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PLAN 1801 - STRANDVEGEN 108 TIL ENDELIG VEDTAK  

 

Innstilling til vedtak: 

 

Plan 1801 – Strandvegen 108 med plankart datert 20.02.2017 og tilhørende 

reguleringsbestemmelser datert 11.09.2017, vedtas. 

 

Vedtaket er gjort iht. plan- og bygningsloven § 12-12.    
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Sammendrag   

    

Bakgrunn AT plan & arkitektur AS har på vegne av NorgesGruppen Nord AS 

utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan hvor det foreslås å 

tilrettelegge for forretning og boliger på Strandvegen 108, 119/2159.   

    

Hovedinnhold Planforslaget tilrettelegger for kombinert bebyggelse hvor det tillates 

boliger og nærbutikk med tilhørende parkeringsarealer for bil og 

sykkel. Det foreslås inntil 100 boliger fordelt på tre punkthus over 

felles garasjeanlegg med utearealer anlagt på taket av garasjeanlegget. 

    

    

    

Vurdering Planforslaget tilrettelegger for 3000 m2 næringsareal, og inntil 100 

boenheter i et sentrumsnært område med gode bussforbindelser til UiT 

og UNN. Planlagt bebyggelse medfører liten til ingen negative 

konsekvenser for omkringliggende bebyggelse, og vil bidra til 

fortetting og heving av bokvaliteten i området. Planforslaget 

viderefører gang- og sykkelvegnett fra plan 1657, og utbedrer kryss 

ved Lille Lanes.   

   

Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

  

  

  

  

01. Lokaliseringskart  Udatert  

02. Forslag til reguleringsplankart 20.02.2017 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 11.09.2017 

04. Forslagstillers planbeskrivelse 21.02.2017 

05. Utomhusplan 21.02.2017 

06. Utomhusplan, vinter  16.10.2017 

07. ROS-analyse 19.02.2016 

 08. Sol/skyggeanalyse  13.12.2016 

  09. OSG-rammeplan 21.02.2017 

  10. VAO-rammeplan  01.02.2016 

  11. Plan- og profiltegning, VAO   08.12.2015 

  12. Støyutredning 24.08.2017 

  13. Grunnundersøkelse 09.11.2015 

  14. Miljøkartleggingsrapport 03.07.2014 

  15. Lokalklimatisk utredning 02.11.2015 

  16. Handelsanalyse 12.09.2013 

  17. Byggehøyder nabobebyggelse  19.05.2017 

   18. Merknadsoversikt 17.10.2017  



Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Plan 1657 – Lanesbukt 26.08.2015 

 Plan 1426 – Strandkanten boligbydel 26.04.2000 

 Plan 0945 – Sørøya senter og småbåthavn, Lanesbukta 29.04.1987 

 Plan 0509 – Området begrenset av Jens Olsen gate –   

 Kveldrovn. – Bjerkakervn. 

27.10.1976  

      
  

 

 

02 Planfakta  

   Gjeldende planstatus: regulert til industri/næring gjennom plan 

0509 

 Planens hovedformål: Forretning, boliger og samferdsels- og 

friarealer 

 Byggehøyde: 

o Boliger (BBB) inntil k+ 26 

o Næring (BKB) inntil k +11 

 Antall boenheter: inntil 100 

 Planområdets areal: 17 962 kvm 

 Bygeområdets areal: 7 433 kvm 

 Totalt tillatt BRA: 16 600 kvm 

o Forretning 3000 kvm 

o Boliger 13 600 kvm     

    

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Oppstartsmøte med byutvikling 12.04.2013  

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

01.10.2013  

Komplett forslag til reguleringsplan Mars 2017  

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 23.05.2017  

   

   
    
    
    

  

 

 

 

04 Planvurdering 
  

Bakgrunn AT plan & arkitektur AS har på vegne av NorgesGruppen Nord AS utarbeidet 

planforslag hvor det foreslås å tilrettelegge for forretning og boliger på 

Strandvegen 108, 119/2159. 



 

Boligbebyggelse Innenfor BBB planlegges det tre punkthus med maks gesimshøyde på k+ 26 over 

en teknisk etasje på gateplan med parkerings- og bodanlegg. Innenfor BBB 

tillates det inntil 100 boenheter. Taket av garasjeanlegget vil gradvis trappes ned 

til gateplan i det nord-vestre hjørnet mot Strandvegen. 

 
 

Næringsbebyggelse  Innenfor BKB planlegges det inntil 3000 m2 dagligvareforretning. Arealet er 

tilknyttet en felles parkeringsplass som har adkomst fra felles adkomstveg med 

naboeiendommene nord og øst for planområdet.   

   

I planforslaget legges opp til 3000 m2 detaljhandel, mens det i KPA vedtatt 

29.03.2017 tillates kun 2000 m2 nytt forretningsareal i Lanesbukt. Grunnen til 

dette er at det ble avholdt et meklingsmøte 01.06.16 mellom Tromsø kommune, 

Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune angående KPA hvor man ble 

enige om en generell reduksjon av handelsarealene i bydelssentrene på 10%. 

Denne planprosessen har pågått siden 2013 hvor føringen for 3000 m2 

handelsareal innenfor planområdet ble lagt. Handelsarealet på 3000 m2 er avklart 

med Fylkesmannen i Troms og er i tråd med regional plan for handel og service. 

 
 



Universell 

utforming 

Bebyggelsen innenfor planområdet forutsettes utformet med gjeldende tekniske 

krav til universell tilgjengelighet. Uteområdene er universelt tilgjengelig fra 

boligene. Rampen fra offentlig friområde til privat uteareal har en stigning på  

1:12. 

 

Kvartalslekeplass På tak av parkeringsanlegg er det i planforslaget avsatt et uteoppholds- og 

lekeareal på 2150 kvm. Innenfor dette arealer vil krav til nærlek- og 

kvartalslekeplass være ivaretatt. 

 
 

Strøkslekeplass I vedtatt plan 1657 – Lanesbukt er det avsatt en sjøpark på ca. 10 daa som vil 

benyttes som strøkslekeplass for planforslaget. I tillegg til sjøparken er det 

kunstgressbane samt ballbinge på Bjerkaker. Det vil være behov for å krysse 

Strandvegen for å benytte kunstgressbanen og ballbingen. I OSG-rammeplan er 

det skissert tre potensielle krysningspunkter ved Bjerkealleen og gangvegen 

sørvest for planområdet. I utomhusplanen er gangfelt ved Bjerkealleen illustrert.  

 

Barnehage Dersom antallet godkjente plasser tas i bruk vil det ut i fra Tromsø kommune 

sine prognoser være tilstrekkelig barnehagekapasitet ved forventet 

barnetallsvekst på Tromsøya sør fram til rundt 2022 hvor man vil begynne å 

oppleve kapasitetsproblemer. Ved svært høy utbygging på Gyllenborg og  

Bjerkaker, og barn under ett år inkluderes i beregningen vil kapasitetsgrensen for 

området overstiges.  

  

Det er i tilgrensende plan 1657 (Lanesbukt) avsatt areal til barnehage. Utover 

dette er det ikke planlagt noen nye barnehager i bydelen. 

 

Barneskole  Det er i dag underkapasitet på Bjerkaker barneskole, og det forventes en videre 

negativ utvikling på Bjerkaker skoles kapasitet i tiden framover. Kommunestyret 



har gjennom vedtaket av kommuneplanens arealdel identifisert Bjerkaker som et 

område som må håndteres i overskuelig fremtid. 

  

I prognosene for skolekapasitetene antas det at det er forskyvning mellom  

Bjerkaker og Fagereng skolekrets ettersom det er mindre elever registrert ved  

Bjerkaker barneskole enn hva folketallsregistrerte barn i alderen 6-12 år. For  

Fagereng ser man det motsatte med flere elever enn folkeregistrerte barn i 

alderen 6-12 år. Steinerskolen ligger innenfor Bjerkaker skolekrets noe som kan 

ha innvirkning på elevtallet, selv om bostedet til disse elevene ikke er undersøkt.  

   

Boligbygging innenfor Bjerkaker skolekrets må enten reduseres eller så må det 

vurderes tiltak som øker skolekapasiteten enten ved forskyvning mot andre 

skolekretser eller å utvide kapasiteten på Bjerkaker skole. Fagereng har god 

kapasitet, og vil kunne ta imot flere elever fram mot 2030. Kommunestyret 

vedtok 25.03.15 (sak 45/15) at arbeid med en ny forskrift for skolekretsgrensen 

på Tromsøya skulle iverksettes. I dette arbeidet skal b.la. skolekretsene 

Bjerkaker, Fagereng og Gyllenborg vurderes. 

  

Det er tilgjengelige arealer i nærheten for å kunne øke skolekapasiteten på 

Bjerkaker, men det er på nåværende tidspunkt ikke avsatt midler til en utvidelse i 

økonomiplanen. 

 

Trafikk I planforslaget legges det opp til at vegprofilen ved krysset til Lille Lanes endres 

noen i forhold til dagens profil. Endringen medfører at kurven ved krysset til  

Lille Lanes rettes noe ut og det etableres et venstreavsvingefelt på Strandvegen.     

   

Planforslaget legger opp til at det etableres sykkelveg og fortau på østsiden av   

Strandvegen og fortau på vestsiden av Strandvegen. 

 

Etter offentlig ettersyn er det foretatt en justering av krysset Strandvegen-Lille 

Lanes for å bedre sporingskurven for vogntog som skal nordover langs 

Strandvegen.  

      

Sol/skygge Planlagt bebyggelse innenfor planområde har liten negativ konsekvens for 

omkringliggende bebyggelse. Lekearealene innenfor planområde tilfredsstiller 

kraven i KPA med god tilgang på sol mellom kl.10-15 20.april.    



 
 

Støy Det er i forbindelse med planforslaget utarbeidet en støyutredning (vedlegg   

12). Deler av blokk A og B ligger i gul støysone fra Strandvegen, deler av blokk  

A vil også bli berørt av rød støysone. Punktberegninger på fasadene til blokk A 

viser at det kun er entreen og parkeringsanleggets som blir berørt av rød 

støysone og ingen av boligfasadene. I planbestemmelsene stilles det krav til at 

minimum et soverom skal ha vindu mot stille side (Lden <55 dB). Det tillates 

ikke ensidige leiligheter mot Strandvegen innenfor gul eller rød støysone. 

Balkonger skal plasseres mot stille side, der dette ikke er mulig skal det private 

uterommet skjermes. Felles utearealene vil ha noe støy, men er hevet og skjermet 

fra Strandvegen slik at vegtrafikkstøy ikke skal overstige 55db. 

 
 



Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

 

Grunnforhold Grunnundersøkelser utført i området viser at områdestabiliteten er 

tilfredsstillende. 
 

 

05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

  

Vurdering av innkomne merknader og evt. innsigelser 

  Under offentlig ettersyn er det mottatt 9 merknader, inkl. innsigelse fra 

Fylkesmannen i Troms 

 

  Merknadene er behandlet i egent skjema (vedlegg 18). Følgende 

merknader er mottatt: 

- Remiks 

- Statens vegvesen 

- Sametinget 

- Truls Johansen 

- Fylkesmannen i Troms 

- Kystverket 

- Øyvind Rasmussen og Ingvild Arnesen 

- Troms fylkeskommune 

- NVE  

   

  Fylkesmannen i Troms fremmet innsigelse med bakgrunn i at 

støyforholdene for alle boenhetene ikke er godt nok ivaretatt. 

 

Innsigelsen ble frafalt i brev datert 10.10.17 som følge av 

revideringer gjort i støyutredningen og reguleringsbestemmelsene 

datert 11.09.17.  
 

 

 

07 Konklusjon  
  

  Planforslaget tilrettelegger for 3000 m2 næringsareal, og inntil 100 

boenheter i et sentrumsnært område med gode bussforbindelser til  

UiT og UNN. Planlagt bebyggelse medfører liten til ingen negative 

konsekvenser for omkringliggende bebyggelse, og vil bidra til 

fortetting og heving av bokvaliteten i området. Planforslaget 

viderefører gang- og sykkelvegnett fra plan 1657, og utbedrer kryss 

ved Lille Lanes.  

 

Planforslaget anbefales vedtatt  

 

Vedtakskompetanse  Kommunestyret  

 


