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1. SAMMENDRAG
Reguleringsplan 1793 er utarbeidet i den hensikt å skaffe Tromsø kommune et nytt og bedre
grunnlag for å forvalte arealene tilknytta Folkeparken og Telegrafbukta. Forvaltning i denne
sammenheng kan omfatte både erverv av areal , og videre tilrettelegging av arealene til ulike
formål med hovedvekt på bruken som friområde. Området er mye benyttet som
rekreasjonsareal for byens befolkning og vil med denne planen i overskuelig tid bli brukt som
et viktig rekreativt nærområdet for byens befolkning.

2. BAKGRUNN
Tromsø kommune har hatt en festeavtale med Opplysningsvesenets fond (OVF) som er
grunneier av Folkeparken og Telegrafbukta, eiendommen 119/1. Dette festeforholdet ble
etablert i 1911 med en varighe t på 99 år mellom Tromsø kommune og daværende eier Tromsø
sogneprestembete (i dag Opplysningsvesenets fond, OVF).

I 1919 inngikk Tromsø kommune en fremfesteavtale for en mindre del av Folkeparken med
Det Norske Luftsfartsrederiet AS. Denne anses i dag so m bortfalt.

Senere ble det inngått to nye fremfesteavtaletr i Folkeparken. Den første fra 1958 mellom
Tromsø kommune og Tromsø Museum (eies av Universitetet i Tromsø). Den andre fra 1961
mellom Tromsø Kommune og dagens Perspektivet Museum som er en egen s tiftelse.

Den 01. januar 2010 gikk festeavtalen med OVF ut, med virkning for Tromsø kommune som
fester og Universitetet i Tromsø og Perspektivet museum som fremfestere. OVF har varslet
oppsigelse av åremålsavtalen med virkning fra og med 01. oktober 2013.

Utløp for avtalen var bakgrunnen for at det ble satt i gang reguleringsarbeid. Formålet med
reguleringen er å få en oppdatert plan for å sikre Folkeparken og Telegrafbukta som friområde
for framtida, samt å sikre kommunen rettigheter til å gjennomføre ti lretteleggingstiltak.
Kommunen har søkt om sikringsmidler fra Direktoratet for naturforvaltning, nå
Miljødirektoratet.

Politiske vedtak i saken.
Tromsø kommunestyre vedtok enstemmig 27. mai 2009 «Handlingsplanen for sikring av
bostedsnære friområder». I den sammenheng er Folkeparken ett av de områdene som står
mest sentralt i en slik satsing for å sikre arealer til allmenheten til dette formålet.



3. PLANSTATUS

3.1 Planoversikt.
Tabellen under viser planer i og inntil det aktuelle planområdet.

Plantype Plannr. og tittel Vedtaksdato Kommentar
Overordna plan Plan 0142

Kommuneplanens
arealdel 2011 - 2022

28.11.2012 Planen bekrefter området status
som friområde for al l menheten.

Reguleringsplan
for området.

Plan 546
Folkeparken

07.02. 1983 Gjeldende detaljplan for hele
området.

Reguleringsplan Plan 1253
Gang og sykkelveg
Folkemuseet -
Vesterlivegen

21.04.93 Reguleringsplan for gang - og
sykkelveg mellom Folkemuseet
og Vesterlivegen

Reguleringsplan Plan 1306
Parkering ved Tromsø
museum

11.09.96 Reguleringsplan for parkering
ved Tromsø museum m.fl .

Reguleringsplan Plan 1539 -
Mellomvegen 138,
boligprosjekt

24.02.02

Reguleringsplan Plan 849
Sorgenfri

16.05.84

Reguleringsplan Plan 1646 - Fortau
langs Strandvegen fra
Nyløkken til
Tisnesvegen

25.04.07

Reguleringsplan Plan 649 -
Reguleringsplan for
Tromsøya syd

24.09.79



4. DAGENS SITUASJON

4.1 Planområdet.
Planområdet er lokalisert på sydspissen av Tromsøya fra Telegrafbukta i sør og til planområde
møter bebyggelsen i nord ved Vesterlivegen. I vest er grensa i sjø og i øst mot bebyggelsen
med kulturskolen/musikkonservatoriet og NRK. Den inkluderer arealene til Tromsø museum
og også det Friluftsmuseets anlegg .

Figur 1 : Planområdet

4.2 Eksisterende bebyggelse i planområdet.

4.2.1 Friluftsmuseet
Friluftsmuseet i Folkeparken er fylkets eldste i still slag, og består av tretten hus fra Tromsø
og distriktet omkring. Troms Folkemuseum, etablert i 1952, bygde opp anlegget i løpet av en
30 års - periode. Her får publikum et innblikk i livet på de gamle handelsstedene i Nord - Norge.
De var økonomiske og sosiale sentr e, åpne for impulser fra den store verden.



Figur 2 : Perspektiv museum sine bygninger i Folkeparken

Kvaløyveien deler museumsområdet i to «tun». På sjøsiden av veien ligger:

Kvitnesgården som ble bygget i 1826, og var i over hundre år våningshus på handelsstedet
Kvitnes på Vannøya. Stedet ble da drevet av Hans og Martha Margrethe Figenschou som førte
videre en 150 år lang slektstradisjon på stedet. Kvitnesgården er en toetasjes bred
midtga ngsbygning i såkalt Bergensempire. Bygningen er oppført med laftet tømmer, og deler
av materialet og innvendige detaljer skal komme fra et eldre hus, trolig bygget i 1720 - 1730.

Kvitnesgården ble kjøpt av Troms Folkemuseum i 1952, plukket ned og flyttet ti l Folkeparken
i 1966. Her lå tømmeret i mange år, før den gradvis ble ført opp på slutten av 1970 - og videre
på 80 - tallet.

Figur 3 : Kvitnesgården (1) . Foto: Perspektivet museum (PE M )



Ved Kvitnesgården ligger Søren Zachariassen - stua . Bygningen har etter flytting fått rollen
som kårstue på handelsstedet, men har opprinnelig fungert som uthus og bolig i Tromsø
sentrum. I et notat til Folkemuseet skriver Kåre Zachariassen at huset ble oppført i Vestregata
46 i 1890, som kombinert stabbur og sovekammer på ishavsskipper Søren Zachariassens
eiendom. På begynnelsen av 1900 - tallet benyttet Kåres far bygningen som seilmakerverksted,
før det ble bolig for en enke som sine siste år mottok støtte fra kommunen. Ifølge
Zachariassen tok kommunen pant i huset, og «slo det til seg» etter hennes død.

Figur 4 : Søren Zachariassen - stua (2) . Foto: P E M

Snekkerbu i tømmer. Ingen tilgjengelig informasjon.

Figur 5 : Snekkerbu (3). Foto: PE M



Ved utstillingsbygget «Stornaustet» ligger et stabbur som i dag benyttes til enkel bevertning
på sommerstid. Troms Folkemuseum flyttet bygningen til området i 1966, og planen var at det
skulle fungere som stabbur på handelsstedet Kvitnes. Opprinnelig stod stabburet midt i
Tromsø sentrum, Storgata 74, men skulle rives grunnet oppføring av moderne
forretningsbygg.

Figur 6 : Stornaustet (4) og stabbur (5). Foto: PE M

Engenesnaustet stod opprinnelig på Andørja i Ibestad kommune. Naustet er bygget i
tradisjonell skjelter - konstruksjon, trolig på midten av 1800 - tallet.

Figur 7 : Engenesnaustet (12). Foto: PE M



På oversiden av Kvaløyvegen ligger:

Figur 8 : Finnesstua (10) , bu (9), stabbur (8), Mortengården (6) , sjå og Kornlåve (7)

Mortengården kommer fra Straumshamna på Kvaløya. Huset har fått navn etter Morten
Andreassen, født 1876, som var den siste av si n slekt som bodde i Straumshamna. Husets
eldste del er ei lita toroms - stue oppført i andre halvdel av 1700 - tallet. I gode år rundt 1850 ble
Mortengården laftet opp i to etasjer, den fikk nytt kammers, ytre panel og en vakker dørportal
i empirestil med initi aler og årstall. Slik huset framstår i dag er det en typisk representant for
den såkalte midtgangstuen. Mortengården var bebodd til 1950 - tallet. Den ble deretter overtatt
av Troms Folkemuseum og ført opp i Folkeparken som en av de første bygningene som kun ne
vises fram for interesserte.

Figur 9 : Mortengården (6), stabbur (8) og bu (9). Foto PE M



Stabburet som ligger delvis bak Mortengården i figur 8 stod opprinnelig på Markenes i
Balsfjord, og er en typisk representant for den nord norske skjelter - tradisjonen, med en
kombinasjon av tømmer og skjelterteknikk (vertikale panelbord i tømmerkonstruksjon) i to
sambygde deler. Stabburet skal opprinnelig være benyttet til oppbevaring av mat og klær. Det
som skulle lagres kjølig og luftig sto d i skjelterdelen. Bygningen har to etasjer med et romslig
loft, og i følge Troms Folkemuseum sine nedtegnelser sov ungdom på loftet om sommeren.
Bygget ble restaurert i 2005 av Målselv Tradisjonshandverk og Musikk DA i samarbeid med
PEM.

Bygget til venst re for Finnsstua i figur 8 er ei bu fra Mjelde på Kvaløya. Ifølge Troms
Folkemuseums nedtegnelser var dette ei lita kårstue som seinere ble brukt som stabbur. PEM
kjenner ikke husets datering, men ifølge notat etter Ole Ytreberg fikk huset et tilbygg rundt
1840.

Bygg nr. 11 er en s jå som opprinnelig har stått på Sjåvik i Malangen . Sjåen ble tatt ned i
1954, og reist i Folkeparken i 1963. Da grunnen under sjåen viste seg å være svært ustabil,
fikk PEM i 2004 flyttet bygningen til en annen plass på tunet og deretter restaurert. Arbeidet
ble utført av Målselv Tradisjonshandverk og Musikk DA i samarbeid med PEM. Gjennom
dendrokronologisk analyse ble bygningen datert til 1714 - 15. Det er ulike teorier om sjåens
funksjon; både oppbevaring av fiskeutstyr og høy har vært foreslått. Sannsynligvis har uthuset
hatt ulike funksjoner på forskjellige tidspunkt.

Figur 10 : Sjå (11) og kornlåve (7). Foto: PEM.

Kornlåven er bygget i skjelterverk, og har orginalt stått på Holmenes i Balsfjord. Er benyttet
til oppbevaring, tresking og rensing av korn.

Finnesstua er fra Finnes på Kvaløya. Ifølge notater etter Ole Ytreberg stod den eldste delen
av bygningen opprinnelig på Sandnes på Tromsøya der den fungerte som skrivestue (kontor).
Etter at stua ble flyttet til Kvaløya på 1830 - tallet, ble den påbygd og benyttet som våningshus.



Figur 11 : Finnesstua (10). Foto: PEM

Sandnesstua ble flyttet til området av Troms Folkemuseum for å fungere som utstillings - og
servicebygg for publikum. Bygningen er i dag bebodd av håndverker som holder øye med
PEMs eiendom i Folkeparken og er tilknyttet museets virksomhet for øvrig.

Figur 12 : Sandnesstua (13). Foto: PEM

4.2.2 Tromsø Museum.
Tromsø museum er Nord - Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872.
Museumsbygningene er fra 1961 og representerer det største museumsanlegget i Nord - Norge.



Tromsø Museum har siden 1976 vært en del av det arktiske universitet og rommer flere faste
utstillinger samt noen temporære.

Bygget er tegnet av ar. Gudolf Blakstad og Herman Munthe Kaas og har et aritektonisk
uttrykk der klare geometriske forme r gir en komposisjon som e r sak lig og streng, men som
også rommer variasjon og asymmetri. Plan med utvidet parkering ble gjennomført i 1996.
Museumsbygget ble 18.6.2014 forskriftsfredet etter kulturminnelovens § 22a (fredning av
byggverk og anlegg i statens eie).

Figur 13 : Tromsø museum. Kilde: UiT

4.2.3 Sorgenfri barnehage
Inntil Vesterlidvegen helt nord i planområdet er det etablert en barnehage. Godkjent på
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i 2005 og oppført samme år.

4.2.4 Telegr afbukta
I Telegrafbukta er det ingen bebyggelse, men årlig benyttes området i festivalsammenheng.
Buktafestivalen er en institusjon og i juli etableres det flere temporære bygninger og
sceneanlegg i området. Telegrafbukta er ellers i året et yndet utfartso mråde med tilrettelagte
arealer for flere typer rekreasjon.

4.2.5 Nobile - monumentet
En stor internasjonal r edningsoperasjon ble igangsatt i 1928 ( hvor bl.a. Roald Amundsen
deltok og forsvant ) etter at en Italiensk luftskipsekspedisjon havarerte på tilbake turen fra
Nordpolen. Umberto Nobile som ledet ekspedisjonen og fem av mannskapet på i alt elle ve ble
reddet ut av isen . Nobile avduket monumentet i 1969 til minne over de som ofret livet i
forbindelse med Italia - ekspedisjonen og redningsarbeidet av dem i 1928. Monumentet er en
viktig del av Tromsøs historie knyttet til polferdene.

4.3 Eiendomsforhold.
I all hovedsak eies arealene innenfor planområdet av Opplysningsvesenets Fond, for øvrig se
pkt . 2 hvor det er gitt en del bakgrunnsinformasjon om historien bak. På kartet under er



arealer med farge rød de arealer som eies av OVF. Flere fremfesteavtaler gjelder også for
området. Helt nord eier Tromsø kommune en eiendom på ca. 5,5 daa hvor Sorgenfri
b arnehage er lokalisert.

Figur 14 : Området merket med rødt eies av OVF.

4.4 Veg og trafikkforhold.

Figur 15 : Dagens sitasjon på K valøyvegen som går igjennom planområdet. Foto: Google

4.4.1 Kjørende:
Kvaløyvegen går igjennom planområdet med fartsgrense 50 km/t og deler folkeparken fra
Telegrafbukta. Kvaløyvegen er en hovedveien og i følge Transportplan for Tromsø kommune



2008 - 2019 var ÅDT langs Kvaløyvegen i 2006 - 2007 på 5000 kjøretøy med en forventet årlig
vekst på 1 - 2,5 %.

Vesterlivegen og Mellomveien som grenser til planområdet i nord og sør fungerer som
samleveier og betjener et stort antall boliger. Det genereres og så en del trafikk langs
Mellomveien tilknyttet Tromsø Museum og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved
UiT.

4.4.2. Gående
Det er opparbeidet gang - og sykkelveg på øst siden av Kvaløyvegen fram til kryss med
Mellomveien hvor det er systemskifte. D et er opparbeidet fortau langs delen av M ellomveien
som tilgrenset planområdet, men langs Vesterlivegen er det ikke opparbeidet noe areal for
gående eller syklende. Det er et oppmerket og skiltet krysningspunkt av Vesterlivegen i
forbindelse m ed planområd et, mens det langs M ellomveien er flere oppmerkede og skiltete
kry sningspunkter . Langs Kvaløyvegen er det tre oppmerkede og skiltede krysningspunkter
mellom Folkeparkene og Telegrafbukta. Krysningspunktet ligger i ti lknytning til busstopp og
innfallsporten e til Folkeparken og Telegrafbukta fra Kvaløyvegen.

4.4.3 Kollektivdekning
Rute 34 går langs Kvaløyvegen i begge retninger og har på dagtid har tre passeringer pr. time
og på kveldstid to i hver retning. Rute 37 går mellom sentrum - Tromsø Museum og har 2 - 3
adganger pr. time på hverdager fram til kl. 1800.

4.4.4 Parkering
For besøkende er det opparbeidet parkeringsplass ved nordre inngangen til Telegrafbukta. I
dag er hele parkeringsplassen avsatt til biler, men i ny plan planlegges det et område avsat t til
sykkelparkering.

Figur 16 : Dagens parkeringsplass ved Telegrafbukta. Foto: Google

4.5 Terrengforhold, landskap og vegetasjon
I forbindelse med planarbeidet er det blitt foretatt en kartlegging av naturtyper i Folkeparken
og Telegrafbukta. Rapporten nr . 281 fra firmaet Ecofact er bestilt av Tromsø kommune og har
konkludert med at det er en stor artsrikdom i området. Noen fremmede arter bør overvåkes og



desimeres. Det gjelder særlig Tromsøpalmen o g Honningknoppurt som fortrenger stedegne
planter. Rapporten bør legges til grunn for en framtidig forvaltningsplan for området.

5. PLANPROSESS OG FORSLAG TIL PLAN.
Planarbeidet ble varslet igangsatt 9 januar 2013
96 grunneiere ble tilskrevet og varslet i tillegg til sektormyndigheter og andre berørte
parter.
Frist for tilbakemelding var satt til 1 mars 2013.
Innen fristen utløp var det det få tilbakemeldinger. Ingen sektormyndigheter har
fremmet innsigelser og heller ingen protester til planforslaget fo r øvrig (se vurdering
av forhånds - merknader under) .

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
Planforslaget vil ikke endre vesentlig på dagens bruk av Folkeparken og Telegrafbukta. Det
viktigste for Tromsø kommune er å få på plass et juridisk plangrunnlag som ka n brukes som
verktøy for å sikre at områdene i overskuelig framtid fortsatt blir et rekreativt areal for byens
befolkning.

I planområdet vil det bli foretatt mindre inngrep som skal sikre og formidle de verdier som
man finner her. Det betyr tiltak som å:

Utbedre gangstier.
Etablere informasjonstavler og søppelstativ.
Etablere en bevisst lyssetting av området slik at de som ferdes her føler seg trygge i
mørketida.



Vurdering av
forhånds - merknader

By utviklingssjefens vurdering av innkomne merknader og evt.
innsigelser

Advokat Kurt Hamnes I e - post 01.02.13 sier Knut Hamnes at han eier 2 eiendommer i det
foreslåtte planområdet og at han her ser muligheter å utvikle
boligtomter.

Knut Hamnes sine eiendommer 119/1951 og 119/1891 ved
atkomstvegen ned til Telegrafbukta

Eiendommene er regulert til friområde i gjeldende plan for
Folkeparken. Byrådet mener at dette må videreføres i den nye
planen. Området ligger i en forsenkning 2 - 3m under tilliggende
boligfelt og har funksjo n som en viktig buffersone mellom stien ned
til Telegrafbukta og boligfeltet.
Byrådet vil i denne sammenheng også minne om reguleringssak for
Sydspissen park, Strandv. 192, fra 2001. Planen hadde forslag om å
omregulere deler av dette friområdet (460m²) ti l boligformål: Det
medførte sterke protestaksjoner. Kommunestyret gjorde med stort
flertall (46 mot 7 stemmer) vedtak om at friområdet skal beholdes i
nåværende reguleringsmessige status, jf. k.sak 05.01.

Sametinget Sametinget melder i e - post at de har ingen merknader til varslet
reguleringsarbeid for Folkeparken og Telegrafbukta



Statens vegvesen Brev av 11.02.13. Planområdet er tilknyttet kommunale veger, men
Vegvesenets sektoransvar på vegtrafikkområdet er berørt av
planarbeidet. De har satt opp føl gende punkter som de ber om blir
ivatretatt:

Vurdere om eksisterende holdeplasser for kollektivtrafikken
med tilhørende atkomstløsninger er tilfredsstillende
lokalisert, utformet og tilrettelagt for universell utforming.
Vurdere behovet for oppgraderte eventuelt nye og
tilrettelagte gang - og sykkelvegløsninger.
Vurdere om kryssningssteder over hovedvegen for gående og
syklende er tilstrekkelig ivaretatt og sikret.

Tromsø kommune mener at de nevnete punkter er ivaretatt.

Elin A. Amundsen og
Britt K. Jo hansen,
Mellomv. 130

E - post 12.02.13. De tar opp problemer knyttet til fortau langs
Mellomvegen, bilparkering og fortgjengerovergang.

Dette er forhold og areal som ligger utenfor planområdet og påvirkes
ikke av foreliggende reguleringssak.

Troms Kraft Nett AS Brev datert 22.02.13. TKN har elanlegg innenfor planområdet, men
det ser ikke ut som om noen av disse blir berørt av planen. Ev.
bygging vil kreve nettstasjon(er) og nye høyspentkabler ut fra
eksisterende høyspentnett som vist i vedlagt kart.

T roms
fylkeskommune,
Kulturetaten

I brev datert 22.02.13 sier kulturetaten at det kan finnes legalfreda
kulturminner i planområdet og at området må undersøkes før de kan
gi endelig uttalelse. Arbeidet er beregnet å koste kr 88.000, - som de
ber om skriftlig aksept på.

Kommunen har besvart fykeskummunens krav om undersøkelse med
brev av 02.09.13. I brevet sier byrådsleder v/eiendom at Tromsø
kommune er av den oppfatning at reguleringsplanen som er under
utarbeiding ikke utgjør et «tiltak» i kulturminnelovens § 9 sin
forstand. Undersøkelsesplikten er oppfy lt ved at forslaget om
reguleringsplan er sendt vedkommned myndighet til uttalelse.

Vann og avløp E - post 27.02.13. Fra vann og avløp er det kommet innspill om å ta
hensyn til de naturlige vannvegene gjennom planområdet. I tillegg til
å lede bort overvan n fra planområdet, tjener også disse som
vannleder for overvann fra deler av ovenfor liggende område.

De viktigste vannvegene i området er markert på kartet med
bestemmelsessone og det er gitt reguleringsbestemmelser om ikke å



fjerne eller stenge disse.

Tromsø eldreråd Eldrerådet har i møte 18.02.13 behandlet foreliggende
reguleringssak med følgende vedtak:

« Eldrerådet synes det er positivt at området sikres som framtidig
friområde og forutsettesr at det blir tilgjengelig for alle. Eldrerådet
oppfordre r kommunen om å ta kontakt med aktuelle interessenter
underveis i planleggingen.»

Opplysningsvesenets
fond

I brev datert 01.03.13 argumenterer Opplysningsvesenets fond for
ikke å igangsette reuleringsarbeidet som ble varslet 09.01.13. Fondet
har sendt forslag til ny leieavtale med kommunen ut fra den
gjeldende reguleringsplanen fra 1983. Det er ikke lagt noen nye
føringer i seinere kommuneplaner om at området skulle reguleres på
nytt. De kan ikke se noe reel t behov for å igangsette arbeid med
områdereguleringsplan og mener dette er unødvendige utgifter for
kommunen. Fondets konklusjon er at kommunen ikke bør gå videre
med planarbeidet på nåværende tidspunkt.

Byrådet mener det er viktig å ha en oppdatert plan for dette viktige
friområdet. Store byggeområder bl.a i tilknytning til Perspektivet
museum er ikke aktuelle. Den nye planen vil være mer i samsvar
med dagens og framtidig bruk.

Fylkesmannen i
Troms

I brev datert 21.02.13 konstaterer Fylkesmannen at fo rmålet med
planarbeidet er å få en oppdatert plan for å sikre Folkeparken som
friområde. Fylkemannen synes dette er positivt.




