
   

 

 

 

 

Saksfremlegg 
  

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 12/7568 /68294/16-PLNID 

1793 

Eivind Holmvik 12.01.2017 

    Telefon: 

47 70 05 07 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

          

Byutvikling-, miljø- og transportkomiteen 

Kommunestyret 

 

PLAN 1793 - REGULERINGSPLAN FOR FOLKEPARKEN M.M.  

TIL ENDELIG VEDTAK 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA  

Innstilling til vedtak: 

Reguleringsplan for Folkeparken m.m, med plankart datert 25.11.2016 og planbestemmelser 

datert 16.12.16 vedtas. 

 

Vedtaket er truffet i medhold av pbl. §12-12     

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA 

 

 

Britt Elin Steinveg     Øystein Nermo 

Administrasjonssjef     Avdelingsdirektør for byutvikling 

 

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammendrag   

 Bakgrunn Tromsø kommune har siden 1911 hatt en festeavtale med 

Opplysningsvesenets fond som er grunneier i Folkeparken og 

Telegrafbukta, eiendommen 119/1. Avtalen utløp i oktober 2013 og er 

bakgrunnen for at man nå ønsker å regulere området på nytt. 

Gjeldende reguleringsplan for området er fra 1983 og er delvis 

utdatert.  

  

Mål for planen Formålet med reguleringen er å få en plan som sikrer Folkeparken og  

Telegrafbukta som friområde for framtida, samt å sikre kommunens 

rettigheter til å gjennomføre tilretteleggingstiltak i parkområdet. 

    

Hovedinnhold Hovedinnholdet i planen er friområde, i tillegg til de virksomhetene 

som ligger i planområdet, - Tromsø museum, UiT ’s 

undervisningslokaler og Sorgenfri barnehage.  

    

    

Administrasjonens 
Vurdering 

Reguleringsplanen legger til rette for en videre forvaltning av 

Folkeparken og Telegrafbukta som friområde for byens befolkning.   

 

Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

  

  

  

  

01. Oversiktskart   Udatert  
02. Forslag til reguleringsplankart  25.11.16 
03. Forslag til reguleringsbestemmelser  16.12.16 
04. Planbeskrivelse  25.11.15 
05. Merknadsbehandling   16.12.16 
06. Kartlegging av naturtyper i Folkeparken 

m/Telegrafbukta 

 14.08.13 

07. Vernestatus, Tromsø Museum   Udatert  
  08. Notat, Kulturminner  16.12.16  
 09. Arkeologisk registrering, Folkeparken  26.10.16 

   

   



Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Kommuneplanens arealdel 2011-2022   
 Plan 546 – Reguleringsplan for Folkeparken  07.02.83  
 Plan 1253 – Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 

mellom Folkemuseet og Vesterlivegen 

11.09.96  

 Plan 1253 – Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 

mellom Folkemuseet og Vesterlivegen 

21.04.93  

 Plan 849 – Reguleringsplan for Sorgenfri 16.04.84 

 Plan 1539 – Reguleringsplan for Nyløkken,  

Mellomvegen 138 

24.02.02 

   Plan 1646 – Reguleringsplan for fortau langs  

Strandvegen fra Nyløkken til Tisnesvegen 

25.04.07  

 Plan 649 – Reguleringsplan for Tromsøya syd 24.09.79 

 Plan 81 – Reguleringsplan for Tromsøya sørvestre del 26.04.73 

 Plan 1662 Reguleringsplan for friområde rundt 

lanesodden på Sør-Tromsøya 

16.12.09 

 Områdeplan for lek og rekreasjon på Sør-Tromsøya 27.09.05 

 



02 Planfakta  

  Planområdet ligger sørvest på Tromsøya og grenser mot 

boligområder i sør, øst og nord. I vest grenser området til 

Sandnessundet. Sør-Tromsøya sykehjem ligger rett øst for 

planområdet. 

 

Innenfor planområdet finner vi Tromsø museum, det tidligere 

Akvariet som i dag brukes av Universitetet, Perspektivet museum 

sine bygninger som ble flyttet hit på 70- og 80-tallet og Sorgenfri 

barnehage fra 2005. 

 

  - Gjeldende hovedformål: Friområde, område for offentlig 

bygninger, kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau boligområde 

- Foreslått formål: Friområde, friområde i sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone, Badeområde, molo med brygge og 

båtopptrekk, barnehage, undervisning, museum, gang- og 

sykkelveg, fortau, sykkelveg, turveg, kjøreveg og parkering 

 

 
 



03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Plankonferanse 1 27.11.12  
Oppstartsmøte med byutvikling 13.12.12 

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

 22.01.13 

Plankonferanse 2 16.06.15 

Komplett forslag til reguleringsplan 11.02.16  
Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 17.03.16  
    
    

  

Planprosessens 

spesielle sider 

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Tromsø kommune ved 

Utbyggingstjenesten og Byutvikling. Eiendomkontoret er bestiller, og 

har definert innhold og planbeskrivelse. Byutvikling har utarbeidet 

kart og forslag til planbestemmelser.  

    

 

 

 

04 Planvurdering 
  

 
 

Bakgrunn Folkeparken ble etablert 1911 som et rekreasjonsområde for byens befolkning, 

gjennom en avtale mellom Tromsø kommune og Kirkedepartementet (nå 



Opplyningsvesenets fond). Gjeldende reguleringsplan for Folkeparken ble 

stadfestet i 1983. Festeavtalen som kommunen har hatt gikk ut i oktober 2013. 

Kommunen og Opplysningsvesenets fond har på tross av flere 

forhandlingsrunder ikke kommet til enighet om en ny leieavtale eller 

eiendomsoverdragelse. Reguleringsplanen tar sikte på en fortsatt langsiktig 

sikring av Telegrafbukta og Folkeparken til park-, frilufts- og rekreasjonsbruk 

gjennom bl.a. erverv av areal. 

 

Dagens situasjon Området har mange kvaliteter som gjør det attraktivt for byens befolkning. 

Her er varierte landskaps- og naturtyper med skog og strandområder. Det er to 

museum (Tromsø museum og Perspektivet museum), bebyggelse som blir 

benyttet til undervisning av UiT og en barnehage innenfor planområde. Videre 

er området viktig for boligområdene, skoler og institusjonene i nærområdet, og 

for byen som helhet. I løpet av året blir det avholdt en rekke arrangementer 

innenfor planområdet med b.la. musikkfestivalen Bukta. 

 

Arealbruk i 

planforslaget 

Planforslaget foreslår arealbruk i samsvar med dagens bruk. Hovedformålet er 

friområde. De viktigste stiene er lagt inn på kartet. Byggeområdene er avsatt i 

samsvar med nåværende bruk.  

  

Sjøarealene langs fjæra er tatt med i planen som friluftsområder i samsvar med 

kommuneplanens arealdel. Sjøarealet i Telegrafbukta er avsatt til badeområde. 

  

Tromsø museum Tromsø museum er et attraktivt besøksmål både for byens egen befolkning og 

turister. Museumsbygningen er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og 

Herman Munthe-Kaas Arkitekter AS og er bygd 1959-1961. Bygningen er av 

betong, med tårn, og har et monumentalt uttrykk. Den ligger vakkert til i 

parken/friområdet som omgir anlegget.  

  

Det er reelle planer om å flytte museumsvirksomheten. I foreliggende 

reguleringsplan er det likevel valgt å beholde nåværende formål til museum 

fordi ny lokalisering pr. i dag ikke foreligger, og det er ingen kjente planer for 

annen bruk av bygningsmassen.  

 

 
Foto: UiT   



  

Bygningen og deler av interiøret er fredet etter kulturminneloven. Området er 

avmerket med hensynssone som følge av fredning etter kulturminneloven.  

Dersom det i framtiden blir aktuelt å benytte bygningen til annet enn 

museumsformål må evt. ny bruk avklares gjennom en prosess som sikrer 

byggets arkitektoniske utforming, og at områdets rundt ivarets.  

Perspektivet 

museum 

Det tidligere Troms Folkemuseum som ble etablert i 1952 bygde opp anlegget 

i Folkeparken i løpet av en 30-årsperiode. På oversiden av Kvaløyvegen ligger  

Mortengården i ei klynge på seks tømmerhus. På nedsida av vegen ligger  

Kvitnesgården sammen med noen mindre bygninger og stornaustet. Litt lenger 

nord ligger Engenesnaustet. Perspektivet museum sine bygninger er en viktig 

del av attraksjonene i Folkeparken som del av et friluftsmuseum. 

 

 
 



I reguleringsplanen fra 1983 er Perspektivet museum sine bygninger regulert 

inn på byggearealer – offentlig formål - som i bestemmelsene er spesifisert til 

eldre bebyggelse (folkemuseum). På daværende tidspunkt var det tiltenkt at 

flere bygninger som skulle flyttes hit, men det er pr. i dag ikke aktuelt med 

tilflytting av flere bygninger. I reguleringsplanen sees eksisterende anlegg i 

sammenheng med friområdet de ligger i. Områdene omkring anleggene må 

kultiveres og vedlikeholdes i likhet med bygningene. I planforslaget er 

bygningene og områdene rundt markert som hensynsone. 

 

Nobilemonumentet Umberto Nobile avduket monumentet i 1969 til minne over de som mistet 

livet under Italia-forliset i 1928. Monumentet er en viktig del av Tromsøs 

historie knyttet til polferdene. Statuen og området omkring er markert med 

hensynsone i plankartet. 

 

Akvariet  

 
 

Første del av akvariet ble åpnet i 1952. Tromsø museum overtok akvariet i 

1958 og deler av bygningen ble innredet til Marinbiologisk stasjon. Tilknyttet 

anlegget ligger også et naust og en brygge. Universitetet i Tromsø benytter 

bygningene og brygga i undervisnings- og forskningssammenheng. Området 

er en del av turterrenget i Folkeparken og det er viktig å holde brygga åpen for 

allmenn ferdsel. 

 

Etter merknad fra Fortidsminneforeningen har rådgiver for kulturminner og 

byggningsvern hos Byutvikling foretatt en vurdering av akvariet med følgende 

konklusjon:  

Det gamle akvariet i Folkeparken – og tilbyggene som har kommet i ettertid, 

er et anlegg med klare arkitektoniske kvaliteter, der de nye bygningene er 

prosjektert med omtanke for historien. Særlig det nye mellombygget har høy 



arkitektonisk verdi. 

Men også den originale akvariumsbygningen har sin tidstypiske kvalitet. I 

tillegg er hele anlegget en fortelling om de vitenskapelige institusjonenes 

utvikling i Tromsø i tiden før Universitetet ble planlagt – og bygget. 

 

Med bakgrunn i dette er bygget og områdene rundt markert som hensynsone i 

plankartet.  

  

  

Trafikk  Kjørevegene følger eksisterende traseer – Kvaløyvegen, Strandvegen og  

Mellomvegen. Sykkelveg er kommet inn som nytt element langs 

Kvaløyvegen.   

Sykkelfeltet blir en del av hovedtraseen for sykkel i samsvar med utpekte 

traseer i Tenk Tromsø.  

   

Et nytt element i planforslaget er også fortau langs sørsida av Vesterlivegen 

opp til stien gjennom Folkeparken/Nordpolvegen. Gang- og sykkelveg 

reguleres inn på sørsida av Kvaløyvegen mellom Nobilemonumentet og 

parkeringsplassen ved Akvariet.  

  

Tidligere regulert gang- og sykkelveg på nedsida av Kvaløyvegen vurderes 

som uaktuell og er fjernet. 

 

Parkering  Dagens parkeringsplasser innenfor planområde videreføres. På parkeringsplass 

ved Telegrafbukte avsettes det areal til sykkelparkering.  

   

Støy Planområdet er ikke berørt av rød eller gul støysone fra flytrafikken. Langs  

Kvaløyvegen er det områder med både rød og gul støysone. Barnehagen er 

noe berørt av gul støysone langs Vesterlivegen. 

 

Kulturminner Reguleringsplanen er et større offentlig tiltak som omfattes av 

undersøkelsesplikten ett er Lov om kulturminner av 1978, jfr. §9 tredje ledd.  

Undersøkelser etter kml. §9 er gjennomført i perioden 21-29.09.16. 

 

Det framkom ingen automatisk fredede kulturminner som er vernet av 

kulturminnelovens § 4 under befaringen og undersøkelsene i Folkeparken.  

   
 

 

 



05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

  

Det er under høringsperioden til offentlig ettersyn kommet inn 11 

merknader til planforslaget.  

 

Alle merknader og høringsuttalelser er gjengitt og behandlet i vedlegg 

6 (merknadsbehandling).  

 

  Etter innspill fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten er det 

gjennomført undersøkelser vedrørende kulturminner. Det er ikke gjort 

funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

 

  I forbindelse med innspill fra Fortidsminneforeningen vernes 

bygningen hvor det tidligere har vært drevet akvarium (område 

o_BU3). 

 

  Busslommer innenfor planområdet er endret til kantsteinsstopp etter 

innspill fra Troms Fylkeskommune.  

 

  I bestemmelsene er det tatt inn et punkt om at 10 prosent av alle leke- 

og treningsapparater skal være universelt utformet. Det inkluderes 

også en bestemmelse om at turvegene skal tilrettelegges for personer 

med funksjonstilrettelser etter innspill fra Kommunalt råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevner. 

 
 

 

 

 

07 Konklusjon  
 

Planforslaget legger til rette for videre forvaltning av Folkeparken og 

Telegrafbukta som friluftsområde for byens befolkning.  

 

Planforslaget anbefales vedtatt.  

    
 

 

 

 

 

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

 

 

 


