
1

Planbeskrivelse
Detaljregulering for Strand boligfelt, felt B 4 . PlanID 1836 .

09 .02.2016

Revidert: 31 .10 .2016.

Planlegger: Forslagsstiller:



2

1.0 SAMMENDRAG 3

NØKKELOPPLYSNINGER/F AKTAARK 4

2.0 BAKGRUNN FOR PLA NARBEIDET 5
2.1 Detalj reguleringens hensikt. 5

2.0 PLANPROSESSEN 6
3.1 Oppstartsmøte og kunngjøring oppstart regulering 6
3.2 Varslet planavgrensning 6
3.3 Endelig planavgrensning 7

4.0 GJELDENDE PLANST ATUS 8
4.1 Kommuneplanens arealdel 8
4.2 Kommunedelplan 8
4.3 Gjeldende regulering , områdereguleringsplan 1450 8

5.0 BESKRIVELSE AV P LANOMRÅDET (DAGENS S ITUASJON) 10
5.1 Planområdet 10
5.2 Dagens arealbruk 10
5.3 Eiendomsforhold 10
5.4 Eksisterende bebyggelse 11
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 11
5.6 Trafikk 11
5.7 Grunnforhold 11
5.7 Vann, avløp og overvannsanlegg 11

6.0 BESKRIVELSE AV P LANFORSLAGET 12
6.1 Fo rmål 12
6.2 Arealbruk 12
6.3 Bebyggelse . 13
6.4 Utnyttelse og bygg ehøyder 14
6.5 Byggegrenser og planlagt bebyggelse. 15
6.6 Trafikale løsninger 15
6.8 Uteromsplan/Landskapsplan. 16
6.9 Snødeponi 17
6.10 Avfallsløsninger 17
6.11 Universell Utforming av bebyggelse. 17
6.12 Grunnforhold. 17
6.12 Vann - avløps og overvannshåndtering . 17
6.14 Støy. 17
6.14 Rekkefølgekrav og vilkår 18

7.0 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 19
7.1 Overordnede planer. 19
7.2 Områderegulering Strand ID 1450. 19
7.3 Eksisterende bebyggelse/nærområdet. 19
7.4 Lekeplasser og uterom. 20
7.5 Sol - Skyggediagram for nærlekeplas s. 20
7.5 Veg og trafikkforhold. 20
7.6 Oppsummering (Avveining av virkninger). 20

8.0 KONSEKVENSUTREDN ING 21
8.1 Konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. 21

9.0 UTTALELSER OG MERKNADER 22
9.1 Merknader etter kunngjøring om oppstart regulering 22
9.2 Merknadsbehandling 22



3

1.0 SAMMENDRAG
Barlindhaug Eiendom AS fremmer forslag om detaljregulering av felt B4 innenfor
reguleringsplan 1450. Detaljreguleringen fremmes som en følge av de krav som er satt i
bestemmelsene til p lan 1450 . Detaljreguleringen hjemler boliger i form av t ett/lavbebyggelse og
leilighetsbygg, og kan sees som en suksessiv utvikling av områdene innenfor plan 1450 .

Planforslaget er i tråd med gjeldende og overordnede planer hva angår formål, bygningstyper og
utstrekning .

Planforslaget hjemler 3 5 boenheter og e r dermed innenfor det totale taket på 325 boenheter
som igjen er knyttet til krav om ny forbindelse til Kvaløya fra Tromsøya .

Deler av bestemmelsene i Plan 1450, knyttet til detaljerte byggesaksorienterte forhold
behandles ikke i planforslaget , tilsvarend e som for reguleringsplan 1814, felt B3 . Dette av
hensyn til mulige og sannsynlige mindre justeringer i fremtidige byggesaker. Disse forholdende
og bestemmelsene s intensjoner og kvalitetskrav sikres i planforslaget og er videreført fra plan
1450 som dokume ntasjonskrav knyttet til framtidige søknader om byggetillatelse innenfor
delfeltene i denne planen. Se reguleringsbestemmelsene kap VI – fellesbestemmelser.

Opparbeidelse av offentlige og felles trafikkanlegg samt uteopphold/lekeplass er underlagt
rekkeføl gekrav i planforslagets reguleringsbestemmelser.
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N ØKKELOPPLYSNINGER /FAKTAARK
Kommune Tromsø ( 1902 )

Adresse Strand boligfelt felt B 4 ( reguleringsplan 1450)

Gårdsnummer / Bruksnummer 72/94 8

Gjeldende planstatus KP (boliger og friområde ) reguleringspla n 1450
bolig bebyggelse tett - lav , veg og grøntstruktur )

Plannr. 1836

Forslagsstiller Barlindhaug Eiendom AS

Forslagstillers plankonsulent AT Plan & Arkitektur AS

Grunneier Barlindhaug Eiendom AS

Planens hovedformål Bolig bebyggelse

Planområdets area l 10 9 9 7 m2

Byggeområdenes areal 6 032 m2

Varsel om innsigelse foreligger Nei

Konsekvensutredningsplikt Nei

Informasjonsmøte 16.10.2014

Oppstartsmøte 11 . 12 . 2014

Kunngjøring oppstart 19. 12 .201 4 – iTromsø og Nordlys

KOMPLETT PLANMATERIALE.

1. 18 36 - 1 Pl an beskrivelse dat ert . 01.11 .2016

2. 18 36 - 2 Plankart pdf , sosi og dxf dat ert 01.11 .2016 .

3. 1836 - 3 Bestemmelser dat ert 25.10 .2016 .

4. 1836 - 4 ROS - Analyse dat ert 31 .10 .2016

5. 1836 - 5 Illustrasjonsplan 1:500/A2 datert 31 .10 .2016

6. 1836 - 6 Uteromsplan plan 1450 – 25.10 .2016

7. 1836 - 7 Geoteknisk vurdering august 2016

8. 1836 - 8 Notat Universell utforming

9. 1836 - 9 Forhåndsmerknader

10. 1836 - 1 0 Sol - skyggediagram 20.4 9 - 18 /20.08. 9 - 18 , datert 28.09.2016

11. 1836 - 1 1 Epost vedr. Avfallsløsninger – Remiks

12. 1836 - 12 VAO Rammenotat

13. 1836 - 13 VAO Tekniske overordnete kart.



5

2 .0 BAKGRUNN FOR PLAN ARBEIDET

2 .1 Detaljreguleringens hensikt.

På bakgrunn og i henhold til gjeldende områdeplan (reg plan 1450) detaljreguleres feltet B 4
med tilhørende veg - og lekearealer fra plan 1450 på Strand bo ligområde. B4 repres enterer en
suksessiv utvikling av Strand boligfelt og mange forutsetninger for planen er de samme som for
felt B3.

Detaljreguleringen skal danne rammene for en forutsigbar utvikling av delfeltenes boligområder
samt offentlige og private veganlegg. Detaljr eguleringen inneholder videre beskrivelser og
bestemmelser knyttet til offentlige og priv ate uterom og lekeplass .
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2.0 PLANPROSESSEN
Planprosessen er gjennomført i tråd med kommunens veileder for utarbeidelse av arealplaner.
Saken har hatt følgende samlete fr amdrift fra oppstart i 201 4 .

Milepæl: Dato:

Planinit i ativ 30.09.2014

Informasjonsmøte 16.10.2014

Oppstartsmøte 11.12.2014

Kunngjøring planoppstart 19.12.2014

Innsendelse av komplett planforslag 0 4 .02.2016

Revisjonsmøte med Tromsø kommune etter inter n plankonferanse 13.04.2016

Innsendelse revidert komplett planmateriale 29.09. 2016

Krav om mindre revisjoner fra Tromsø kommune byutvikling 19.10.2016

Innsendelse revidert del av planmateriale 25.10.2016

Krav om endring av vegbredde fra Tromsø kommune byutvikling 27.10.2016

Innsendelse revidert del av planmateriale 31.10.2016

3 .1 Oppstartsmøte og kunngjøring oppstart regulering

Det har vært avholdt informasjonsmøte og oppstartsmøte mellom forslagstiller og Tromsø
kommune i forbindelse med oppsta rt pla narbeid for felt B4 . Referat foreligger og har blitt lagt til
grunn for planarbeidet.

Planarbeidet ble kunngjort i Nordlys og Bladet Tromsø den 19.12.2014. Hjemmelshavere og
offentlige sektormyndigheter ble tilskrevet etter adresseliste fra Tromsø kommune .
Merknadsfristen ble satt til 25 . 01 .201 5 .

3.2 Varslet p lanavgrensning

Ill 3.1 Varslet planavgrens n ing .
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Planavgrensningen ble fastsatt i samråd med kommunen .

3.3 Endelig planavgrensning

Forslagstiller ønsket primært og i forbindelse med innsendels e av komplett planforslag i
februar 2016 og regulere ferdig Strand - området med et totalt antall over 325 boenheter. Dette
med rekkefølgekrav tilknyttet oppstart og vedtatt Kvaløyforbindelse for det av delfeltene som
overgikk 325. Tromsø kommune Byutvikling motsatte seg dette og forslagstiller valgte dermed å
utelate deler av B4 fra reguleringsplanen i påvente av endrete rammeforutsetninger i
overordnete planer.

Ill 3.2 Endelig planavgrensning.
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4 .0 GJELDENDE PLANSTA TUS

4 .1 Kommuneplanens arealdel

Planomr ådet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.

Ill 4.1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Varslet p lanområde markert med sort stiplet strek .

Foruten en del av nordvestre hjørne som er avsatt til friområde, er hele plan området avsatt til
b o ligformål i kommuneplanens arealdel. Arealet avsatt til friområde i kommuneplanen, er i plan
1450 avsatt til boligformål.

4.2 Kommunedelplan

Det er ingen kommunedelplan gjeldende innenfor planområdet.

4 .3 Gjeldende regulering , områderegulering splan 1450

- P lanområdet omfattes og er en del av reguleringsplan for Strand, Plan ID 1450.
Boligområdet er betegnet med  leilighetsbebyggelse tett - lav bebyggelse . Reguleringsplanen
fastsetter yt re byggegrenser for delfelt B4 og en TU på 75%. Bebyggelsen tillates oppfø rt med
4 etasjer med gesimshøyde maks 13,5m over gjennomsnittlig planert terreng.
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Ill 4. 3 Utsnitt fra plan 1450 som viser varslet planområde .
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5 .0 BESKRIVELSE AV PL ANOMRÅDET (DAGENS SI TUASJON)

5 .1 Planområdet

Planområdet ligger på Kvaløya i etablert n ærområde for boliger. Planområdet er mer eller
mindre direkte sydvendt med sjøutsikt mot syd og friområder mot nord. Planområdet er
avgrenset av opparbeidete eller regule rte boligområder mot syd og øst . Mot vest avgrenses
planområdet av eksisterende boligb ebyggelse. Mot nord avgre nses planområdet av bratt
skogskledd skråning .

I ll 5.1 Ortofoto som viser det varslete planområdet med rød stiplet strek.

5 .2 Dagens arealbruk

Planområdet er i dag ubebygget landskap som delvis er brukt til anleggsvirksomhet i f orbindelse
med byggearbeider i øvrige byggefelter i området . D e tilgrensende delfelt fra områderegulering
for strand, plan 1450 , er helt eller delvis utbygget.

5 .3 Eiendomsforhold

Forslagsstillers eiendommer som inngår i planforslaget er gnr/bnr:

72/94 8

Kommunale eiendommer (vegareal) som inngår eller berøres av planområdet er gnr/bnr:

72/1035

Andre private eiendommer som berøres av planområdet er gnr/bnr:

Se planens varslingsliste.
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5 .4 Eksisterende bebyggelse

Det er etablert anleggsrigg i forbin delse med utbyggingen i nedre del av planområdet som
forutsettes revet. Enkelte deler av området er benyttet til anleggsvirksomhet i forbindelse med
arbeidene på Strand Boligfelt.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke påvist automatisk fredede kultu rminner innenfor planområdet.

5 .6 Trafikk

Det er delvis opparbeidet offentlig veganlegg og private adkomstveger inntil planområdet i
forbindelse med tidligere realiseringer av boligområder innenfor plan 1450.

5.7 Grunnforhold

Det er i forbindelse med pl anarbeidet for B3 og C8 utført geoteknisk vurdering i form av
prøvegravning og utfyllende rapport. Undersøke lse og rapport er utført av Mul ticonsult i mai
2013. I forbindelse med felt B4 er grunnundersøkelse utvidet og revidert i august 2016.

Rapporten er referert i kap 6 og ligger ellers vedlagt planmaterialet i sin helhet.

5.7 Vann, avløp og overvannsanlegg

Det er anlagt nye vao - anlegg i forbindelse med utbygging på Strand. Vedlag t planmaterialet
ligger VAO - rammenotat samt oppdaterte kart tilknyttet fo rholdene for hele Strand.
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6 .0 BESKRIVELSE AV PL ANFORSLAGET

6 .1 Formål

Følgende formål reguleres:

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr . 1)

o  111 3 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 3

o  1610 Lekeplass

o  1690 Annet uteopphold – gangstier

• Samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr . 2)

o  201 0 Veg – offentlig

o  2018 Annen veggrunn tekniske anlegg

• Grønnstruktur (PBL § 12 - 5 nr. 3 )

o  3040 Friområde - offentlig

6 .2 Areal bruk

Ill 6.1 Forenklet plankart som viser planforslagets arealbruk.
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R egulerings f ormål på grunnen . Areal

Annet uteoppholdsareal 146 m2

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 6 028 m2

Lekeplass 308 m2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 1960 m2

Grønnstruktur 2562 m2

6 . 3 Bebyggelse .

Ill 6.2. Illustr asjonsplan

Søndre del av feltet B 4 fra 1450 deles opp i 3 delfelter, BKS1, BKS2 og BKS3. Delfeltene er adskilt
av offentlig veg og uteoppholdssoner. Mot eksisterende bebyggelse avsettes det areal til
grøntstruktur som buffer mellom ny og gammel bebyggels e.

Bebyggelsen i BKS - delfeltene vil være i 3 etasjer og bestå r av småhustypologier som rekkehus,
mindre leilighetsbygg og kjedehus .
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Ill 6.3 Illustrasjonen viser prinsipielt snitt gjennom bebyggel sesvolumer og landskap i felt B4.

Totalt antall boenhe ter i pl anforslaget er fastsatt i bestemmelsene og fordelt på følgende måte :

Felt Antall boenheter.

BKS1 1 6

BKS2 1 0

BKS3 9

Totalt 35

6.4 Utnyttelse og byggehøyder

Ill 6.4 Fugleperspektiv som viser bebyggelsen sett fra sør.

Boligbebyggelse Area l %BYA Byggehøyde ( kotehøyde )
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BKS1 26 34 m2 % BYA = 50 Kote 40

BKS2 1462 m2 %B YA = 60 Kote 36

BKS3 19 36 m2 % BYA = 50 Kote 3 4

Plan 1 450 tillater %BRA=75 utnyttelse innenfor delfelt B4 som måler 11.7 dekar. Planforslaget
hjemler en maksimal utnyttelse tilsvar ende ca %BRA= 100 av arealet avsatt til boligformål i plan
1450.

Antall boenheter.

Ved innsending av planforslaget er 277 enheter ført opp, eller under oppføring. 4 enheter er
planlagt ført opp men ikke påbegynt. Planforslaget hjemler bygging av opp til 35 boenheter.
Dette innebærer totalt 316 boenheter innenfor planområdet til 1450 planen.

6.5 Byggegrenser og planlagt bebyggelse.

Byggegrenser er som hovedregel satt to til fire meter fra offentlig veg s kjørebane . Byggegrensen
er satt til 2 meter inn mot of fentlige og felles lekearealer /grøntstruktur og med 8 meters
avstand mellom byggeområdene. Dette i henhold til tidligere avklarte byggesaker og i samråd
med kommunen.

Feltene BKS1 - 3 følger samme logikk som delfelt C8 og B3 uten fastsetting av planlagt
beb yggelse.

6.6 Trafikale løsninger

Offentlige veger

Det er planlagt anleggelse og videreføring av offentlige veger regulert og planlagt i plan 1450 . I
oppstarten av planarbeidet ble det enighet om at en vidreføring av en eller flere offentlige veger
inn i planområdet var en hensiktsme ssig måte å betjene planområdet på .

Med bakgrunn i dette ble det også foran kret at snu løsning skulle vurderes flyttet vest for
boligformålet. I forbindelse med flytting av snuløsning på Veg 4 har forslagsstiller vurdert
hvorvi dt det kunne etableres snuplass fremfor snuhammer. Løsningen har av terrengmessig
årsak vist seg vanskelig å gjennomføre, - derfor er snuhammer tilsvarende plan 1450 hjemlet i
planforslaget.

Hele planområdet nås nå av en videreføring av Veg4 med snuhammer i øst.

Adkomst til boliger

Det er direkte kjøreadkomst fra offentlig veg til boliger i hele planområdet.

Universell utforming av adkomstveger.

For hovedtyngden av adkomstene til boligene vil det være mulig å ha adkomstvei fra internveier
som er plan, el ler har stigning som er lik 1/12 der avstanden til flatt parti er kortere enn 3
meter, og 1/20 der den eventuelt er lengre. Der dette ikke er mulig, kan det kjøres med bil i
akseptabel avstand til boligen.

Parkering

Parkering skjer på egen tomte grunn ell er i . Til hver leilighet/bolig vil det avsettes minimum
plass til 1 biloppstillings - plass/garasje pluss 0, 1 biloppstillingsplass for besøkende. Dette er
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mindre gjesteparkering enn det som kreves i plan 145 0, men innenfor Kommuneplanens
a realdels bestemmels er for området.

Trygg skolevei

Det er 30 km/t soner innenfor hele planområdet. Det er derfor ikke nødvendig med avbøtende
tiltak knyttet til trygg skolevei.

6.8 Uteromsplan /Landskapsplan .

Det er i forbindelse med planarbeidet blitt utarbeidet en egen ut eromsplan som setter
uterommene innenfor planområdet i sammenheng med nærområdet og områdereguleringen for
hele Strand boligfelt, Plan 1450.

Ill 6.5 Illustrasjonen viser alle grøntarea ler og veger innenfor Plan 1450 med felt B4 uthevet.

Lekeplasser.
T ilstøtende planområdet ligger kvartalslekeplassen F5 hjemlet i plan 1450. Planforslaget
foreslår utbygging av ytte r ligere to lekeplasser, FL - 3 og FL - 9. Plasseringen av lekeplass FL - 3 var
tema for diskusjon i oppstartsfasen av planarbeidet, der det ble besl uttet å finne en bedre
plassering. Årsaken var at overordnet plan 1450 la lekeplassen ved innkjøringen til øvre del av
B4 derfor kunne vurderes som mindre trafikksikker.

Lekeplassene er vist i landskaps/lekeplass plan for hele Strand boligfelt. Lekeplasse r innenfor
området er utformet i tråd med Tromsø Kommunes norm for lekeplasser. Utomhusplanen viser
stier/gangtraséer mellom lekeplassene.

Universell utforming av uterom.
Boligfeltet er beliggende i varierende topo grafi, fra brattere områder til tiln ærmet flate partier.
Muligheten for å tilgjengeliggjøre alle arealer med universell utforming avgjøres av de
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overliggende strukturer som områdeplanen og allerede etablerte planer, veid opp mot tomtens
topografi og de krav til infrastruktur (vei, lekeareale r, øvrige avstander/størrelser) som har
fremkom met i planarbeidet.

Feltene er organisert med interne veier og en gangtrase er som i hovedsak løper langs
kotelinjene i området og derfor reduserer antall tomter som er vanskelig tilgjengelig på grunn av
topo grafi.

Universell utforming av lekeplasser.
Alle nærlekeplassene har oppholdssoner og bevegelseslinjer med fast dekke. Det kan godt
benyttes grus, men det må velges fraksjon og minera lsammensetning som er trillbar.

6.9 Snødeponi

Det er regulert inn beste mmelsesområ de avsatt til snødeponi i forbindelse med ny forlengelse av
Veg 4.

6.10 Avfallsløsninger

Planforslaget benytter de samme føringene gitt av Remiks i forbindelse med planarbeidet på felt
B3 og C8. Avklaringene for disse planområdene konkluderte med kombinerte og tilpassede
løsninger i form av både avfallsdunker og en kombinasjon av mulig søppelsug og nedgravde
containere i byggeområder langs offentlig veg.

6. 11 Universell Utforming av bebyggelse.

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet e t notat /delutredning knyttet til un i versell
utforming av bebyggelse inne n for plan området. Denne fastslår at småhusbebyggelse som er vist,
ikke har krav til universell utforming i henhold til TEK10 .

6.12 Grunnforhold.

Det er i forbindelse med planarbeidet på B3/C8 utført geoteknisk vurdering i form av
prøvegravning og utfyllende rapport. Delfelt B4 er i løpet av prosessen undergått en geoteknisk
undersøkelse. Denne rapporten ligger vedlagt planmaterialet. Grunnundersøkelsen konkluderer
med at det ikke forel igger risiko forbundet med bebyggelse innenfor planområdet.

6.12 Vann - avløps og overvannshåndtering.

Vedlagt planmateriale ligger notat for rammeløsninger samt relevante tekniske planer.

6 . 1 4 Støy.

I forbindelse med planarbeidet med plan 1450 ble det utf ørt støyundersøkelse fra fylkesvei 862.
Undersøkelsen viser at hele planområdet ligger utenfor soner med for høye verdier i henhold til
Miljøverndepartementets veileder 1521.
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Ill 6.7 Illustrasjonen er hentet fra Plan 1450 og viser at det kun er de sydlig ste områdene innenfor området som har
støyproblematikk.

6.1 4 Rekkefølgekrav og vilkår

Reguleringsbestemmelsene til planfor s laget gir rekkefølgekrav om opparbeiding av følgende:

- Opparbeiding av offentlige trafikkar e aler.

- Oppar beiding av felles nærlekeplass og stier.
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7 .0 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

7 .1 Overord n ede planer .

Planforslaget er i t råd med overordnete planer.

7.2 Områderegulering Strand ID 1450 .

Planforslaget er overordnet i tråd med intensjonene i 1450 planen om å utvikle omr ådet til et
bolig område med leiligheter og tett - lav bebyggelse . Planforslaget konkretiserer intensjonene og
viser mer detaljert hvordan tiltak er tenkt utformet og plassert innenfor planområdet.

Bebyggelsen som er foreslå tt for byggefeltene BKS1 - 3 er innenfor fø ringer gitt i overordnet plan.
Feltene består av småhus/ rekkehus og kjedede eneboliger i 3 etasjer .

Planforslaget avviker fra områderegulering for Strand på følgende punkter :

• Plasseringen av lekeplass FL - 3 flyttes sør for innkjøringen til øvre del av B4. Arealet
av satt til lekeplassen tilsvarer arealet hjemlet i plan 1450. Konsekvenser er vurdert i
punkt 7.4

• Snuhammer legges øst for BKS2

• Planforslaget setter til side parkeringsbestemmelser i 1450 til fordel for
parkeringsnormen som forelå i KPA 2015 - 2022 «midtre s one».

• Byggegrensene med rettvinklet geometri i sør av f elt B4, er erstattet av buet geometri
som følger planavgrensningens geometri (4m avstand).

• Byggegrensers avstand til offentlig veg og offentlig friområde er satt i henhold til det som
er avklart på ø vrige delfelt i forbindelse med byggesaker.

7 .3 Eksisterende bebyggelse/nærområdet .

Ill 7.3.1 Fugleperspektiv fra øst som viser terrengtilpasninger/plassering av bebyggelsen.
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Planforslagets bebyggelse føyer seg naturlig inn som en forlengelse av al lerede oppførte og
planlagt bebyggelse innenfor nærområdet.

7.4 Lekeplasser og uterom .

Lekeplassen FL - 3 er flyttet sammenliknet med plasseringen i Plan 1450. Plasseringen sør vest for
bebyggelsen forbedrer trafikksikkerheten og tilgjengelighet en til lekepla ssen . Arealet er ikke
innskrenket sammenliknet med lekeplassarealet avsatt i områdeplanen. Lekeplassen får også
vesentlig mindre skygge, sammenliknet med opprinnelig plassering.

7.5 Sol - Skyggediagram for nærlekeplass.

Det er i forbindelse med planarbeide t blitt utarbeidet sol og skyggestudier som viser
skyggevirkning på planlagte nærlekeplasser FL3 og FL9 . Studien viser at lekeplassen e er godt
innenfor Tromsø kommunes forskrift om lekeplasser, som krever at min 50% av lekeplassen
skal ha go de solforh old.

7 .5 Veg og trafikkforhold .

Planforslaget viderefører vegføringen det er lagt opp til i overordnet plan 1450 med en
ytterligere forlengelse vestover sving sørover i B4.

7.6 Oppsummering (Avveining av virkninger) .

Planforslaget sikrer en videre utvikling av Strand boligområde i henhold til kommeplanens
arealdel og i henhold til overordnede målsetninger i plan 1450. Realisering av planen sikrer en
videre utvikling av boligområdet på Strand og gir , foruten tilbud om gode boligområder, økte
kvaliteter knytte t til offentlige tilgjengelige friområder og veganlegg.

Planforslaget hjemler et tett bebygget område, uten nevneverdige negative konsekvenser for
etablerte boligmiljø, - og må kunne betegnes som en miljømessig positiv arealbruk i randsonen
av Tromsø.
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8. 0 KONSEKVENSUTREDNIN G

8.1 Konsek vensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.

Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter plan og bygningslovens § 4 - 2.
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9.0 UTTALELSER OG ME RKNADER

9.1 Merknader etter kunngjøring om oppstart reguleri ng

Planarbeidet ble kunngjort i Nordlys og Bladet Tromsø den 19.12.2014. Hjemmelshavere og
offentlige sektormyndigheter ble tilskrevet etter adresseliste fra Tromsø kommune.
Merknadsfristen ble satt til 25.01.2015.

Det har inn kommet 5 – fem - merknad er inn en fristens utløp. Alle innkomne merknad er er
behandlet i planarbeidet. Merknadene er i sin helhet vedlagt planmaterialet.

Merknadsstiller Datert :

1. Kystverket 07.01.2015

2. Statens vegvesen 14.01.2015

3. Fylkesmannen 21.01.2015

4. Troms Fylkeskommun e 22.01.2015

5 . Avinor 23.01.2015

9.2 Merknadsbehandling

1 Kystverket 07.01.2015

Merknaden har følgende momenter :

Merknadsstiller har ingen merknader til planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:

Merknaden taes til orientering.

2 Statens vegvesen 14.01.2015

Merknaden har følgende momenter :

Merknadsstiller har ingen merknader til planarbeidet såfremt planen utarbeides i tråd med
gjeldende bestemmelser for overordnet reguleringsplan 1450 – Strand Boligfelt.

Forslagsstillers kommentar:

Merknaden taes til orientering. Avvik fra 1450 planen følger av konkretiseringen av
intensjonene i planen og er vurdert i planbeskrivelsen. Forslagsstiller kan ikke se at avvikene
har konsekvenser som er relevante for Statens Vegvesen.
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3 Fylkesmannen 21.01.2015

Merknaden har følgende momenter :

Merknadsstiller har i ngen merknader til planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:

Merknaden taes til orientering.

4 Troms Fylkeskommune 22.01.2015

Merknaden har følgende momenter :

a) Kulturvern.
Fylkeskommunens inte resser vedrørende kulturvern er avklart i overordnet plan 1450.

b) Utearealer og lekearealer.
Fylkesmannen anmoder om at det tilrettelegges for gode lekeområder samt private
uteområder for helårsbruk, samt at bygningenes plassering i forhold til disse tar he nsyn
til sol, lys, utsikt og lokalklima. Det anmodes også om « realistisk bruk av vegetasjon» .

c) Samferdsel – overordnede problemstillinger.
Av hensyn til fremkommelighet på Sandnessundbrua og i Giæverbukta påpeker
Fylkesmannen at det fortrinnsvis bør bygges nye boli ger andre steder enn på Kvaløya
før ny transportløsning med kollektivfelt til Kvaløya er etablert. Fylkesmannen er
likevel positiv til fortetting innenfor bybussområdet så lenge det ikke har negative
konsekvenser for fylkesvegnettet eller kollekti vsystemet.

d) Samferdsel – anmodninger til planforslaget.
Fylkesmannen anmoder at det tilrettelegges for universell gangadk omst til
holdeplassen Mølnenga som ledd i en prioritering av kollektive transportløsninger.
Fylkesmannen anmoder videre at parkering innenfor planområdet bør begrenses i
reguleringen. Fylkesmannen foreslår at parkering kan bygges separat fra boligene for å
synliggjøre kostnaden ved bygging av parkeringsplasser, - og slik at parkering kan
kjøpes separat. Andre vesentlige faktorer for redu ksjon av bilbruk som påpekes, er
nærhet til Barnehage og dagligvareforretning.

Forslagsstillers kommentar:

a) Kulturvern.
Merknaden taes til orientering.

b) Utearealer og lekearealer. Lekeplasser er utredet i forbindelse med overordnet plan
1450 og er videre be skr evet i kapittel 6.8 . Bygningenes virkning for nærområdet er
illustrert i sol/skyggestudier vedlagt planforslaget . Planforslaget tilrettelegger for
tettere bebyggelse enn for øvrig innenfor Strand boligfelt, men er i tråd med overordnet
plan 1450.

c) Samfe rdsel – overordnede problemstillinger.
Belastning på hovedvegnettet og Sandøysundbrua er håndtert i overordnet plan 1450
som setter begrensninger for hvor mange boenheter som kan bygges innenfor
planområdet. Planforslaget inneholder ingen nye bestemmelser knyttet til antallet
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boenheter, slik at det fortsatt vil være plan 1450 som setter tak for antallet boenheter
på Strand.

d) Samferdsel – anmodninger til planforslaget.
Universell utforming av holdeplass må sjekkes med Kjetil. Planforslagets
parkeringsdekning er begren set i reguleringsbestemmelsene og er i tråd med KPA
2015 - 2022 . Fylkesmannens forslag om å skille parkering og boliger i ulike bygg er
uegnet innenfor planområdet, ettersom det vil komplisere fundamentering av
leilighetsbebyggelsen og håndteringen av overflatevann. Forslaget vil også innebære en
lavere utnyttelse av området med dårligere kvalitet på uterom og lekeplasser for
nærmiljøet.

5 Avinor 23.01.2015

Merknaden har følgende momenter :

a) Flystøy.
Området ligger innenfor flystøysoner rundt T romsø Lufthavn.

b) Byggehøyder.
Området ligger innenfor hinderflater som er fastsatt rundt lufthavna. Hinderflatene
fastlegger hvor høyt bygg og anlegg kan oppføres på og rundt lufthavna. Dersom
hinderflatene brytes slik at de har operative konsekvenser for l ufthavna, kan det utløse
innsigelse mot plan. Eventuelt må det søkes om tillatelse/dispensasjon for oppføring fra
lufthavnsmyndigheten. Avinor anmoder om at maksimal byggehøyde innenfor
planområdet settes til 54,7m over havet.

c) Hensyn i anleggsperioden.
I anleggsfasen skal større kraner og master i byggefasen utstyres med hinderlys i tråd
med forskrift om merking av luftfartshinder (BSL E 2 - 2).

Forslagsstillers kommentar:

a) Flystøy.
Merknaden tas til orientering.

b) Byggehøyder.
Ikke relevant .

c) Hensyn i anleggs perioden.
Ikke relevant.


