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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1801 
DETALJREGULERING STRANDVEGEN 108 

 
Dato: ............................................................................................................................... 16.10.2015 
Dato for siste revisjon: .................................................................................................... 13.12.2017 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ....................................................... 13.12.2017 

 

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 (PBL § 12-5 nr. 1) 

1.1 Bolig- blokkbebyggelse (BBB) (sosikode 1113) 

1.2 Forretning/Kontor/Tjenesteyting  (BKB) – (sosikode 1813) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg – offentlig  (o_SKV1, 4-5) (sosikode 2011) 

2.2 Kjøreveg – felles  (f_SKV2-3) (sosikode 2011) 

2.3 Fortau – offentlig  (o_SF4-8) (sosikode 2012) 

2.4 Fortau – felles (f_SF1-3) (sosikode 2012) 

2.5 Gang- sykkelveg – offentlig (o_SGS1-2) (sosikode 2015) 

2.6 Sykkelfelt – offentlig (o_SS1-2) (sosikode 2017) 

2.7 Annen veggrunn – teknisk (o_SVT1-2) (sosikode 2018) 

2.8 Annen veggrunn – grønt (o_SVG) (sosikode 2019) 

2.9 Parkeringsplass – felles (f_SPP) (sosikode2082) 

 

3. GRØNTSTRUKTUR 

3.1 Friområde - offentlig  (o_GF1-2) (sosikode 3040) 

3.2 Friområde - felles  (f_GF3) (sosikode 3040) 
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III 

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 Bolig-blokkbebyggelse (BBB) 

a) Området er avsatt til boliger – blokkbebyggelse 

b) Det tillates inntil 100 boenheter innenfor byggeområdet 

c) Maksimale gesimshøyder er angitt på plankartet. 

d) Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen. 

e) Det tillates tekniske anlegg over angitt byggehøyde. Tekniske anlegg skal 

plasseres lengst mulig inn på takflaten fra gesismskant. 

f) Boliger skal etableres slik at minst halvparten av støyfølsomme rom, herunder 
minst ett soverom, ivaretar krav om stille side (Lden < 55db). Der det ikke er 
mulig å oppnå stille side skal avbøtende tiltak i fasaden ivareta at minimum 
halvparten av støyfølsomme rom, herunder minst et soverom, har 
luftemulighet med støynivåer tilsvarende stille side (Lden < 55db). 

 
g) Balkonger og verandaer skal plasseres mot stille side. Der det ikke er mulig å 

oppnå stille side skal uteplassen skjermes slik at det oppnås støynivå lavere 
enn Lden < 55db). 

 
h) Felles uteareal og lekeplasser skal ha vegtrafikkstøy lavere enn Lden 55db. 

Der det ikke er mulig skal det etableres skjermingstiltak slik at sentrale deler 
av arealet ivaretar stille side (Lden < 55db)  

 
i) Det tillates ikke ensidige leiligheter inntil Strandvegen innenfor gul eller rød 

sone (Lden > 55db). 
 

j) Det skal anlegges uteoppholdsarealer tilpasset nærlek på minimum 150m2 per 
25 boenheter innenfor byggeområdet. Arealene skal ha støyforhold under 
Lden 55db 

 
k) Det tillates parkeringsanlegg under bebyggelsen. 

l) Det tillates inntil 1 parkeringsplass for bil pr boenhet. 5% av 

parkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede. 

m) Det skal opparbeides felles utearealer i tillegg til lekeplasser på takflaten over 

parkeringsanlegg. 

n) Det skal avsettes to overdekkete sykkelparkeringsplasser per boenhet innenfor 

byggeområdet eller i parkeringsanlegg under bebyggelsen. 

o) Det tillates utkraging av bebyggelse inntil 2,5 meter utover felles 

trafikkarealer f_SF3, f_SKV3 og f_SVG fra og med 3 meter over gatenivå. 

p) Det tillates nødvendig støyskjermingstiltak i taklandskapet mot Strandvegen 

over parkeringsanlegg. 

q) Lokket over parkeringsanlegget skal nedtrappes til fortausnivå i nord-vestre 

hjørne av byggeområdet som vist på planens vedlagte utomhusplaner datert 

24.01.2017. 
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r) Fasade langs Strandvegen skal differensieres i materialbruk og innehode en 

stor andel av glass anvendt som fargede eller transparente flater. 

s) Det skal etableres søppelsug som avfallsløsning for boligene innefor 

byggeomrdået. 

t) Ventilasjonsanlegg for parkeringsanlegget skal plasseres slik at det oppstår 

minst mulig sjenerende støy for soverom og uteoppholdsarealer. 

u) Parkeringsplass for beboernes biler skal ha tilgang til ladefasilitet. 

 

1.2 Forretning/Kontor/Tjenesteyting (BKB) 

a) Området er avsatt til kombinerte formål – forretning/kontor/tjenesteyting. 

b) Det tillates inntil 3000m2 BRA detaljhandel innenfor byggeområdet 

c) Maksimale gesimshøyder er angitt på plankartet. 

d) Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen. 

e) Det tillates tekniske anlegg over angitt byggehøyde. Tekniske anlegg skal 

plasseres lengst mulig inn på takflaten fra gesimskant.  

f) Det tillates sykkelparkeringsplasser innenfor byggeområdet. 

g) Fasade langs Strandvegen skal differensieres i materialbruk og innehode en 

stor andel av glass og/og eller transparente materialer. 

h) Ventilasjonsanlegg, kjøleaggregat o.l. skal plasseres slik at det oppstår minst 

mulig sjenerende støy for soverom og uteoppholdsarealer innenfor BBB. 

 

 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1  Kjøreveg – offentlig (o_SKV1, 4-5)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- kjøreveg. 

b) Det skal sikres trygg fotgjengerovergang over Strandvegen. 

2.2  Kjøreveg – felles (f_SKV2-3)  

a) Områdene er avsatt til felles trafikkareal- kjøreveg. 

2.3  Fortau – offentlig (o_SF4-8)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- fortau. 

2.4  Fortau - felles (f_SF1-3)  

a) Områdene er avsatt til felles trafikkareal- fortau. 

2.5  Gang- sykkelveg – offentlig (o_SGS1-2)  

a) Områdene er avsatt til offentlig trafikkareal- gang-sykkelveg. 

2.6  Sykkelfelt – offentlig (o_SS1-2)  

a) Områdene er avsatt til offentlig trafikkareal- sykkelfelt. 

2.7  Annen veggrunn teknisk – offentlig (o_SVG1-2)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- teknisk. 
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2.8  Annen veggrunn grønt – felles (f_SVG)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- teknisk. 

2.9  Parkeringsplass - felles (f_SPP)  

a) Området er avsatt til felles trafikkareal- parkeringsplass for BKB og BBB. 

b) Det tillates inntil 77 parkeringsplasser innenfor området, hvorav 17-p-plasser 

er avsatt til gjesteparkering for boligbebyggelsen innenfor BBB. Det skal 

avsettes minimum 3 p-plasser for bevegelseshemmede i tilknytning til 

handelsarealets inngangsparti. 

c) Det skal opparbeides minimum 120 sykkelparkeringsplasser innenfor området 

hvor av minimum 30 skal være overdekte.  

d) Det tillates at deler av minimumskravet for sykkelparkering løses innenfor 

byggeområde BKB. 

 

3. GRØNTSTRUKTUR 

3.1  Friområde – offentlig (o_GF1-2)  

a) Området er avsatt til offentlig friområde. 

 

3.2  Friområde – felles(f_GF3)  

a) Området er avsatt til offentlig friområde. 

 

 

IV 

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

 

a) Dokumentasjonskrav: 

i. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige 
skjønnhetshensyn er tatt. Dokumentasjonen skal vise forholdet til både det 
bebygde og ubebygde landskap og naboskap, og begrunne de valgte løsninger.  

 

ii. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon på 
godkjente planer for vann- og avløpsløsninger, herunder omlegging av rørbaner, 
brannvann og overvannshåndtering. De tekniske planene skal utarbeides på 
bakgrunn av planens vedlagte rammeplan for VAO. Godkjennelsesmyndighet er 
Tromsø kommune, Vann og avløp. 

 

iii. Det skal ved søknad om rammetillatelse, med utgangspunkt i planens vedlagte 
uteromsplan datert 07.12.2015, vedlegges uteromsplan for planområdet i 
målestokk 1:200 som viser bebyggelse og anlegg i sammenheng med, 
adkomstsituasjoner, uteoppholdsarealer, nær- og kvartalslek, terrengbehandling, 
avfallshåndtering, snødeponi, sykkel- og gjesteparkering. Utomhusplanens skal 
også dokumentere hvordan universell utforming er ivaretatt i utomhusområdene. 

 

iv. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon og 
godkjente tekniske planer for offentlige trafikk og grøntareal innenfor 
planområdet. De tekniske planene skal utarbeides på bakgrunn av planens 
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vedlagte rammeplan for offentlig samferdselsanlegg og grøntstruktur. 
Godkjennelsesmyndighet er Tromsø kommune Park og veg. 

 

v. Ved søknad om rammetillatelse skal tiltakshaver dokumentere med en 
støyfaglig detaljdimensjonering, med bakgrunn i planens vedlagte 
støyutredning, hvordan støygrensene angitt i planen overholdes. Det skal angis 
nødvendige avbøtende tiltak for å overholde kravene til utendørs og innendørs 
lydnivå. 

 

vi. Det skal ved søknad om rammetillatelse vedlegges tiltaksplan for opprydding i 
forurenset grunn innenfor planområdet. Tiltaksplanen skal være godkjent før 
igangsettingstillatelse kan gis. Godkjennelsesmyndighet er Tromsø kommune. 

 

b) Grad av utnytting:  

i. Bruksareal beregnes uten tillegg for tenkte plan. 

ii. Bruksareal under bakken medregnes ikke i BRA. 

 

 

c) 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 jf. kulturminneloven. 
 
 

VII 

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

rekkefølge: 

a) Det gis ikke ferdigattest/brukstillatelse for bygninger innenfor BBB før tilhørende 
lekearealer er opparbeidet. 

 

b) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor BBB skal følgende 
tilstøtende trafikk- og grøntarealer være opparbeidet: o_GF1-2, o_SGS1, o_SF4, 
o_SS1, f_SF2-3 og f_SKV2-3. 

 

c) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor BBB skal følgende 
offentlige trafikk- og grøntarealer fra tilstøtende detaljreguleringsplan, 1657. være 
opparbeidet: o_GP1-3, o_SGS2-3. 

 

d) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor BKB skal følgende 
tilstøtende trafikkarealer være opparbeidet: f_SPP, o_SF4, o_SS1, f_SF2-3 og 
f_SKV2-3 

 

e) Før det gis ferdigattest/brukstillatekse for bygninger innenfor byggeområdene skal 
tilhørende flomveger og overvannsløsninger vist i planens rammeplan for VAO 
være opparbeidet. 

 

f) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak i felt BBB og BKB, før o_SKV1 er 
opparbeidet i tråd med plankart. 

 

g) Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, 
sikkerhetsstillelse, eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at 
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trafikkområdene er opparbeidet senest samtidig med at byggene tas i bruk. 
Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke gis før kravene er oppfylt 

 

 
 


