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Tromsø kommune 
 

 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV 

STAKKEVOLLVEGEN 11  

 

 

Dato: .............................................................................................. 07.01.2014 

Dato for siste revisjon: .................................................................. 08.07.2014 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... 27.08.2014 
 

 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Forretning/Kontor (F/K/) (1810) 

1.2 Bolig/Forretning/Kontor (B/F/K) (1802) 

1.3 Vann- og avløpsanlegg (1540) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg – offentlig (o_KV) (2011) 

2.2 Kjøreveg – felles (f_KV) (2011) 

2.3 Fortau – offentlig (o_FT 1-5) (2012) 

2.4 Fortau – felles (f_FT) (2012) 

2.5 Gang-/sykkelveg – offentlig (o_GS) (2015) 

2.6 Sykkelfelt – offentlig  (o_S 1-2) (2017) 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Friområde – felles (f_F)  (3040) 
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende 

hensynssoner: 

 

1. HENSYNSSONER 

1.1 Infrastruktursone H 410 001 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg 

a) Det tillates inntil 3 000 kvm BRA detaljhandel.  

b) Det tillates maksimum 122 parkeringsplasser til forretning, kontor og boliger. Til 

boliger beregnes maksimalt 0,20 parkeringsplasser per boenhet.  

c) 5 % av totalt antall parkeringsplasser skal være HC- plasser. 

d) Bygg innen planområdet skal tilrettelegges for fjernvarmeanlegg.  

 

1.1      Forretning/Kontor (F/K) 

a) Området er avsatt til forretning og kontor. 

b) Ved etablering av boliger skal det etableres uteoppholdsareal på tak iht. 

uteromsplan datert 31.07.2013. 

c) Det tillates å etablere areal for parkering på taket som vist i uteromsplan datert 

31.07.2013. 

 

1.2 Bolig/Forretning/Kontor (B/F/K) 

a) Området er avsatt til boliger, forretning og kontor. 

b) Det tillates etablert inntil 80 hybler.  

c) Ved etablering av boliger skal det etableres uteoppholdsareal på tak iht. 

uteromsplan datert 31.07.2013. 

d) Ved etablering av boliger skal det etableres renovasjonsanlegg for avfallssug.   

Det kan etableres et felles renovasjonsanlegg for avfallssug til boliger/kontor.  

 

 



Reguleringsbestemmelser for plan nr 1778 

Side 3 av 7 
 

1.3 Vann og avløpsanlegg  

a) Området er avsatt til vann- og avløpsanlegg. 

 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg – offentlig (o_KV) 

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal – veg.  

b) I området kan det etableres teknisk infrastruktur.   

c) Krysset Søren Zakariassens gate – Stakkevollvegen skal etableres som et 

firearmert lysregulert kryss.  

d) Det skal etableres opphøyde fotgjengeroverganger på østlig og vestlig arm av 

krysset Søren Zakariassens gate – Stakkevollvegen.   

 

2.2 Kjøreveg – felles (f-KV) 

a) Området er avsatt til felles trafikkareal – veg.  

b) Vegen skal være felles for eiendommene 200/767, 200/2468, 200/1457 og 

200/1458. 

 

2.3 Fortau – offentlig (o_FT 1-5) 

a) Områdene er avsatt til offentlig trafikkareal – fortau.  

Fortausbredden skal være 3 meter. 

b) Det tillates bebyggelse over fortau o_FT 1 og 3 i området vist med linjetema 

Planlagt bebyggelse. Det skal være minimum 4,5 meter fri høyden fra fortau til 

underkant utkragning. 

c) Fortau o_FT1 og 3 skal utrustes med snøtineanlegg. Fortau (o_FT2), som regulert i 

plan – 1749, Nytt Politihus (kommunestyre vedtak, 20.03.2013) skal ha 

snøtineanlegg langs eiendommen 200/767.   

d) I området kan det etableres teknisk infrastruktur.   

 

 

2.4 Fortau – felles (f_FT) 

a) Områdene er avsatt til felles trafikkareal – fortau. 

b) Fortauet skal være felles for 200/767 og 200/2468, 200/1457 og 200/1458.  
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2.5 Gang-/sykkelveg – offentlig (o_GS) 

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal – gang- og sykkelveg.  

b) Gang -/sykkelveg skal sikres for gående og syklende. 

c) Det skal etableres leidere hver 50 meter langs sjø.  

d) I området kan det etableres teknisk infrastruktur.  

e)  Bredde for gang- og sykkelveg skal være 6 meter, hvorav kjørbarbredde 4 meter. 

Vegen skal være sammenhengende med samme formål i plan 1749 – Nytt 

Politihus. 

 

2.6 Sykkelfelt – offentlig (o_S 1-2) 

a) Områdene er avsatt til offentlig trafikkareal – sykkelfelt.  

b) I området kan det etableres teknisk infrastruktur.    

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Friområde (f_F) 

a) Området er avsatt til friområde. 

b) Det tillates snuplass for varetransport som vist i uteromsplan datert 31.07.2013. 

c) Området skal opparbeides med fast dekke, belysning, beplantning og sittemøbler 

iht. uteromsplan datert 31.07.2013. 

 

 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om hensynssoner og 

bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 

 

1. HENSYNSSONER 

1.1 Infrastruktursone H-410-001 

a) Området omfatter offentlig teknisk anlegg under grunnen. 

b) Det skal tas hensyn til anlegg i grunn ved opparbeiding av arealet.  

c) Området skal opparbeides iht. uteromsplan datert 31.07.2013. 
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VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 

 

a) Dokumentasjonskrav: 

i. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige skjønnhetshensyn 

er tatt. Dokumentasjonen skal vise forholdet til både det bebygde og ubebygde 

landskap og naboskap, og begrunne de valgte løsninger.  

ii. Før igangsettingstillatelse av graving / håndtering av forurensende masser, skal det 

forlegges godkjent tiltaksplan i hht. forurensningsloven, se Multiconsult rapport, 

Miljøundersøkelser datert 25.september 2009.  

iii. Det skal ved søknad om rammetillatelse foreligge dokumentasjon fra utført 

grunnundersøkelse på landsiden som grunnlag for nødvendige stabiliserende tiltak, 

se Rapport Multiconsult, Områdestabilitet datert 10.12.2013.   

iv. Ved etablering av boliger skal det leveres særskilt, ansvarsbelagt søknad for 

etablering av uteoppholdsareal på tak. Målestokk 1:200.  

v. Det skal ved søknad om rammetillatelse vedlegges beregninger for nødvendig 

forbruksvann og sprinklervannbehov. Dokumentasjon for løsninger og godkjenning 

av Tromsø kommune, Vann og avløp skal vedlegges.  

vi. Ved rammetillatelse skal det dokumenteres at prinsippene for universell utforming 

er lagt til grunn for prosjekteringen av kontor/ forretning.  

vii. Det skal ved søknad om rammetillatelse foreligge trafikkskiltingsplan.  

 

 

b) Byggegrense:  

Der byggegrensen ikke vises på plankartet sammenfaller den med formålsgrensen. 

 

c)    Omriss planlagt bebyggelse: 

Omriss planlagt bebyggelse er vist på plankartet med en nøyaktighet på +/- 2 meter  

          innenfor byggeområdene.  

 

d) Kulturminner:  

Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger 

som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 

kulturvernmyndighetene jf. kulturminneloven. 

 

 

e) Støy:  

i.  Støy i bygge- og anleggsperioden skal være innenfor rammene gitt i   

    kommuneplanens arealdel. 
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ii. Støy på uteoppholdsarealene for boliger skal ikke overskride  

    Lden = 55dBA. Støyvurdering datert 24.06.2013, Norconsult følges.  

 

f)    Støv:  

I bygge- og anleggsperioden skal det iverksettes tiltak som begrenser støvplager for 

omgivelsene. 

 

g) Sykkelparkering:  

i.   Til kontor skal det etableres 0,3 plasser per arbeidsplass. Til forretning skal det  

     etableres 6 plasser per 1.000 m
2
. 

     Minst 50 % av sykkelplassene skal være overdekket.  Sykkelplasser som avsettes  

      til forretning til kunder skal plasseres nær innganger.  

iii. Ved etablering av boliger skal det tilrettelegges en sykkelplass per hybel. Sykkel-  

      plasser som plasseres ute skal være overdekket. 

 

h) Tilgjengelighet:  

Bygninger, uterom og trafikkanlegg skal utformes iht. Miljøverndepartementets 

rundskriv T-5/99B Tilgjengelighet for alle, og TEK 10. 

 

 

 

 

VII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og 

rekkefølge: 

a) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i planområdet skal arealer avsatt til 

samferdselsanlegg være opparbeidet, unntatt areal i nord av krysset Stakkevollvegen -

Søren Zakariassensgate. 

 

b) Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak før offentlig trafikkareal i Stakkevollvegen 

langs tomta, jfr. plan - 1749, Nytt Politihus (kommunestyre vedtak, 20.03.2013)  

         er opparbeidet. 

 

c) Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak før areal avsatt til friområde på 200/767 er 

opparbeidet iht. uteromsplan datert 31.07.2013.  

 

d) Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak før løsning for renovasjon er etablert. 

 

e) Det gis ikke igangsettingstillatelse før anlegg for vannforsyning, slokkevann, vann til 

sprinkleranlegg, samt spillvanns- og overvannsanlegg er etablert.  
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f) Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak før tinglyst dokument om benyttelse av 

boligen til utleie for studenter er godkjent av Tromsø kommune  

(jfr. TEK 10 § 1-2 ledd 6 og 7).  

 

g) Det gis ikke igangsettingstillatelse for sikkerhetstiltak er gjennomført og stabiliserende 

tiltak med avlastning av terrenget ved fyllingskant, hvor de ytterste 10 meterne 

nedgraves til kote 0 er gjennomført. Det er krav til supplerende grunnundersøkelse for å 

kunne detaljprosjektere fundamentløsningen. Tiltak med avlastning av de ytterste 10 

meterne av eksisterende fylling opparbeides iht. Multiconsult rapport, Områdestabilitet 

datert 10.12.2014.  

 

h) Det gis ikke igangsettingstillatelse for boliger før renovasjonsløsning og plassering av 

kastepunkt til søppelsug er godkjent. 

 

i) Før det gis brukstillatelse for boliger skal uteoppholdsareal på taket være etablert iht. 

uteromplan datert 31.07.2013. 

 

j) Før det gis brukstillatelse for bygg skal sykkelparkeringsplasser være etablert. 

Plassering av sykkelplassene på taket, se uteromsplan datert 31.07.2013. Plassering av 

de andre sykkelplassene og de overdekkete sykkelparkeringsplassene skal avklares i 

forbindelse med byggesak. 

 

k) Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale eller på 

annen måte foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt. Brukstillatelse 

kan ikke gis før kravene er oppfylt. 


