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Tromsø kommune 
 
 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
FOLKEPARKEN OG TELEGRAFBUKTA - PLAN NR. 1793 
 
 
Dato: .............................................................................................. 27.03.14 
Dato for siste revisjon: .................................................................. 16.12.16 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... 29.03.17 

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 Boligbebyggelse BFS1-2 (1111) 

1.2 Barnehage o_BBH (1161) 

1.3 Undervisning o_BU1-3 (1162) 

1.4 Museum o_BIN (1163) 

1.5 Avløpsanlegg o_BAV (1542) 

1.6 Øvrig kommunaltekniske anlegg o_BKT(1560) 
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg o_SKV1-6 (2011) 

2.2 Fortau o_SF1-7 (2012) 

2.3 Gangveg o_SGG 1-2 (2016) 

2.4 Sykkelveg o_SS (2017) 

2.5 Annen veggrunn o_SVT1-17 (2018) 

2.6 Parkering o_SPA1-3 (2080) 
 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1. Friområde o_GF1 – 13 (3040) 

3.2 Turveg med lysløype o_GT1 (3031) 
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3.3 Turveg o_GT2-3 (3031) 
 

4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STR ANDSONE 

4.1. Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone o_VFV1-2 (6710) 

4.2 Badeområde o_VB (6770) 

4.3 Molo med brygge og båtopptrekk o_VAA (6900) 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6, jf. § 11-8, er området regulert med følgende 
hensynssoner: 

HENSYNSSONER 

c) Sone med særlige hensyn til LNFR, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 
naturmiljø eller kulturmiljø etter slikt rettsgrunn lag med angivelse av formålet 

i Områdene der Perspektivet Museum sine bygninger står – bevaring av kulturmiljø - 
H570_1 og H570_2 

ii Området der Nobile monumentet står – bevaring av kulturmiljø - H570_3 

iii   Området hvor Akvariet bygningen står – bevaring av kulturmiljø - H570_4 

iiii Området mellom Stornaustet og Sorgenfri – bevaring av naturmiljø - H560_10 

d) Båndlegging etter kulturminneloven  

         iv   Området BIN (Tromsø museum) – bevaring av kulturmiljø – H730_1 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser til arealformål og 
hensynssoner i planområdet: 
 
FELLESBESTEMMELSER 

a) 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, jfr. lov om kulturminner. Arbeidet kan først gjenopptas 
etter at kulturminnemyndighetene har gitt sitt samtykke. 

b) Universell utforming: Det skal tilrettelegges for universell utforming. 
Bebyggelse og utomhusanlegg skal utformes etter prinsippene om universell utforming i 
samsvar med anbefalte løsninger i temaveilederen «Bygg for alle» utarbeidet av Statens 
Bygningstekniske Etat (BE) og Husbanken. De til enhver tid oppdaterte normer i 
veilederen skal brukes. Avvik kan godkjennes der hovedregelen medfører urimelige 
konsekvenser i form av høye kostnader, dårlig estetisk utforming, uheldig 
terrengtilpasning mm. Ved avvik skal det gjøre avbøtende tiltak.  
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1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1. Boligbebyggelse (o_BFS1-2) 

a) Areal til boligformål BFS1 gis bestemmelser som tilgrensende boligareal i plan 649. 
Areal til boligformål BFS2 gis bestemmelser som tilgrensende boligareal i plan 546. 

1.2 Barnehage (o_BBH) 

a) Området BBH er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting – barnehage. 

b) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA= 1000 m2 
Maksimal gesimshøyde er kote + 20 m. 

c) Området er delvis berørt av gul støysone (vegtrafikk). Nye utbyggingstiltak og/eller 
tilrettelegging av utearealer skal vurderes på bakgrunn av støyfaglig utredning og de til 
enhver tid gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel for hensynssoner støy. 

1.3 Undervisning (o_BU1-3) 

a) Området BU1-2 er avsatt til undervisning. 

b) Maksimal tillatt utnyttelse for BU1 er BRA= 730 m2. 
Maksimal gesimshøyde/mønehøyde er kote + 13,5/16,0m. 

c) Maksimal tillatt utnyttelse for BU2 er BRA = 185 m2. 
Maksimal gesimshøyde/mønehøyde er kote + 5,2/7,2m. 

d) Opparbeiding av utomhusanlegg skal skje etter planer godkjent av Tromsø kommune. 

1.4 Museum (o_BIN) 

a) Området BIN er avsatt til museum. 

b) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 6700 m2. 
Maksimal tillatt gesimshøyde/mønehøyde er kote + 40/42m. 

c) Opparbeiding av utomhusanlegg skal skje etter planer godkjent av antikvariske 
myndigheter. 

1.5 Avløpsanlegg (o_BAV) 

a) Området BAV skal nyttes til avløpsanlegg/kloakkrenseanlegg. 

b) Bebyggelsen på området skal gis en utforming som harmonerer med nærliggende 
bebyggelse/naust. 

1.6 Øvrig kommunaltekniske anlegg (o_BKT)  

a) Området BKT er avsatt til frilufts-toalett. 

b) Opparbeiding og drift skal skje etter planer godkjent av Tromsø kommune. 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.0 Generelt 

a) Opparbeiding av offentlige trafikkanlegg med skilt og belysning skal skje etter detaljerte 
anleggsplaner godkjent av Tromsø kommune. 

b) Banketter, vegskjæringer og fyllinger skal tilsåes /beplantes eller behandles på annen 
tiltalende måte. 
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c) Bredder og plassering angitt på reguleringskartet er bestemmende for opparbeiding av 
kjøreveg, fortau, gangveg og sykkelveg. 

d) Kantstein ved fotgjengeroverganger og busslommer skal være helt nedsenket. 

e) Alle samferdselsanleggene i planområdet skal være offentlige. 

2.1 Kjøreveg (o_SKV1-6) 

a) Kjørevegene skal anlegges i samsvar med plankartet. 

2.2 Fortau (o_SF1-7) 

a) Fortau tilknyttet kjøreveger skal opparbeides i samsvar med plankartet. 

b)   Bestemmelsesområde kollektivholdeplass kan nyttes til busstopp med tilhørende 
publikumsarealer, busskur, benker og avfallsstativ. 

2.3 Gangveg (o_SGG1-2) 

a) Gangveg skal anlegges i samsvar med plankartet. 

2.4 Sykkelveg (o_SS) 

a) Sykkelveg skal anlegges i samsvar med plankartet. 

2.5 Annen veggrunn (o_SVT1-17) 

a) Annen veggrunn kan i nødvendig grad brukes til utvidelser av vegformål, grøft eller 
beplantning. 

b)   Bestemmelsesområde kollektivholdeplass kan nyttes til busstopp med tilhørende 
publikumsarealer, busskur, benker og avfallsstativ. 

2.6 Parkering (o_SPA1- 3) 

a) Parkeringsplasser opparbeides i samsvar med det som er vist på plankartet. 

b) 10 % av p-plassene skal være HC – plasser. 

c)   Bestemmelsesområde, sykkelparkering skal nyttes til sykkelparkering.  

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Friområder o_GF1-13 

a) Friområdene er avsatt til offentlig friområde og skal nyttes til turstier, rasteplassser og 
andre aktiviteter. 

b) Friområdene tillates parkmessig opparbeidet i tråd med formålet. Planer for tiltak skal 
godkjennes av Tromsø kommune.  

c)   10 % av alle leke- og treningsapparater skal være universell utformet.  

d) Hensynssone H560-1-9 er eksisterende bekkeløp og må ikke fjernes eller stenges uten å 
åpne for annen vannveg. 

3.2 Turveg med lysløype (o-GT1) 

a) Turveg med lysløype tilrettelegges som gang- og sykkelsti i sommersesongen. 
I vintersesongen når det er snø prepareres turstien for fotgjengere og skigåing. 

3.3 Turveger (o_GT2-3) 



Reguleringsbestemmelser for plan nr 1793 
Side 5 av 6

 

a) Turveger skal opparbeides på en skånsom og naturvennlig måte. 

b) Turveger skal tilrettelegges for personer med funksjonstilrettelser mht. bredde og 
materialvalg.    

 
 

4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, med tilhørende strandsone 

4.1 Friluftsområde (o_VFV1-2) 

a) Friluftsområde i sjø skal nyttes til friluftsformål. 

4.2 Badeområde (o_VB) 

a) Badeområdet skal tilrettelegges for friluftsbad for allmennheten. 

b) Badeområdet skal tilrettelegges med universell utforming. 

4.3 Molo med brygge og båtopptrekk (o_VAA) 

a) Brygge og båtopptrekk skal benyttes i tilknytning til virksomheten på U1-2. 

b) Molo og brygge skal vedlikeholdes og holdes åpen for allmenn friluftsaktivitet. 

 

 

HENSYNSSONER 

c) Sone med særlige hensyn til LNFR, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 
naturmiljø eller kulturmiljø etter slikt rettsgrunn lag med angivelse av formålet 

i Områdene der Perspektivet Museum sine bygninger står H570_1, H570_2 

 Bygningene og kulturmiljøet rundt bygningene skal bevares. 

 Istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger skal skje etter antikvariske 
prinsipper og godkjennes av Tromsø kommune. 

ii Området der Nobile monumentet står H570_3 

 Monumentet og området rundt skal bevares. 

 Adkomst med trapp kan anlegges fra øst og opp til monumentets front. 

iii   Området der akvariebygget står H570_4 

      Bygningen og kulturmiljøet rundt bygningen skal bevares. 

 Istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdig bygning skal skje etter antikvariske 
prinsipper og godkjennes av Tromsø kommune. 

iiii Fjæresona mellom Stornaustet og Sorgenfri H560_10 

 Naturmiljøet i området skal bevares. For å bevare naturkvaliteten skal området holdes 
inngrepsfritt, med unntak av aktiv bekjempelse av den svartlistede arten tromsøpalme 
(Heracleum persicum). 

d) Båndlegging etter kulturminneloven, H730_1  

iv Området er avmerket på kartet med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.  
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Museumsbygningen er forskriftsfredet etter kunnskapsdepartementets landsverneplan, 
og har verneklasse 1, fredning. 

Bygningen skal bevares i sin nåværende form med høyde, volum, etasjetall, takform, 
materialbruk og farge.    

 Istandsetting og reparasjoner av bygning og interiør skal skje etter antikvariske 
prinsipper og godkjennes av Troms fylkeskommune, kulturarvetaten 

 

 
V 

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

a) Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller 
det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk 
fredete kulturminner, i tråd med kulturminnelovens § 9. 

b) I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det for 
søknadspliktige tiltak gjennomføres en geoteknisk utredning av kvikkleirefaren.  
Dersom kvikkleireforekomst påvises, må risikoreduserende tiltak beskrives og 
virkningen av dem dokumenteres. 


