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Saksutredning: 

 

 Sammendrag 
  

Bakgrunn Dark arkitekter as har på vegne av Aker Solutions fremmet et forslag om 

detaljregulering for nye kontor for offshorerettet ingeniørvirksomhet i 

Tromsø. Overordna føringer for Sentrum sør ligger til grunn for 

planarbeidet. 

  

Mål for planen Målet for planen er å tilrettelegge for etablering av kontorer for Aker 

Solutions i to byggetrinn, etablere en Teaterallmenning i forlengelse av 

Teaterplassen foran HT til Strandvegen, samt videreføre Jens Olsens gate 

gjennom området. Ny virksomhet legger til rette for 300 arbeidsplasser. 

  

Hovedinnhold 

 

 

 

 

Konsekvens av planen 

Planen åpner for etablering av to næringsbygg på til sammen opp til 

15.000m2. Foreslåtte formål er forretning, kontor og tjenesteyting. Det 

legges også opp til en oppgradering av samferdselsanlegg og infrastruktur i 

Strandvegen og Hjalmar Johansens gate. 

 

Et større område som til nå har vært brukt til midlertidige universitets-

lokaler; undervisningsarealer for ingeniør- og kunststudenter, skal nå rives 

og blir nyttet til etablering av nye kontorlokaler for Aker Solutions.  

 

Andre konsekvenser av planen er at det skal etableres en Teaterallmenning 

i forlengelse av eksisterende Teaterplass opp til Strandvegen. Dette 

medfører at bygget til Norsk Folkehjelp må fjernes. Jens Olsens gate 

videreføres gjennom planområdet. Det legges opp til at Polarhavnas 

parkering flyttes fra dagens festetomt til nytt parkeringsareal i forlengelse 

av Jens Olsens gate, mot sør. 

 

Siden offentlig ettersyn er dagens snødepot sikret i planen, og skulpturpark 

foran Hålogaland Teater foreslås i sin helhet bevart som kulturmiljø. 

  

Planens utfordringer Gjennomføring av planens intensjoner har ikke forpliktelser i forbindelse 

med uteromsplanen, og har ikke krav til opparbeiding av felt o_SAA. 

Byutvikling hadde som ambisjon at realiseringen av nytt bygg for Aker 

Solutions skulle sørge for opparbeiding av en Teaterallmenning. 

Allmenningen er en overordnet ramme for Sentrum sør og er sentral i 

forslagsstillers planbeskrivelse. Utbyggingstrinnene, med første byggetrinn 

i nord, står i motsetning til byutviklings ønske om å definere Teaterall-

menningen så tidlig i byggeprosessen som mulig. Tidspunkt for 

opparbeiding av allmenningen er uviss, både pga forhandlinger om flytting 

av Norsk Folkehjelp samt manglende tidspunkt for realisering av 

byggetrinn 2. Dette medfører at store deler av planområdet vil stå ubebygd 

i overskuelig tid, og det er derfor en forutsetning at arealet nord for 

Teaterallmenningen får midlertidig opparbeiding før byggetrinn 2. 

 

Planene i Sentrum sør vil få en betydelig reduksjon i parkeringsdekning, 

noe som vil være en utfordring for både eksisterende og planlagte 



byggeprosjekter.  

 

  
Byrådets vurdering Byrådet er positiv til at Aker Solutions har valgt Tromsø, og Sentrum sør, 

som hovedlokalisering for sin ingeniørvirksomhet i Nord-Norge. 

Utbygginga hensyntar føringene fra områdeprogrammet til Sentrum sør i 

forhold til kvartalsstruktur og etablering av en Teaterallmenning.  

Planforslagets to bygningsvolum er forholdsvis lave, på henholdsvis 4 og 5 

etasjer. Ny bebyggelse erstatter lengst nord i området eksisterende brakker, 

og en åpning mellom de to bygningsvolumene vil skape et brudd i fasaden 

langs Strandvegen. Bakenforliggende småhusbebyggelse vil miste noe av 

sin utsikt mot sundet, men høydene vurderes likevel som moderate ift 

omkringliggende bebyggelse på østsiden av Strandvegen.  

 

Byrådet anbefaler at planen vedtas. 

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte saksdokument 

  

  

  

  

  

01. Oversiktskart + lokaliseringskart udatert 

02. Forslag til reguleringsplankart     6.6.14 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 6.6.14 

04. Forslagstillers planbeskrivelse  11.4.14 

05. Utomhusplan 1:500 11.4.14 

06. Landskapssnitt 1:500   26.4.13 

07. Vinterplan 1:500   26.4.13 

08. Snitt 1:200   26.4.13 

09. Mulige broforbindelser udatert 

10. ROS-analyse   30.1.13 

 11. Grunnforurensning: rapport   8.10.13 

 

12. Grunnundersøkelser: geoteknisk rapport 

13. Begrenset høring 1 

14. Begrenset høring 2 

15. Energisentral, Kvitebjørn varme 

23.10.12 

9.5.14 

19.5.14 

12.6.14 

 

16. Liste over merknader  

17. Frafall innsigelse SVV 

18. Frafall innsigelse Samferdsel 

26.6.14 

11.6.14 

13.6.14 

   

Berørte planer og 

planstrategiske dokument 

– ikke vedlagt 

Kommuneplanen 2011-22 28.11.13 

Sentrumsplanen      13.12.7 

Plan 1300, Polarmiljøsenteret m.mer 20.6.96 

Plan 1537, Hålogaland Teater 20.3.2 

  



02 Planfakta  

 

 
Kart over berørte eiendommer 

 

 
Planområdets størrelse: ca 18,2 daa 

Gjeldende reguleringsformål:  

• plan 1537: renseanlegg/offentlig formål, offentlig plass, 

strandpromenade,  

• 1300: off. bygning, komm.teknisk/renseanlegg, parkering, 

havneområde, Sentrumsplanen: sentrumsformål, vegareal og 

fotgjengerstrøk 

 

 
Foreslåtte reguleringsformål: 

• Forretning/kontor/tjenesteyting, veger med tilhørende anlegg, 

sykkelfelt, kollektivholdeplass, parkering, turveg-

strandpromenade, park, fjernvarmeanlegg, avløpsanlegg og 

tekniske infrastrukturtraseer kombinert med grøntstruktur 

 

 

 

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Oppstartsmøte med byutvikling 21.2.12 

Annonsert oppstart av planarbeid (og 

tilskrevet partene) 

 

13.2.13 

Komplett forslag til reguleringsplan 6.3.13 

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 4.3.13 

Begrenset høring 1 

Begrenset høring 2 

     9.5.14 

   19.5.14 

  

   



 
Planprosessens 

spesielle sider 

 

Planområdet inngår i området for Sentrum sør, hvor det er utarbeidet et 

områdeprogram med fellesanalyser for tema som landskap, utfylling og 

trafikk. Disse har dannet grunnlag for felles føringer for 

detaljreguleringene innenfor området. Kvartalsstruktur og etablering av en 

Teaterallmenning har vært førende for denne planen.  

 

Siden offentlig ettersyn har planen vært gjennom 2 endringer, som begge 

har resultert i at planen har vært sendt ut på begrenset høring i 3 uker.  

 

1. Endring av volumoppbygging: Forslagsstiller har gjort noen endringer i 

planen ift volumoppbyggingen for byggetrinnene 1 og 2.  

 

a)                                               b) 

         
Illustrasjon av byggeområde: a) offentlig ettersyn, b) begrenset høring 

 

Byggetrinn 1, kvadratet (nord), har blitt redusert pga endrede 

forutsetninger ift Aker Solutions behov for antall ansatte, og deres 

arealbehov er derfor mindre enn forventet. Byggetrinn 2, lamellen (sør), er 

samtidig utvidet. Byggene vil nå ha ca like stor grunnflate, og vil derfor 

fremstå som to tilnærmet like volum. Volumendringene er innenfor 

byggelinjene i plankartet lagt ut til offentlig ettersyn, men endringene vil 

få konsekvenser for naboer i bakenforliggende småhusbebyggelse på 

vestsida av Strandvegen. Utvidelsen av byggetrinn 2 innebærer et større 

areal med maks høyde på kote + 24,5m da tidligere lamells høyde vil 

gjelde for hele volumet. Siktsonen mellom byggene fra Strandvegen mot 

sundet er forflyttet. Se vedlegg 13. 

 

2. Utvidelse av fjernvarmeanlegg: På grunn av behov for utbygging av 

fjernvarme i sentrum vil det være nødvendig å utvide dagens varmesentral. 

Planen gir rom for at eksisterende bygning for fjernvarmeanlegg, o_FJ, kan 

utvides med 12m. Utvidelsen vil få konsekvenser i form av redusert utsikt 

for kontorbygget til Aker Solutions og vil ta noe areal fra den planlagte 

Teaterparken. Utvidelsen vil også medføre at overvannsledning må legges 

om ved igangsettelse av tiltak. Se vedlegg 14 og 15. 

 

 

 



  

04 Planvurdering 
  

   

Bakgrunn Dark arkitekter as har på vegne av Aker Solutions A/S fremmet et forslag til detalj-

reguleringsplan for Strandvegen 18, området fra Jens Olsens gate til Hålogaland 

Teater. 
  

 

Forhold til overordna 

planer 

Formål er endret i forhold til overordnet plan, som viser offentlig byggeområde. 

Områdeprogrammet for Sentrum sør har som ambisjon å utvide sentrum sørover, og 

åpner opp for at nye virksomheter skal etableres i området. Planforslaget er i tråd 

med de overordnede føringene for Sentrum sør. 

 
Mål for planen Målet med planen er å tilrettelegge for etablering av kontorer for Aker Solutions i 

Tromsø. Det legges til rette for etablering av til sammen 300 arbeidsplasser.  

 

Hovedinnhold Planforslaget legger til rette for etablering av kontorlokaler for Aker Solutions på 

opp til 7.000 m2 BRA samt publikumsrettet virksomhet i form av handels- og 

servicetilbud på inntil 7.800 m2 BRA. Andel forretning er begrenset til 3.000 m2. 

Bebyggelsen skal oppføres som to hovedvolum, forbundet på bakkeplan. Innkjøring 

til felles parkeringsanlegg vil skje fra Hjalmar Johansens gate.  

 

Det skal etableres en Teaterallmenning i forlengelse av eksisterende Teaterplass 

foran Hålogaland Teater, og det foreslås en Teaterpark mellom Hjalmar Johansens 

gate og sundet.  

 

Jens Olsens gate videreføres gjennom planområdet, mens Hjalmar Johansens gate 

opprettholdes for gjennomkjøring. 

  

Det skal etableres en 5 meter bred strandpromenade langs sjøsiden. 

 

Volum og høyder Bebyggelsen skal oppføres i to volum; byggetrinn 1: Aker Solutions´ kontorbygg, 

vil være på 4 etasjer i nord. Byggetrinn 2: tilsvarende volum på 5 etasjer i sør, mot 

Teaterallmenningen. Byggene forbindes på bakkeplan i bakre del, og ved mulig 

innglasset gangbro i nivå 3 eller 4. Innkjøring til felles parkering skjer mellom 

byggene fra Hjalmar Johansens gate. Fra Strandvegen legges det opp til et uteareal/ 

utsiktpunkt i direkte utvidelse av fortautet, på taket til denne forbindelsen.  

 



 

Illustrasjon: Fra Strandvegen 

 

 Byggetrinn 1, hovedvolumet, huser Aker Solutions hovedkontor og er organisert 

rundt en overdekket lysgård. Første etasje rommer publikumsrettede arealer som 

kombinert restaurant og kantine, kaffebar og resepsjon. Kontorarealene er lokalisert 

i ytterkant av bygget for å oppnå best mulig dagslysforhold. Møterom ligger i sonen 

innenfor, og adkomst samt sosiale soner er lokalisert i forbindelse med atriet i 

midten. 

 

 

 
Illustrasjon: Byggetrinn 1 

 

 Byggetrinn 2 vil ha inngang fra Teaterallmenningen, og er planlagt for utleibare 

næringsarealer som butikk eller kafé i første og andre etasje. Disse arealene 

henvender seg mot Teaterallmenningen. 

 

Arealer på bakkeplan langs Teaterallmenningen og Hjalmar Johansens gate skal ha 

publikumsrettede funksjoner og innganger. Fasadene skal være mest mulig 

transparente og åpne. Dette gjelder også for fasadene mot Strandvegen.  

 



 

Illustrasjon: Sett fra sør 

 

Teaterallmenning Det skal etableres en Teaterallmenning i forlengelse av eksisterende Teaterpark 

foran Hålogaland Teater til Strandvegen. Bygningsvolumene langs 

Strandvegen/Hjalmar Johansens gate vil sperre for sikten fra Strandvegen mot 

teateret, og allmenningen innføres derfor for å styrke teaterets posisjon ved at det 

får åpent rom rundt seg. Allmenningen vil også tilrettelegge for god 

gangforbindelse fra Strandvegen til teatret. Almenningen vil videreføre 

dimensjoner, linjeføring og materialbruk fra eksisterende Teaterplass. Dagens 

skulpturpark, med skulpturer og vegetasjon, vurderes som en integrert del av både 

Teaterplass og teaterbygning, og foreslås bevart i sin helhet som kulturmiljø i 

planen. Vegetasjoninnslaget i området vil styrkes, og aktiviteter i sambruk med 

teateret vil innføres. Mot vannet avsluttes almenningen med ei brygge. 

 

Utbygging i byggetrinn medfører at veggen som skal definere Teaterallmenningen 

mot nord vil komme på et senere, og pr. i dag uvisst, tidspunkt i byggeprosessen. 

Dette var i utgangspunktet ikke ønskelig fra Tromsø kommunes side. Valg av 

byggestart i nord har bakgrunn i Aker Solutions ønske om fri sikt mot sundet og 

Teaterparken, samtidig som en mulig tidsmessig konflikt mellom byggestart og 

fjerning av Norsk Folkehjelp unngås. Det er en forutsetning at arealet for 

byggetrinn 2 skal midlertidig opparbeides inntil byggestart av byggetrinn 2. 

 



 

Illustrasjon: Teaterallmenningen 

 

Universell utforming Teaterallmenningen tilfredstiller ikke kravene til universell utforming. Terrenget 

mellom Strandvegen og Hjalmar Johansens gate har et stigningsforhold på ca 1:18, 

noe som ligger tett på kravet på 1:20. Et åpent drag, som følger terrengets 

stigningsforhold, vurderes som mest hensiktsmessig i forhold til almenningens 

intensjon om fleksibel bruk og hovedfunksjon som gangforbindelse. Det finnes 

alternative ruter i umiddelbar nærhet som tilfredstiller kravene til universell 

utforming, eg. ved å følge Hjalmar Johansens gate inn i området fra sør 

 
 

Illustrasjon av mulig opparbeidelse av utearealene. 

 

 
Strandpromenade Det skal etableres en 5m bred strandpromenade gjennom planområdet. Denne skal 

ses i sammenheng med strandpromenaden som skal etableres innenfor hele 

Sentrum sør.  

 
Trafikk og adkomst Hovedadkomst til området er fra Hjalmar Johansens gate, som opprettholdes for 

gjennomkjøring. Det skal etableres tosidig fortau langs veien, samt ei trerekke 

mellom fortau og veibane mot vest. Eksisterende adkomst til 

renseanlegg/pumpestasjon opprettholdes. 



 

Illustrasjon: Tverrsnitt Hjalmar Johansens gate 

 

 I forbindelse med øvrige pågående reguleringsplaner innenfor området for Sentrum 

sør, er det fremmet innsigelser knyttet til utformingen av Strandvegen. Det jobbes 

derfor med en ny gatestruktur som skal prioritere løsninger for kollektiv-, sykkel- 

og gangtrafikk. Etablering av busslomme rett nord for Teaterallmenningen inngår i 

utforming av ny gatestruktur. 

  

 Jens Olsens gate videreføres gjennom planområdet, og det legges opp til at 

Polarhavnas parkeringsplasser flyttes fra dagens festetomt, i foten av småbåthavna, 

og erstattes av parkering i direkte tilknytning til Jens Olsens gate i sørøst. Se 

vedlegg 5, utomhusplan. Adkomst til snødepot vil bli ivaretatt via denne 

vegforbindelsen.  

 

Varelevering vil hovedsaklig foregå fra fortauskant og parkeringslomme i Hjalmar 

Johansens gate. 

 

Parkeringsdekningen er reduserert til maks 10 parkeringsplasser innenfor 

byggeområdet. 

 

Bebyggelse som skal 

rives 

Planlagt etablering av Teaterallmenning i forlengelse av Sjømannsgata, vil kreve 

riving, evt. flytting, av Norsk Folkehjelps bygg.  

 

Ekstisterende brakkebebyggelse på planområdet som benyttes av Høgskolen vil 

måtte rives sør for Jens Olsens gate. 

 
Vann og avløp Det er offentlig vann- og avløpsnett i området. Hovedavløpet til Strandvegen ligger 

midt over tomten, og omlegging av eksisterende nett er forutsatt gjennomført før 

byggestart. 

 
Klima Fremherskende vinder kommer parallelt med sundet og de langsgående 

hovedgatene; Strandvegen og Hjalmar Johansens gate. Om sommeren er 

fremherskende vindretning fra nordøst, om vinteren fra sydvest. 

 

Dagens situasjon har svært åpne og utsatte partier. Ny bebyggelse og den foreslåtte 

opparbeidelsen av Teaterparken forventes å føre til forbedring av eksisterende 

vindproblemer i området. Bebyggelsen er brutt opp i to frittstående volum som 



bidrar til å bryte opp fasadene langs vindutsatte gateløp. 

 

Den foreslåtte «Teaterparken» har som hensikt å opparbeide permanent vegetasjon 

og terrengformer som kan bidra til å bremse vinden. 

 

Sol og skygge Sol- og skyggestudie viser at utbyggingen ikke vil føre til vesentlig skyggelegging 

av eksisterende bebyggelse. Bebyggelse sør for Teaterallmenningen er pr. i dag 

ikke regulert, og k+ 12,9 er brukt som grunnlag for modellen. 

 

   
 

Risiko og sårbarhet Det er tatt høyde for fremtidig havnivåstigning ved at lavest gulvhøyde er satt til k+ 

3,1m. 

 
Grunnforhold Utfylt område har blitt brukt som kommunal fylling. Dette har medført at det i øvre 

del av fyllingen, opp mot Strandvegen, er funnet restavfall som ikke er omdannet. 

En stor del av de forurensede massene må graves opp og deponeres på grunn av at 

1. etg. mot Strandvegen ligger under eller ned mot dypet til disse.  

 

Tetting og mekanisk ventilering for å sikre at gass ikke siger inn i bygget anbefales 

ikke som alternativ løsning. 

 

Forurensingsnivået er generelt så lavt at deponeringa av masser ikke vil være 

problematisk, dvs kan tas imot på nærliggende fylling. 

 

Det stilles krav til tiltaksplan for forurenset grunn i forbindelse med søknad om 

rammetillatelse. 
 



05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

 

Vurdering av innkomne merknader og innsigelser 

 
Fylkesmannen, 14.8.13 

Bestemmelser må sikre øvre grenser for henholdsvis kontorlokaler og 

handels- og servicetilbud, stigningsforhold på 1:18 for 

Teaterallmenningen, overdekt sykkelparkering må sikres samt tiltaksplan 

med vurdering av evt tiltak for å hindre avrenning mot sjø må utarbeides. 

 

Byrådets vurdering 

Merknad tas delvis til følge. Bestemmelser justeres for å ivareta merknad. 

Stigningsforholdet på 1:18 viser til høydeforskjellen mellom Strandvegen 

og Hjalmar Johansens gate. Teaterallmenningen etterstreber å tilnærme 

seg dette så langt som mulig, men må justeres ift at det må etableres repos 

ift innganger til tilgrensende bygg samt som forbindelsesledd på tvers 

mellom mulige aktiviteter/ trapp/ møblering i tillegg til selve rampen. 

 

 
Statens vegvesen, 19.8.13 

Innsigelse ift maks parkeringsdekning på 10 plasser, samt krav om 

rekkefølgebestemmelser som forplikter opparbeidelse av ny gatestruktur 

med tilrettelagte løsninger for alle trafikantgrupper for strekningen 

Strandvegen/Bjørnøygata – Strandvegen/Muségata, før det gis tillatelse til 

utbygging av området. 

 

Byrådets vurdering 

Tas til følge. Bestemmelser justert. Innsigelse frafalt 11.6.14. 

 

 
Samferdsel, Troms fylkeskommune, 4.7.13 

Innsigelse ift utilstrekkelige løsninger for kollektiv-, sykkel- og 

gangtrafikk og trafikksikkerhet. Ensidig sykkelveg vurderes som dårlig 

løsning for trafikksikkerhet og fremkommelighet for sykkeltrafikken. Det 

må etableres universelt utformet gangadkomst til bussholdeplass. Ber om 

at ny gateprofil vurderes. 

 

Byrådets vurdering 

Tas delvis til følge. Innsigelsespunkt ift krav til sammenhengende 

kollektivfelt i nordgående retning på østsiden av veiarealet Bjørnøygata – 

Strandvegen er lagt inn i bestemmelsene.  

 

De øvrige punktene knyttet til gangtrafikk, sykkeltrafikk og trafikksikkerhet 

er omdefinert til merknader i høringsuttalensen. 

 

Ny gatestruktur inkl. valg av sykkelløsning, plassering og utforming av 

bussholdeplass må ses i sammenheng med valg av gatestruktur for hele 

området for Sentrum sør, og kan ikke løses separat for den enkelte 

utbygging. For parkeringsdekning, se kommentar til SVV. 

 

 

Innsigelsen frafalt i brev d. 13.6.14 

Kommunen kan ikke imøtekomme merknadene ift detaljerte løsninger i 

Strandvegen. Planen vedtas uten å detaljregulere de ulike vegformålene 



da det ikke er konkludert på en helhetlig utforming av Strandvegen . 

Internfordeling av vegformålene vil bli avklart på et senere tidspunkt. 

 

 

 
Kulturetaten, 10.7.13 

Ingen merknad. 

 

 
Norsk Folkehjelp, ved Steenstrup Stordrange, 23.8.13 

Relokalisering må koordineres bedre og tilfredstille NFs spesielle hensyn 

og behov. Ingen omforent løsning pr. i dag.  

 

Byrådets vurdering 

Merknaden tas delvis til følge. Løses gjennom avtale med Tromsø 

kommune, Eiendom. 

 

 Hålogaland Teater, 1.8.13 

1) HTs posisjon i byen og landsdelen bør ivaretas i den helhetlige 

planleggingen. Adkomst til bygget må oppjusteres. 

2) Ønsker flere aktiviteter i nærområdet, spesielt på kveldstid. 

3) Tilgjengelighet for publikum: passasje gjennom Framsenteret er 

vanskelig klimatisk. 

4) Hvordan vil adkomst til HT bli påvirket under byggeperioden? 

5) Parkeringmuligheter for publikum?  

6) Ønsker kjennskap til kommunens framtidige planer for Teaterparken 

og fjernvarme- og renseanlegg. HT ønsker å utvide i dette området. 

7) Tilgjengelighet for alle må ivaretas i skilting. 

 

Byrådets vurdering 

1) Tas til følge. En Teaterallmenning, i forlengelse av Teaterplassen 

foran HT til Strandvegen, er lagt inn i planen for å sikre en bedre 

adkomst til HT. Det legges opp til etablering av et busstopp i nær 

forbindelse med allmenningen. 

2) Merknaden tas delsvis til følge. Det legges opp til 

cafe/restaurantvirksomhet i Aker Solutions kontorbygg. Kommunen 

har ikke mulighet til å regulere for en gitt type virksomhet, eller en 

konkret aktør.  

3) Tas til orientering. Passasje gjennom Framsenteret løses ikke i denne 

planen. Se plan 1740 for Framsenteret. 

4) Tas til orientering. Det er flere aktører som skal opprettholde sin 

virksomhet i byggefasen, utbygger må derfor ta ansvar for at 

byggeprosessen vil bli så smidig som mulig for de berørte partene. 

Reguleringsplanen kan ikke stille krav til midlertidige vegløsninger. 

5) Iht overordnet trafikkplanlegging vil så å si all overflateparkering i 

området på sikt bli fjernet, og pakering planlegges inn i utvidelsen av 

fjellanlegget. Planen legger opp til etablering av bussholdeplass ved 

Teaterallmenningen, samt at det er avsatt mulighet for gateparkering 

langs Hjalmar Johansens gate. 

6) På grunn av behov for utbygging av fjernvarme i sentrum vil det være 

nødvendig å utvide dagens varmesentral. Se vedlegg 14, begrenset 

høring 2. 

7) Skilting inngår ikke i reguleringsplanen, men sikres i egen skiltplan i 

etterkant av regulering. Merknaden tas til orientering. 

 



Polarhavna, 26.7.13 

Polarhavna har pr. i dag tinglyste rettigheter til 60 parkeringsplasser frem 

til 2028. Planforslaget legger til rette for 16 p-plasser. Polarhavna vil kreve 

minimum 40 p-plasser. 

 

Byrådets vurdering 

Merknaden tas ikke til følge. En reguleringsplan regulerer ikke bort 

eksisterende bruk, men søknad om tiltak innenfor planområdet forutsetter 

at bestemmelsene i planen oppfylles. Kommunens fremtidige planer for 

området innbefatter ikke en videreføring av dagens parkeringsløsning for 

Polarhavna.  

 

Tromsø havn, 25.7.13 

Ingen merknad. 

 

Balsfjord & omegn vel, 31.7.13 

1) Fartsgrense på Strandvegen bør reduseres fra 50 til 30 km/t. 

2) Det bør innføres lysregulering av krysset Strandvegen/Jens Olsens 

gate. 

3) Sjømannsgata må fortsatt være stengt mot Strandvegen, styrking av 

eksisterende stenging ved oppsatt av fysisk sperring i enden av 

Sjømannsgata etterspørres. 

4) Planlagt fotgjengerfelt over Strandvegen i krysset 

Strandvegen/Sjømannsgata bør lysreguleres. 

5) Det bør gjennomføres støyutredning relatert til Aker Solutions´ 

nybygg. 

6) Høyde på hele det planlagte nybygget bør senkes. 

 

Byrådets vurdering 

1) Reguleringsplanen tar ikke stilling til fartsgrenser, dette vedtas som 

en del av skiltplanen. Merknaden tas ikke til følge. 

2) Vurdering av evt. lysregulering av krysset Strandvegen/Jens Olsens 

gate vil inngå i arbeidet med utforming av gatestruktur for hele 

området innenfor Sentrum sør, og vil ikke bli tatt stilling til i den 

enkelte reguleringsplan. Merknaden tas til orientering. 

3) Merknaden tas delvis til følge. Stenging av Sjømannsgata er 

foreslått opprettholdt, og vil inngå som vurdering i arbeidet med 

gatestruktur for hele området. 

4) Som ovenfor, vil bli vurdert som del av overordnet arbeid med 

gatestruktur. 

5) Merknaden tas ikke til følge. Det har vært gjennomført lignende og 

sammenlignbare støyvurderinger ift nybygg på nedsiden av 

Stakkevollvegen. Disse har vist at støyrefleksjon pga 

fasadematerialer ikke utgjør en merkbar forskjell. 

6) Utsikten til småhusbebyggelsen på oversiden av Strandvegen vil bli 

noe redusert som følge av utbyggingen. Høydene vurderes som 

forholdsvis moderate ift omkringliggende bebyggelse på østsiden av 

Strandvegen, i tillegg er siktsone mellom byggene fra Strandvegen 

sikret i bestemmelsene. 

 

 

 

 



AT plan&arkitektur, 2.8.13 

1) Andel som skal avsettes til detaljhandel er ikke avsatt i 

bestemmelsene. 

2) Planen mangler rekkefølgekrav knyttet til ny rundkjøring/ 

kryssløsning ved tunnelinnslaget i Strandvegen. 

 

Byrådets vurdering 

Merknadene tas til følge.  

1) Øvre grense på 3000 m2 BRA for detaljhandel er innarbeidet i 

bestemmelsene. 

2) Krav innlemmes i rekkefølgebestemmelsene. Likelydende krav 

gjelder for alle detaljreguleringer i området. 

 

 

Begrenset høring 1, Endring av volumoppbygging 

Steenstrup Stordrange, 12.6.14 

1) Relokalisering av Norsk Folkehjelps virksomhet må hensyntas 

under behandling av planforslaget. Tilgjengelighet til 

trafikkområdet avgjørende helt frem til flytting. 

2) Ber om eget punkt i bestemmelsene der det slås fast at det ikke kan 

gis igangsettingstillatelse for opparbeidelsen av 

Teaterallmenning/torg 2 før det foreligger en løsning som innebærer 

relokalisering av Norsk Folkehjelp til tilfredsstillende nye lokaler 

på en måte som sikrer kontinuerlig drift av virksomheten. 

 

Byrådets vurdering 

Merknadene tas til delvis til følge. Ny høring begrenser seg til å omfatte 

konsekvensene av endring av volumoppbygging. Nevnte punkter er ivaretatt 

i prosess med Tromsø kommune Eiendom. Relokalisering av virksomheten 

vil måtte skje på et tidspunkt som sikrer kontinuerlig drift av virksomheten.  

 

 

 
 

Begrenset høring 2, Utvidelse av fjernvarmeanlegg 

Fylkesmannen i Troms, 13.6.14 

Fjernvarmeanlegget anbefales registrert i SAMBAS-registeret. 

 

Byrådets vurdering 

 Merknaden tas til orientering. 

 

 

Polarhavna SA, 13.6.14 

Utvidelse av eksisterende anlegg må ikke begrense adgang til Polarhavnas 

parkeringsareal. 

 

Byrådets vurdering 

Tas til orientering. Utvidelsen vil ikke påvirke verken dagens 

parkeringssituasjon eller planlagt areal avsatt til parkering. 

 

 
 

 

 

 



07 Konklusjon  
 

  
 Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJAÆ  

 


