusarealer og grønnstruktur. 

 

Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

 

 

Vedtakskompetanse:  

Kommunestyret 

 

Vedlegg: 

01. Oversiktskart + lokaliseringskart 

02. Forslag til reguleringsplankart 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 

04. Forslagstillers planbeskrivelse og innspill  

05. Merknader til varsel om oppstart 

06. Landskapsplan 

07. Illustrasjonsplan 

08. Terrengsnitt 

09. Overvannsplan 

10. Lengdeprofil, normalprofil, prosjekterte veier 

11. ROS-analyse 

12. Trafikkutredning 

13. Vurdering av naturmangfold 

14. Rapport grunnundersøkelser 

15. Rapport skredfarevurdering og grunnforhold 



16. Rapport skredsikringstiltak 

17. Rapport storulykker tankanlegg Skjelnan 

18. Rapport storulykker Skjelnan depot 

19. Støyvurdering Skjelnan tankanlegg 

20. Støyvurdering reguleringsplan 

21. VAO-plan med vedlegg 

22. Merknader til offentlig ettersyn 

 

 

 


