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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Byutvikling, miljø- og transportkomiteen 

Kommunestyret  

 

PLAN 1836 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRAND 

BOLIGFELT, FELT B4  

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

Innstilling til vedtak:  

Detaljregulering for Strand boligfelt, felt B4, med plankart datert 31.10.2016 og 

planbestemmelser datert 31.10.2016 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   

    

Mål for planen  Plan 1450 for boligområdet Strand på Kvaløya har krav til 

detaljplaner for flere felt. Felt B4 er områdets siste delfelt med slikt 

plankrav. Planen tilrettelegger for bygging av 35 boenheter i en 

tett/lav bebyggelse. 

    

Hovedinnhold  I tillegg til boliger med private uteoppholdsareraler og parkering i 

carport/garasje inneholder planen adkomstveg uten gjennomkjøring, 

vegetasjonsskjerm og to nærlekeplasser. 

    



    

    

Vurdering  Planforslaget er i hovedtrekkene i tråd med overordnet plan 1450.  

Der det er avvik er dette gjort i samråd med kommunen for å forbedre 

forholdene for kollektivtrafikk, sykkel og gange. Boligområdet i B4 

føyer seg inn i resten av planområdet med tanke på boligtyper og 

uttrykk. Området er godt egnet til boligbygging siden det er solrikt og 

har svært kort vei til turområder, samt sosial infrastruktur. 

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

  

  

  

  

01. Forslag til reguleringsplankart    31.10.2016 

02. Forslag til reguleringsbestemmelser    31.10.2016 

03. Forslagstillers planbeskrivelse    31.10.2016 

04. ROS-analyse    25.10.2016 

05. Illustrasjonsplan 1:500  31.10.2016 

06. Uteromsplan 1450 

07. Geoteknisk vurdering   

08. Notat Universell Utforming    

09. Sol-skygge-diagram 20.april og 20.august    

10. Vedr. avfallsløsninger - Remiks  

11. VAO rammenotat 

12. VAO tekniske overordende kart 

25.10.2016 

08.08.2016 

 

 

 

29.09.2016 

29.01.2016 

30.08.2016 

      

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Plan 1450 Strand boligområde på Kvaløya 18.11.2008  

 Kommuneplanens arealdel 28.11.2012 

    

    

      

 

 

02 Planfakta 
Forslagsstiller og grunneier: Barlindhaug Eiendom AS 

Forslagsstillers plankonsulent: AT Plan og arkitektur AS 

  Eiendom: gbr. 72/948 

  Planområdets areal: 10 997 m2  

Byggeområdets areal: 6255 m2 

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

19.12.2014 

Komplett forslag til reguleringsplan 29.09.2016 

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 29.11.2016  

 



Planprosessens 

spesielle sider 

Det ble annonsert et planområde som inkluderte området helt opp 

mot marka, og det var planlagt lavblokkbebyggelse med et høyere 

antall boliger enn plan 1450 har som ramme. I nåværende planforslag 

har denne delen blitt utelatt i påvente av at kapasiteten på vegnettet 

blir bedre, og kommunen tar boligtettheten på Kvaløya opp til ny 

vurdering.  

 
Fig. 1 Sort stiplet linje viser opprinnelig planavgrensing. Gult felt er 

aktuelt planområde. 

    

 

 

 

04 Planvurdering 
  

Bakgrunn Plan 1450 for Strandfeltet er en ren boligplan der deler av området kan 

bebygges direkte etter planen, mens flere delfelt har krav til bebyggelsesplan. 

Felt B4 er siste felt som skal detaljreguleres, og ligger lengst vest. Strandfeltet 

ligger i et terreng som skråner fra nord til sør og er avgrenset av marka i nord, 

og fylkesvegen i sør. 



 
Fig. 2 Ortofoto av Kvaløysletta. Plan 1450 for Strand vist med rødt, delfelt B4 vist 

med blå sirkel. 

 
Fig. 3 Ortofoto med tomtegrenser og bebyggelse. Felt B4 er vist med blå sirkel. 

 

Boligbebyggelse Boligbebyggelsen på Strand er preget av frittliggende småhusbebyggelse, 

kjedehus, rekkehus, og leilighetshus. Bebyggelsen har to eller tre plan og har 

noe variert uttrykk fra saltakshus til modernistiske kuber. Den planlagte 



bebyggelsen i B4 skal ligge på tre separate rekker og har tre plan og flate tak. 

Hver rekke har likevel individuell form og planløsning. 

 

 
Fig. 4 Fugleperspektiv på planlagt bebyggelse. 

 
Fig. 5 Illustrasjonsplan som viser bebyggelses, veger og uterom. 

 



Parkering Parkering løses på egen tomtegrunn, og det skal være minst en 

parkeringsplass per boenhet, samt 0,1 gjesteparkeringsplasser. Dette er 

mindre gjesteparkering enn det kreves i plan 1450, men i tråd med forslag 

til kommuneplanbestemmelser om parkering for midtre sone.  

 

Universell 

utforming 

Det er variert topografi i området. Feltene er organisert med interne veier og 

en gangtrase som i hovedsak løper langs naturlige terrengkoter. Alle 

lekeplasser (også strøkslekeplassen som ligger utenfor men grenser mot 

planområdet i øst) har oppholdssoner og bevegelseslinjer med fast dekke. 

Jfr uteromsplan kan grus benyttes, men kun med mineralsammensetning 

som gjør det mulig å trille barnevogn og rullestol. Lekeplassen (FL9) er 

tilgjengelig fra gangveg på nordsiden av bebyggelsen, mens lekeplassen i 

øst (FL3) er tilgjengelig via vegnettet. 

 

Hovedtyngden av adkomstvegene til boligene vil ha en maks stigning på 

1:12. Dette gjelder der avstanden til et flatt parti er kortere enn 3 m, der den 

evt er lengre er stigningen 1:20. Der det ikke er mulig å tilfredsstille krav til 

maks stigning kan det kjøres med bil fram til bolig. 

 

Uteoppholdsareale

r 

Lekeplasser 

Utearealene består av både private småhager/balkonger og felles 

friområder/lekeplasser. Innenfor planavgrensningen er det en 

vegetasjonsskjerm mot vest på ca 2,6 dekar. I vegetasjonsbeltet legges også 

en nærlekeplass (FL9). Det er en nærlekeplass innenfor planområdet i øst 

(FL3). I tillegg grenser planområdet til en kvartalslekeplass og 

vegetasjonsskjerm i øst. 

 

Sol/Skygge Strandfeltet er sørvendt og det er ingen naturformasjoner som skygger for 

sola på dagtid. Bebyggelsen i seg selv er lav og sol/skygge-diagrammene 

viser at det kun er lav ettermiddags- og kveldssol som skygger for 

lekeplassen i øst. 

 

Vei, trafikk Det var opprinnelig foreslått to adkomstveger inn til planområdet, der den 

nederste vegen kom inn fra kollektivtraseen i Tangsprellvegen. Dette er i 

tråd med plan 1450, men ikke i tråd med nyere og bedre prinsipper for 

trafikkplanlegging.  Det bør være færrest mulig adkomstveger til 

kollektivtraseer særlig når adkomstvegen vil krysse en gangveg.  

 

Løsningen viser også at den øvre adkomstvegen har en snuhammer inne 

vegetasjonsskjermen.  

 



  
Fig. 6 Utsnitt av tidligere planforslag som viser en dårligere løsning for 

kollektivtrasseen i Tangsprellvegen sør for plangrensen. 

 

Det aktuelle planforslaget lar det være én adkomstveg fra Sandskjellvegen i øst. 

Vegen berører ikke vegetasjonsskjermen i vest, men legger snuhammeren i en del 

av grøndraget i øst, se fig. 7. 



 
Fig. 7 Vegløsning i gjeldende planforslag som ikke vil berøre 

kollektivtraseen sør for planområdet. 

 

Det skal anlegges en gangsti/snarveg nedover grøntdraget i vest og ned til 

gangvegen og busstoppet i Tangsprellvegen 

   

Vann og avløp Det er gjort en oppdatert dimensjonering av overvann for området. 

Konklusjonen er at eksisterende ledninger har tilstrekkelig dimensjon med 

god margin. Det vil ikke være behov for ytterligere tiltak med hensyn til 

fordrøyning eller lokal infiltrasjon. 

 

Avfallhåndtering Det skal være kombinerte og tilpassede løsninger i form av både avfallsdunker, 

nedgravd container eller et mulig søppelsug. Løsningen som velges skal 

godkjennes av Remiks, jf. dokumentasjonskrav i planbestemmelsene. 

 

Barnehage, skole 

 

 Det er tilfredsstillende barnehagedekning på Kvaløysletta. Strandfeltet tilhører 

skolekretsen Selnes. Skolen ligger ca 1,5 km mot øst, og skolevegen går gjennom 

boligstrøk med adkomstveger. Skolekapasiteten er tilfredsstillende.  

 

Støy 

 

Felt B4 ligger utenfor vegstøysoner og flystøysoner 

Kulturminner 

 

Kulturminner er avklart i plan 1450 



Grunnforhold Grunnforholdene er undersøkt og videre undersøkelser av områdestabilitet er ikke 

påkrevd. Kravene i TEK10 er tilfredsstilt med tanke på utbygging av tomta. 
 

05 Vurdering av 

merknader og evt. 

innsigelser 

 

  

 

  

 Statens vegvesen  Det forutsettes at det videre planarbeidet utarbeides i tråd med 

gjeldende reguleringsplan; Plannr. 1450. 

 

 Vurdering Merknaden taes til orientering. Avvik fra plannr. 1450 er konkretisert 

i planbeskrivelsen og vurderes til å gi bedre løsninger.  

    

Troms 

fylkeskommune 

«Universelt utformet adkomst til holdeplasser og snarveier ble spilt 

inn fra oss i forbindelse med planvarsel. Tilrettelegging for 

forflytning og aktivitet via gange, sykling og buss, noe som i spesiell 

grad gjelder barn og unge, er i svært liten grad omtalt i beskrivelsen. 

Dette gjelder både for funksjonsfriske og de med nedsatt 

funksjonsevne. Dette syns vi er en svakhet ved planen.  

  

Bestemmelse VI b) angir at prinsippene om UU skal gjelde for 

trafikkområder, lekeplasser og fellesområder og både IV 3.1 f) og 

VII c) (rekkefølge) omtaler snarvei gjennom o_F3. Bestemmelsene 

nevner også i pkt. 1.2 et område f_U (sti-grusveg) som ikke 

gjenfinnes på plankartet. Er dette samme område/samme snarvei?» 

 

Vurdering Planforslaget ivaretar universell utforming så langt topografien 

tillater. Området f_U (sti-grusvei) har vært tegnet inn i kartet før 

planen ble sendt til offentlig ettersyn og kan sees som en grønn stripe 

øverst i kartet (fig. 7). 
 

 

 
 

06 Konklusjon  
Planforslaget er i tråd med overordnede planer med unntak av 

vegtraseen som er endret til fordel for en bedre løsning for 

kollektivtraseen.  

 

Planforslaget anbefales vedtatt. 

    

 

 

 

 

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

 


