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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
GIMLEVEGEN BOLIGER - PLAN NR. 1829 
 
Dato: .............................................................................................. 09.12.2016 
Dato for siste revisjon: .................................................................. 14.06.2017 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... 30.08.2017 

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 

1.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-2), sosi 1112 
1.2 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1-2), sosi 1113 
1.3 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1), sosi 1160 
1.4 Renovasjonsanlegg (BRE1), sosi 1550 
1.5 Uteoppholdsareal (BUT1-2), sosi 1600 

 

2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg (SKV1-3), sosi 2011 
2.2 Fortau (SF1-2), sosi 2012 
2.3 Gang- /sykkelveg (SGS1-3), sosi 2015 
2.4 Gangveg/ gangareal/ gågate (SGG1), sosi 2016 
2.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT1-10), sosi 2018 
2.6 Annen veggrunn - grøntareal (SVG1), sosi 2019 
2.7 Parkeringsplasser (SPP1), sosi 2082 
2.8 Parkeringshus/ -anlegg (SPH1), sosi 2083 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1  (G1-4), sosi 3001 
 
 
 
 



 

Reguleringsbestemmelser for plan nr 1829 

Side 2 av 6
 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner i 
reguleringsplan: 

1. HENSYNSSONER 

 
1.1. Støysone (H210) flystøy, rød sone. 
1.2. Støysone (H220) flystøy, gul sone. 
1.3. Bestemmelsesområder # 1-2 er avsatt til snødeponi. 

 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet: 

FELLESBESTEMMELSER  

a) Kulturminner: 
- Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller levninger som viser  
     eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses, og melding sendes kulturvernmyndigheter. 

 
b) Støy: 

- I bygge- og anleggsperioden skal støyforhold være innenfor rammene gitt i bestemmelsene i 
kommuneplan for Tromsø 2011 – 2022. 

- Alle boenheter skal ha en stille side med Lden < 55 dB. 
- Min. halvparten av oppholdsrommene, hvorav min. 1 soverom og stue eller kjøkken, i alle 

boenheter, skal ha vindu mot stille side med maks. støynivå Lden 55 dB. 
- Alle boenheter skal ha privat uteoppholdsareal med maks. støynivå Lden 55 dB. Balkong og 

takterrasse ved støyutsatt fasade skal støyskjermes. De skal utføres inntrukket med 
takoverdekking, innglassing eller lignende. Innglasset balkong og takterrasse skal utføres med 
automatisk solavskjerming.  

- Dersom støynivå på uteoppholdsareal på bakkeplan og lekeplasser overskrider Lden 52 dB, skal  
    det opparbeides skjermet, felles uteoppholdsareal som vist på utomhusplan, datert 23.06.2016. 

- I rød støysone tillates ikke ny støyfølsom bebyggelse. 
 

c) Støv: 
- For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitetsgrense som angitt i 

   Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen,  
   T-1520 legges til grunn. Se også punkt Rekkefølgebestemmelser og vilkår V a). 

 
d) Estetikk: 

- Bygninger og anlegg skal utføres med hensyn på god estetikk i forhold til omgivelsene, samt  
    arkitektoniske og visuelle kvaliteter, jf. PBL §§ 29-1 og 29-2.  

- Vegg langs Gimlevegen i tilknytting til felles parkeringsanlegg skal ha høy arkitektonisk 
    standart ift. omgivelsene. Det bør brukes materialer i ytterkledning som har  
    støydempende egenskaper. Se også punkt 2.8 b).  
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e) Sykkelparkering: 
- Ved etablering nye boliger skal det avsettes min. 2 sykkelplasser per boenhet. 
- Sykkelplasser skal være under tak. 
- Plassering av utendørs sykkelplasser i tilknytting til felt BBB1 og BBB2 utføres iht. 

             utomhusplan, datert 23.06.2016. 
 

f) Bilparkering: 
- Det kan avsettes maksimum 0,9 bilparkeringsplasser per boenhet, hvor av minimum 0,1  

    plasser skal være for gjesteparkering. 
       -     Bilparkering skal være under terreng, unntatt i felt SPP1 hvor det er tillat å etablere  
             overflateparkering iht. utomhusplan datert 23.06.2016. 

- 5% av bilparkeringsplasser skal ha tilgang til ladefasiliteter. 
- Første og deretter hver tjuende bilplass (4,5 m x 6 m) utformes for forflytningshemmede.  

 
g) Alle boliger skal ha tilgang til privat uteplass på minimum 4 m2. For boliger som er større enn 

toroms skal privat uteplass være minimum 6 m2.  
 
h) Det tillates ikke boliger med ensidig henvendelse mot nord. 
 
i) Ved etablering av nye boliger skal det tilrettelegges for tilkobling til fjernvarme. 

 
j) Innen planområdet tillates ikke å etablere bygninger med svalgangsløsning.  

 
k) Maksimale cotehøyder som angitt på plankartet er definert som følgende: 

- Felt BBB1 bebyggelse med flatt tak, med maksimal gesimshøyde. 
- Felt BBB2 bebyggelse med flatt tak, med maksimal gesimshøyde. 
- Felt BKS1 bebyggelse med saltak, med maksimal mønehøyde. 
- Felt BKS2 bebyggelse med saltak, med maksimal mønehøyde. 

 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1  Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-2) 

a) Felt BKS1 og BKS2 er avsatt til boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse. 
b) Der det ikke er angitt byggegrense, gjelder formålsgrense som byggegrense. 
c) Det tillates å etablere maksimum 3 boenheter i felt BKS1. 
d) Det tillates å etablere maksimum 21 boenheter i felt BKS2.  
 

1.2  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1-2) 

a) Felt BBB1-2 er avsatt til boligbebyggelse – blokkbebyggelse. 
b) Der det ikke er angitt byggegrense, gjelder formålsgrense som byggegrense. 
c) Det tillates å etablere maksimum 40 boliger i felt BBB1. 
d) Det tillates å etablere maksimum 31 boliger i felt BBB2. 
e) Det tillates mindre bygningsdeler som tekniske installasjoner over regulert maks. cotehøyde. 
f) Det tillates å etablere takterrasse i felt BBB1 i areal som vist med cotehøyde c+ 63,5. Rekkverk 

eller innglassing av takterrasse skal være inntrukket med 1,5 meter fra veggliv av yttervegg. 
Rekkverk til takterrasse skal være transparent. 

g) I felt BBB1 og BBB2 tillates mindre utkragede bygningsdeler som tak, karnapper, balkonger 
innenfor formålsgrense, unntatt i felt BBB1 mot øst, hvor byggegrense følges. 
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1.3 Offentlig/ privat tjenesteyting (o_BOP1) 

a) Felt o_BOP1 er avsatt til offentlig tjenesteyting. 
b) I feltet tillates det å etablere overflateparkering.  

1.4 Renovasjonsanlegg (f_BRE1) 

a) Felt f_BRE1 er avsatt til felles avfallsstasjon for søppelsug for felt BKS1-2 og BBB1-2. 

1.5 Uteoppholdsarealer (f_BUT1-2) 

a) Felt f_BUT1 er avsatt til felles uteopphold for BBB1-2 og BKS1. 
b) Felt f_BUT2 er avsatt til felles uteopphold for BKS2. 
c) Når det gjelder eiendommen 124/56 tillates det at parkering til de eksisterende boliger, 12 

boenheter, kan etableres i felt f_BUT2. For eventuell etablering av nye boliger i tilknytting til 
eksisterende situasjon skal KPA bestemmelser om parkering, unntatt antall, følges. På grunn av 
helikopterstøy bør all parkering plasseres på sørøstside av eksisterende bygninger (mot 
Tromsprodukt). 

d) I f_BUT1 tillates sykkelparkering for felt BKS1 og BBB1-2, se utomhusplan datert 23.06.2016. 
e) Uteoppholdsarealer skal opparbeides i henhold til utomhusplan datert 23.06.2016. Unntatt er 

parkering i felt f_BUT2 hvor utomhusplan er veiledende. Areal for parkering (bil og sykler) må 
avklares i byggesak. 

 
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg (o_SKV1, f_SKV2-3) 

a) Felt o_SKV1 er avsatt til offentlig kjøreveg. 
b) Felt f_SKV2 er avsatt til felles kjøreveg for BBB1-2, BKS1-2 og eiendom gnr./bnr.124/27.  
c) Felt f_SKV3 er avsatt til felles kjøreveg for BKS2. 

2.2 Fortau (o_SF1-2) 

a) Felt o_SF1-2 er avsatt til offentlig fortau. 

2.3 Gang- og sykkelveg (f_SGS1-3) 

a) Felt f_SGS1er avsatt til felles gang- og sykkelveg for BBB1-2, BKS1-2 og eiendom 
gnr./bnr.124/27.  

b) Felt f_SGS1, som omfatter lengden av f_SVT7 skal opparbeides som kjørbart for trailer, med 
forsenkete kantstein. 

c) Felt f_SGS2 er avsatt til felles gang- og sykkelveg for BBB1-2, BKS1-2, eiendom 
gnr./bnr.124/27. 

d) Felt f_SGS3 er avsatt til felles gang- og sykkelveg for eiendom gnr./bnr.124/86. 

2.4 Gangvei/ gangareal/ gågate (f_SGG1) 

a) Felt f_SGG1 er avsatt til felles gangvei og gangareal for BBB1-2 og BKS1. 

2.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT1-6, f_SVT7-10) 

a) Felt o_SVT1-6 er avsatt til offentlig veggrunn – tekniske anlegg. 
b) Felt f_SVT7-10 er avsatt til felles veggrunn – tekniske anlegg for BBB1-2, BKS1-2 og eiendom 

gnr./bnr.124/27. 
c) Felt f_SVT7 skal opparbeides som kjørbart for trailer. 
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2.6 Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG1) 

a) Felt f_SVG1 er avsatt til felles veggrunn – grøntareal for BBB1-2, BKS1-2 og eiendom 
gnr./bnr.124/27. 
 

2.7 Parkeringsplasser (f_SPP1) 

a) Felt f_SPP1 er avsatt til felles overflateparkering for boliger i BBB1-2 og BKS1.  
b) Parkeringsplass skal opparbeides som vist i utomhusplan datert 23.06.2016. 

2.8 Parkeringshus – anlegg (f_SPH1) 

a) Felt f_SPH1 er avsatt til felles parkeringsanlegg for BBB1-2 og BKS1. Arealet kan benyttes til 
sykkelparkering, boder og tekniske rom.  
 

b) Garasjevolum og boligblokk skal utformes helhetlig. Brystningsvegg mot Gimlevegen skal ikke 
fremstå lukket, og skal utformes med variert materialbruk, som stein, trespiler. Rekkverk langs 
Gimlevegen skal gis en transparent utforming. Se også punkt IV d). 

 
c) Ventilasjonsanlegget for parkeringsanlegget skal plasseres slik at det ikke oppstår sjenerende støy 

eller lukt for soverom, private uteplasser og lekeplasser.  
 

 

3. GRØNNSTRUKTUR (f_G1-4) 

a) Felt f_G1-3 er avsatt til felles grønnstruktur for eiendom gnr./bnr.124/86. 
b) Felt f_G4 er avsatt til felles grønnstruktur for BBB1-2, BKS1-2 og eiendom gnr./bnr.124/27. 
 

V 

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

 

a) Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet: 
Det gis ikke igangsettingstillatelse før: 
- Vannforsyning inkludert slukkevann, avløp og overvannshåndtering, er etablert iht. godkjente 

tekniske detaljplaner. Detaljplaner skal være basert på godkjent VAO-rammeplan,  
    Rambøll, datert 29.02.2016. 

- Løsning for felles renovasjonsanlegg og plassering av kastepunkt innen planområdet til  
    søppelsug er etablert. Plassering iht. utomhusplan datert 23.06.2016. 

- Samferdselsanlegg innen planområdet er opparbeidet / oppgradert, med unntak for den delen 
av vegformål, f_SKV3, som tilhører til eiendommen 124/56 (se felt BKS2), og gang- og 
sykkelveg f_SGS3 (tilhører til eiendommen 124/86). 

      -      Kraftforsyning innen planområdet er opparbeidet/oppgradert, iht. avklaring med Troms Kraft 
             Nett, 02.10.2014. 
      -      Det gis ikke igangsettingstillatelse for BBB1 før utomhusarealer innen f_BUT1, inkludert  

    interne veger, nærlekeplass og overdekte sykkelparkeringsplasser, er opparbeidet iht.  
    utomhusplan datert 23.06.2016.  

- Det gis ikke igangsettingstillatelse for etablering av nye boliger i felt BKS2 før f_BUT2 og  
    f_SKV3 av den delen av vegen som gjelder egen eiendom er opparbeidet iht. utomhusplan  
    datert 23.06.2016. Unntatt er parkering hvor utomhusplan er veiledende. Areal for parkering 
    (bil og sykler ) må avklares i byggesak. 

- Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 
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    igangsettes. Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støv og andre ulemper i bygge- og  
    anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling,  
    massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping.  

- Igangsettingstillatelse kan likevel gis, dersom det gjennom utbyggingsavtale eller annen  
    sikkerhetsstillelse er sikret at kravene vil bli oppfylt. Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke gis  
    før kravene er oppfylt. 
 

b) Dokumentasjonskrav: 
- Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse foreligge en teknisk plan som viser vegløsning.  

   Teknisk plan skal godkjennes av Tromsø kommune.  
-     Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse foreligge tekniske detaljplaner for vann, avløp  
      og overvann, godkjent av Tromsø kommune. Tekniske detaljplaner skal være basert på  
      godkjent VAO-rammeplan. 
- Det skal ved søknad om rammetillatelse foreligge trafikkskiltplan, som godkjennes av Tromsø 

    kommune.  
- Før tiltak skal utbygger ta kontakt med kraftleverandør/ nettselskap for å avklare behov for 

             nettutbygging og utforming av nettløsning. 
- Det skal ved søknad om rammetillatelse legges ved utomhusplan i målestokk 1:200, som også  

    viser detaljer for opparbeidelse av lekeplasser. Utomhusplanen skal utarbeides av foretak med  
             kompetanse i utearealer og landskapsutforming, i tiltaksklasse 1. 
 


