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Tromsø kommune 
 
 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PLAN 1786  
AKER SOLUTIONS , STRANDVEGEN 18 
 
Dato: .............................................................................................. 12.11.12 
Dato for siste revisjon: .................................................................. 6.6.14 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... 27.8.14 

 

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   Fjernvarmeanlegg 
1.2   Renseanlegg 
1.3   Forretning/kontor/tjenesteyting 
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1   Veg 
2.2   Fortau 
2.3   Torg 
2.4   Sykkelveg 
2.5   Annen veggrunn- grøntareal 
2.6   Kollektivholdeplass 
2.7   Parkering 
2.8  Tekniske infrastrukturtraseer kombinert med grøntstruktur (2900)  
2.9  Snødepot    
 
 

3. GRØNNSTRUKTUR 
3.1    Strandpromenade 
3.2    Park 
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner i 
reguleringsplan: 

a) Frisikt H140 

Det tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som kommer i konflikt med frisiktsonen. 

b) Hensynssone H190                                                                                                                              

 Det kan ikke anlegges byggverk, graves eller plantes innenfor sonen uten tillatelse fra           
ansvarlig myndighet for drift av avløps- og fjernvarmeanlegg. 

c) Hensynssone H570 

Skulpturpark med trær skal bevares i sin helhet. Nødvendig skjødsel og vedlikehold 
tillates. 

 

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 
 

1.1 Fjernvarmeanlegg 
 Området avsettes til fjernvarmeanlegg som vist på plankartet. 
 

1.2 Avløpsanlegg (renseanlegg) 
 Området avsettes til renseanlegg som vist på plankartet. 
 

1.3 Forretning/kontor/tjenesteyting  
a) I området kan det oppføres bebyggelse for kontor, forretning og bevertning med 

tilhørende anlegg. Det tillates inntil 10 parkeringsplasser innenfor byggeområdet.  
b) Bebyggelsen skal plasseres i henhold til angitte byggegrenser og byggelinjer på 

plankartet.   
c) Der det ikke er vist byggegrense gjelder formålsgrensen som byggegrense. 
d) Parkering på plan 1 under terreng og tenkte plan i overdekket glassgård regnes ikke 

med i bruksarealet ved beregning av utnyttelsesgrad.  
e) Fasader på bakkeplan/i øyenhøyde langs Hjalmar Johansens gate, Strandvegen og 

o_Torg2 skal være transparente og åpne. Fasadene skal være tiltalende og det skal 
legges vekt på variasjon. 

f) Areal til tekniske rom, overdekket lysgård og røykluker kan ha maks høyde på 
henholdsvis k+ 23,6 og k+ 27,6 over byggetrinn 1 og 2. Arealet skal være maksimalt 
40 prosent av det totale takarealet med minimumsavstand fra gesims på 2 meter. 

g) Gulvhøyde i 1. etasje skal ligge på minimum kote +3,1 meter.  
Utkraging mot Hjalmar Johansens gate skal ha minimum 6 meters høyde.   

h) Det skal avsettes 1 sykkelparkeringsplass per 100 m² forretning/kontor/tjenesteyting.  
Det skal avsettes 25 sykkelparkeringsplasser for besøkende i nærheten av inngang.   
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i) Maks samlet BRA for etablering av kontorlokaler og forretningsareal er 15.000m2 
BRA. Forretningsareal skal herav ikke overskride 3000m2. 

j) Det tillates bro, utført i en lett og transparent karakter, mellom de to byggetrinnene på  
plan 3 eller 4. 

k) Uteareal / tak for en eventuell forbindelse mellom byggetrinn 1 og 2 på plan 1 skal 
ikke ligge høyere enn i nivå med fortau i Strandvegen.  
 

 

2.    SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
2.1   Veg 

Arealet er avsatt til offentlig trafikkareal – Veg. Vegarealene skal opparbeides i henhold   
til planer godkjent av Tromsø kommune. O_Veg1 skal opparbeides med 
sammenhengende kollektivfelt i nordgående retning på østsiden av vegarealet. 

        Teknisk infrastruktur kan legges i vegareal. 
 
2.2   Fortau 
        Teknisk infrastruktur kan legges i fortausareal. 
 
2.3  Torg  
       Torg 2 skal etableres med tilsvarende materialbruk som torg 1. 
       Teknisk infrastruktur kan legges i torgareal.  
       Eventuell bevaring av steinsatt overvannskulvert skal avklares med Vann og avløp,    
       Tromsø kommune. Tilgang til vann- og avløpsledninger skal sikres ved opparbeiding av   
       torg 2. Beplantning og utføring av dekke skal ikke være til ulempe for vann- og  
       avløpsledninger og annen teknisk infrastruktur. 
 
2.4  Sykkelveg 
       Sykkelveg skal opparbeides som vist på plankartet.  
       Areal for sykkelveg skal være tydelig avgrenset fra kollektivfelt. 
       Teknisk infrastruktur kan legges i sykkelveg.        
 
2.5 Annen veggrunn- grøntareal 
      Arealet skal tilsåes.  
 
2.6  Kollektivholdeplass 
       Kollektivholdeplass skal opparbeides i henhold til planer godkjent av Tromsø kommune.  
       Kollektivholdeplass skal etableres i nær tilknytning til Torg 2. 
  
2.7  Parkering 
       Det tillates etablert 16 overflateparkeringsplasser i området o_P.  
 
2.8  Tekniske infrastrukturtraseer kombinert med grøntstruktur (2900)  
       Området skal opparbeides som vist i tilhørende  utomhusplan datert 11.4.14.   
       Veg, fortau og parkeringsareal skal ha asfaltbelegg.  
       Området skal ivareta eksisterende teknisk infrastruktur og det skal legges til rette for at 
       ny infrastruktur kan etableres i området. Plassering av trær må ikke skje i konflikt med  
       vann- og avløpsledninger og adkomster. 
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2.9  Snødepot 
Snødepot avsettes som vist som bestemmelsesområde på plankartet. Det skal etableres 
adkomst til snødepot fra   o_Veg3 i tråd med utomhusplan datert 11.4.14. Areal for 
snødeponi skal dimensjoneres for lastebil. 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 
3.1    Turveg - Strandpromenade 
         Strandpromenaden skal opparbeides med fast dekke i totalt 5 meters bredde. 
         Innenfor arealet skal det opparbeides gangareal og settes opp belysning. 
         Det tillates kjøring i forbindelse med snørydding over areal avsatt til strandpromenade.  
 
3.2    Park 
         Området skal beplantes og gis en parkmessig opparbeidelse. 
         Teknisk infrastruktur kan legges i parkareal.  
         Det skal ikke plantes trær over vann- og avløpsledninger.  
 
 
 

IV 

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

a) Avfallshåndtering skal skje internt i bygget. 

b) Området skal gis universell utforming i samsvar med TEK 10. 

c) Utomhusplan i 1:200, som viser midlertidig opparbeidelse av arealet for byggetrinn 2, 
skal vedlegges søknad om rammetillatelse for byggetrinn 1. Utomhusplanen skal vise 
prinsipper for utforming av midlertidig forstøtningsmur mot Strandvegen og 
Teaterallmenningen, samt langs nordside av Jens Olsens gate. 

d) Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges godkjent tiltaksplan for håndtering         
av forurensede masser i grunnen. 

e) Ved utvidelse av fjernvarmeanlegg skal nødvendig omlegging av teknisk infrastruktur 
godkjennes av Vann og Avløp. 
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V 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og 
rekkefølge: 

Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for bygg 1 før: 
a)   Offentlig infrastruktur, herunder vann og avløpsanlegg, inkludert 

tilfredsstillende brannvanndekning er etablert.   
b)   Offentlige samferdselsanlegg, herunder veger, fortau, sykkelveger, 

kollektivholdeplass/leskur, forstøtningsmurer, annen veggrunn- grøntareal 
og parkeringsplasser er etablert. 

c)   Ny gatestruktur som ivaretar gode og helhetlige løsninger for alle 
trafikantgrupper på strekningen Strandvegen/Bjørnøygata – 
Strandvegen/Muségata er etablert. 

d)   Ny kryssløsning for Sentrumstangenten – Strandvegen er regulert og opparbeidet. 
e)   Offentlig grønnstruktur, torg 2, i henhold til utomshusplan datert 11.4.14, er etablert. 
f)  Midlertidig opparbeidelse av areal for byggetrinn 2 er etablert.   
g)   Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, 

sikkerhetsstillelse eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for 
at tilhørende tiltak er opparbeidet senest samtidig med at byggene tas i 
bruk.  

 


