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RAPPORT

OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Breivika nord DOKUMENT KODE 712276 PLAN RAP 002

EMNE Planbeskrivelse TILGJENGELIGHETÅpen

OPPDRAGSGIVERTromsø Havn KF OPPDRAGSLEDERTom Langeid

KONTAKTPERSONRandi Thørring SAKSBEH Tom Langeid

KOPI ANSVARLIG ENHET 4032 Tromsø Plan

SAMMENDRAG

I gjeldende reguleringsplan (nr 1479) er arealene øst for Stakkevollvegen avsatt til ulike former for transport og
næringsformål.

Formålet med planarbeidet er å justere gjeldende plan slik at det også legges til rette / åpnes for utvikling av hhv
bussdepot, døgnhvileplass for trailere, fiskeri og logistikkterminal og servicebedrifter innenfor området.

Primært innebærer planarbeidet således en videreføring og detaljering ifht gjeldende reguleringsplan når det gjelder
arealbruk.

For at planen skal være tilstrekkelig robust i fall skissert utvikling ikke kommer til realisering eller det blir behov for å gjøre
endringer i deler av konseptet, har det imidlertid vært ønskelig å utfordre rammene i gjeldende plan noe mtp byggehøyde
og tomteutnyttelse. På denne måten legges det til rette for at arealene bakom kaiene kan sees i sammenheng, om det
skulle bli nødvendig i fall alternativ utvikling.

Konsekvensene av en utvikling i tråd med gjeldende plan, ble utredet som grunnlag for denne.

Når det gjelder betydningen av de foreslåtte endringene, anføres følgende:

I lys av at det allerede er foretatt utfylling i sjø i store deler av planområdet, anses ulemper knyttet til anleggsfasen for
boligene nord for Nordøyavegen i stor grad som avsluttet.

Utfordringene som beboerne i nærområdet opplever, skyldes i stor grad manglende gjennomføring av gjeldende plan,
som ville ha utløst avbøtende tiltak knyttet til støy, myke trafikanter, atkomster, anleggsfasen mv.

Ved at hovedatkomst til området skjer via regulert rundkjøring ved Nordøyavegen, minimeres belastningen for de
nærmeste boligene.

Når det gjelder støy, viser gjennomførte beregninger at planlagt aktivitet innenfor planområdet medfører at anbefalte
grenseverdier overskrides for tilliggende boliger. Planen legger til rette for skjermingstiltak, samt mindre unntak fra
gjeldende retningslinjer.

Forholdet til klimaendringer vurderes ivaretatt ved at både minimumshøyder og krav om konkret vurdering av behovet
for sikring, er nedfelt i planbestemmelsene.

Når det gjelder forholdet til myke trafikanter, utløser ikke aktiviteten innenfor planområdet behov for løsninger eller
tiltak utover det som er nedfelt i gjeldende plan.

Oppsummert legger planen til rette for en ønsket utvikling, som er i tråd med langsiktige lokale, regionale og nasjonale
føringer – uten at det medfører vesentlige ulemper for miljø og samfunn.
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1 INNLEDNING

Formålet med planarbeidet er å justere gjeldende reguleringsplan (nr 1479) slik at det også legges til
rette for utvikling av hhv bussdepot, fiskeri og logistikkterminal og servicebedrifter innenfor
områder som i den er avsatt til ulike industri og havnerelaterte formål.

Planarbeidet innebærer således en videreføring og detaljering ifht gjeldende reguleringsplan når det
gjelder arealbruk. Når det gjelder byggehøyde og tomteutnyttelse, legges brukernes behov til grunn.

Arbeidet har vært gjennomført i tett dialog med aktuelle interessenter:

Troms fylkeskommune har kjøpt området som i plan 1479 er benevnt F/K/I, med sikte på å legge til
rette for bussoppstilling med øvrige fasiliteter for framtidige kontraktører. I den forbindelse er
fylkeskommunen også i dialog med eierne av tilliggende eiendom i nord mtp erverv.

I samråd med Statens vegvesen legges det til rette for en døgnhvileplass i tilknytning til denne
virksomheten.

Eimskip og Fiskernes Agnforsyning samarbeider om etablering av en fiskeri og logistikkterminal på
arealene nærmest sjøen.Mens førstnevnte har planer om å utvikle virksomheten i byen, tenker
sistnevnte på å flytte dagens aktivitet fra Hansjordnesbukta til Breivika nord.

På de sjønære arealene mot nord har Tromsø Havn sett behovet for å legge til rette for
servicebedrifter. I tillegg har en særskilte interesser knyttet til å sikre offentlig kontroll med
sjøfronten, bl.a. ut fra hensynet til finansiering.
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2 PLANPROSESSEN, MEDVIRKNING

2.1 Innledende informasjonsmøte

Det ble avholdt informasjonsmøte med Tromsø kommune/Byutvikling den 21.05.14, hvor en rekke
forhold ble drøftet.

På oppfordring fra administrasjonen ble planområdet utvidet til å omfatte fylkeskommunens planer
om bussoppstilling.

2.2 Vurdering av forholdet til KU forskriften

Det aktuelle området øst for Stakkevollvegen er allerede avsatt til ulike former for havne og
næringsformål i gjeldende reguleringsplan (1479), og utredningsplikt ihht forskrift om
konsekvensutredninger ansees oppfylt gjennom den prosessen.

2.3 Oppstartsmøte med kommunen

Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 16.04.15.

2.4 Kunngjøring og varsling om planoppstart

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert og varslet samtidig, med uttalelsesfrist den
01.07.15. På forespørsel ble fristen utsatt til 01.08.15. Varslingsbrevet er vedlagt, inkl referat fra
oppstartsmøtet.

De 21 innkomne uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i notat datert 24.09.15,
som også er vedlagt.

2.5 Åpent informasjonsmøte

Etter ønsker fra beboerne i området inviterte havnedirektøren til åpent informasjonsmøte den
24.06.15 i forbindelse med oppstart av planarbeidet.

I møtet ble planprosessen beskrevet på denne måten:

Ut fra tilbakemeldinger underveis i det godt besøkte møtet ble det relativt tydelig at beboerne i
området er betydelig plaget av eksisterende trafikk og aktivitet i området, både mtp støy, støv og
trafikksikkerhet.
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1 Kommuneplan for Tromsø

Det aktuelle området øst for Stakkevollvegen er i gjeldende arealdel til kommuneplanen avsatt til
næringsvirksomhet og havn.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel (vedtatt 2012). Utsnitt av plan 1479 Breivika havneavsnitt (vedtatt 2008).

3.2 Reguleringsplaner

Det aktuelle området øst for Stakkevollvegen er i gjeldende reguleringsplan avsatt til ulike former for
havne og næringsformål.

Deler av det aktuelle planområdet omfattes av plankrav, som ivaretas gjennom planarbeidet.
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3.3 Pågående planlegging

For den nordre delen av planområdet, nærmere bestemt gnr 125 bnr 645, er det tidligere utarbeidet
og innsendt et forslag til detaljregulering i regi av Tromsø Stålindustri (TSI).

Utsnitt av forslag til plan 1734 Breivika
havneavsnitt (innsendt 2012).

Forslaget fra TSI om å forlenge kailinja fra sør videreføres.

Foreslått arealbruk knyttet til bakarealene er imidlertid ikke videreført.
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet er lokalisert nordøst på Tromsøya, ved Tromsøysundet.

Området ligger langs fylkeskommunal og kommunal hovedveg, i forlengelsen av E8 (Staten).
Avstanden til denne (E8) er ca 1 km, mens avstanden til Tromsø sentrum er ca 5 km.

Mens fjæra i området for en del år tilbake var relativt urørt, er der i store deler av planområdet
etablert nye byggeområder gjennom utfylling i sjø, i tråd med gjeldende reguleringsplan (1479).

Oversikt over området pr 07.07.2014 (www.norgeibilder.no)

Foto fra planområdet før utfylling (2004) Foto fra planområdet etter utfylling (2015)
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4.1 Eiendomsforhold

Så vidt vi forstår er Tromsø kommune eier av 125/645.

Det betyr at andre vil kunne erverve tomten, med sikte på utvikling i tråd med planforslaget.
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4.2 Nærmiljø

Området er i dag preget av nærheten til eksisterende hovedveg og industrivirksomheter.

Gløtt fra boligområdet vest for Stakkevollvegen mot
sundet.

Eksisterende utfyllinger framstår som dominerende.

Området på vestsiden av Stakkevollvegen er bebygget med eneboliger og etpar større bygg med flere
leiligheter.

Grunnet mye vegstøy har mange boliger orientert seg mot sør og vest, dvs på oversiden, mtp private
uterom.

Utsikten mot sundet er berørt av utførte utfyllinger.

Boligene ligger ikke lenger nær sjøen.

4.3 Naturmiljø

Etter at området er utfylt er det ikke lenger naturmiljøverdier av betydning i området, i den grad det
har vært det tidligere.
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4.4 Kulturminner og miljø

I følge Riksantikvarens database Askeladden er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner i
eller i nærheten av planområdet.

Bygningene på Stakkevoll gård er imidlertid registrert i SEFRAK (vist med gule trekanter i temakart på
neste side), hvilket dannet grunnlag for at eiendommen ble avsatt til  Spesialområde, bevaring i plan
1479. Etter krav fra regionale og lokale kulturminnemyndigheter ble det ved utarbeidelse av denne
også avsatt en siktlinje ved Nordøyavegen, til tross for at «gårdstunet, i mindre grad enn en kanskje
kunne forvente, er eksponert mot sjøen» (fra KU, 2002).

Forholdet til marinarkeologi ble avklart gjennom arbeidet med plan 1479, hvilket bekreftes av
Tromsø museum når de i brev av 10.07.15 oppgir at sjøarealet i reguleringsplanområdet ble befart i
2000 i forbindelse med reguleringsplan for Tromsø Nasjonalhavn Breivika uten registrering av
automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk interesse.
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4.5 Trafikale forhold

Eksisterende og regulerte vegløsninger framgår av skissen under.

I utgangspunktet legger forslagsstiller til grunn at området vil få atkomst fra eksisterende og
framtidig hovedveg via regulert rundkjøring ved Nordøyaveien, i tråd med plan 1479. Dette i tråd
med ønsker fra beboerne i området.
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4.6 Gående og syklende

Som det framgår i skissen under, er det ikke etablert fortau eller g/s veg langs denne delen av
Stakkevollvegen i dag.

Gjeldende plan (1479) legger til rette for etablering av gang og sykkelveg på vestsiden av
Stakkevollvegen. Dette er i tråd med ønsker fra beboerne i området.
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4.7 Støy

I dagens situasjon er det vegtrafikken som er hovedstøykilden i området, selv om det nok tidvis er
støy fra ulike former for virksomhet i området som sådan.

I skissen under er vist støysoner fra gjeldende kommuneplans arealdel.

Gjeldende plan (1479) legger til rette for etablering av langsgående støyskjerm på vestsiden av
Stakkevollvegen. Dette er i tråd med ønsker fra beboerne i området.
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4.8 Teknisk infrastruktur

4.8.1 Kraftforsyning

Eksisterende anlegg framgår av skissen under.

Høyspentkabelen som krysser mot fastlandet ved Nordøyavegen vil legges om og plasseres i ny
utfylling noe lenger nord.

Framtidige løsninger innenfor planområdet er diskutert med Troms Kraft, og vil bli planlagt og
etablert i samarbeid med dem.
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4.8.2 Vann, avløp og overvann (VAO)

Eksisterende VAO anlegg framgår av skissen under.

Dagens avløpsledning til sjø ved Ringvegen er i ferd med å bli lagt i eiendomsgrensen mot 125/645.

Dagens hovedvannledning ved Nordøyavegen er i ferd med å bli utfaset i forbindelse med at den nye
føres mot fastlandet fra nytt høydebasseng ved Nordspissen.

Dagens overvannsystemer ledes ut i sjø.

Framtidige løsninger innenfor planområdet er diskutert med Vann og Avløp i kommunen, og vil bli
planlagt og etablert i samarbeid med dem.
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4.9 Grunnforhold

4.9.1 Geotekniske vurderinger

Som det framgår foran, er det foretatt betydelig utfylling i sjø innenfor planområdet, i tråd med
vedtatt reguleringsplan (1479).

I forkant av utfyllingsarbeidene ble det gjennomført grunnundersøkelser, som er oppsummert i
rapport 710791 1, datert 11.03.09:

«Tromsø Havnevesen planlegger en molo mellom lsrenna (Breivika) og Skattøra i Tromsø.

Sjøbunnen faller mot øst sørøst fra ca. kote minus 3 inne ved eksisterende fyllingsfot ned til ca.
kote minus 10 ut mot sundet. Bunnhelningen varierer mellom ca. 1:15 og 1:20.

Fjelloverflaten i borpunktene faller mot sør sørøst fra ca. kote minus 11 til minus 16 i den sørlige
halvdelen av området, og fra ca. kote minus 13 til minus 20 i nord.

Løsmassetykkelsen varierer mellom 6 og 10 m. Løsmassene er i hovedsak meget bløte ned til like
over fjell, der det for det meste er et inntil 1 m tykt fastere lag. En morenerygg med tykkelse opp
mot 6 m er påtruffet i nordre halvdel av området.

De bløte toppmassene er fordelt i 2 lag, der det øvre er bløt korallsilt og det nedre tilnærmet
kvikkleire.»

Etterfølgende geotekniske vurderinger har med grunnlag i grunnundersøkelsene medført at det i
forkant av alle utfyllinger på strekningen mudres en renne for forankring av omfatningsmolo:

Etter ønske fra NVE har Multiconsult foretatt en konkret vurdering av stabilitet i planområdet,
oppsummert i et notat, datert 20.05.16:

«Resultater fra grunnundersøkelsene viser 6 10 m med meget bløte løsmasser ned til like over fjell,
der det er < 1 m tykt fastere lag. Toppmassene består øverst av et lag med bløt korallsilt over bløt
leire.

Leirmassene er tidligere omtalt som «tilnærmet kvikkleire». Leira med omrørt udrenert skjærstyrke
Su på 0,6 4,6 kPa og sensitivitet St på 1,5 7,8 kan imidlertid ikke klassifiseres som verken kvikkleire
(Su < 0,5 kPa og St > 15) eller sprøbruddsmateriale (Su < 2 kPa og St > 15).
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Dessuten har det ved flere dokumenterte skred i strandområdet ikke utviklet seg retrogressivt skred,
det vil si at grunnen ikke viser utglidningsmønsteret som er typisk for sprøbruddsmateriale.

Ut fra dette konkluderes det med at utfylling innenfor planområdet ikke er underlagt kravene i TEK
10 kap 7 og nærmere beskrevet i NVEs veileder 7/2014.

Utfylling i sjø krever imidlertid geoteknisk prosjektering.»

4.9.2 Grunnforurensning

Som det framgår foran, er det foretatt betydelig utfylling i sjø innenfor planområdet, i tråd med
vedtatt reguleringsplan (1479).

I forkant av utfyllingsarbeidene ble det foretatt miljøundersøkelser, som er oppsummert i rapport
710791 2, datert 16.02.10:

«Tromsø Havn KF planlegger å utvide eksisterende utfylling ved Isrenna (Breivika) på østsiden av
Tromsøya. I den forbindelse må deler av det aktuelle området mudres. Multiconsult AS er
engasjert av Tromsø Havn KF som rådgiver i miljøgeologi for prosjektet og har utført
miljøundersøkelse av sjøbunnssedimenter i det aktuelle omradet.

Feltarbeid med prøvetaking av sedimenter ble utført 21. januar 2010. Det ble samlet inn
prøvemateriale ved hjelp av dykker og håndholdte prøvetakingssylindere ved til sammen 4
stasjoner.

Til sammen 5 sedimentprøver er kjemisk analysert for innhold av metaller, PAH 16, PCB7, TBT og
TOC. Det er i tillegg utført korngradering av de samme prøvene.

Det er påvist TBT (5,4 g/kg) like over grensen mellom tilstandsklasse II og III (5 g/kg) i 1 av 5
analyserte sedimentprøver. Dette er overflateprøven (0 5 cm) fra ST3. Utover dette er det ikke
påvist metaller eller organiske miljøgifter over tilstandsklasse II i noen av de analyserte prøvene.»

Siden utfyllingene er foretatt med rene masser, bl.a. fra Ryatunnelen, framstår dagens byggeområder
som rene, uten grunnforurensning.

Når det gjelder gjenværende sjøarealer mellom Isrenna og Skattøra, legges til grunn at det er behov
for miljøgeologisk avklaring i forkant av utfyllingsarbeider.
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4.10 Havnivå og springflo

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 26.08.15) omtales forholdet til klimaendringer på denne måten:

«Klimaendringer har betydning for både lokalisering, utforming og valg av tekniske løsninger ifm
planlegging av utbygging. Risiko og sårbarhet var et sentralt emne i kommuneplanens arealdel til
behandling i 2011 og 2012. Bestemmelser ift. risiko og sårbarhet videreføres, og er anvendt når nye
byggeområder i dette planforslaget er vurdert (se de ulike konsekvensutredningene av nye
byggeområder).

Gjennomgående høyere temperatur, mere og mer intens nedbør, og hyppigere væromslag utgjør
utfordringer.

Det er tatt høyde for aktsomhet for ras. Videre er det gitt retningslinjer for utbygging som kan
tenkes å være utsatt for havnivåstigning og stormflo. Det foreslås ikke nye byggeområder med
viktige bruksarealer lavere enn kote +4. Videre innføres en vurderingssone som sier at i forbindelse
med bygg og anlegg beliggende lavere enn dette, skal det dokumenteres at det ikke oppstår skade
på bygg/anlegg/infrastruktur i flomsituasjoner.»

Følgende er nedfelt i arealdelens bestemmelser:

«12.3. Havnivåstigning og stormflo

Bygg og offentlig anlegg skal plasseres eller sikres for å hindre skade ved tidevannsnivå opp til og
med stormflo.

Omfang av avbøtende tiltak for avløps og overvannsløsninger og endelig høydenivå som berøres av
tiltaket må avklares med kommunens fagmyndighet i hver enkelt reguleringsplansak.

Bygninger tillates ikke på terreng lavere enn kote +4 uten at det dokumenteres og iverksettes
avbøtende tiltak mot konsekvenser av fremtidig havnivåstigning og stormflonivå. Offentlige
veganlegg skal ikke plasseres på terreng lavere enn kote +3,1.

Konsekvenser av prognostisert havnivåstigning og stormflonivå skal alltid vurderes i forbindelse
med reguleringsplaner i de områdene der bebyggelse samt teknisk infrastruktur og grønnstruktur vil
være sårbare med hensyn til dette.»
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5 MULIG UTVIKLING AV OMRÅDET

5.1 Innledning

I gjeldende reguleringsplan (nr 1479) er arealene øst for Stakkevollvegen avsatt til ulike former for
transport og næringsformål.

Planarbeidet har vært gjennomført i tett dialog med aktuelle interessenter, som ønsker at gjeldende
plan justeres slik at det også åpnes for følgende elementer:

Planlagte funksjoner.

5.2 Bussdepot

5.2.1 Bakgrunn

Troms fylkeskommune ønsker å legge til rette for etablering av bussoppstilling, verksted/vaskehall og
kontorfasiliteter tilknyttet driften. Det kan også bli aktuelt at Troms fylkestrafikk etablerer deler av
sin administrasjon her, i tillegg til operatørenes (f.eks. Nobina og Cominor).

Bakgrunnen for prosjektet er at det er ønskelig å flytte aktiviteten fra dagens lokasjon ved Gimle, for
at dette arealet skal kunne frigis til annet formål, f.eks. utvikling av Universitetet/UNN.

Bussoppstilling

Bussoppstilling

Fryselager

Tørrlager

Servicebygg

Containeroppstilling

Døgnhvileplasser /
Drivstoffanlegg

Kontorbygg /
vaskehall/verkstedKontorer
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Mulig plassering og utforming.

5.2.2 Forutsetninger

Anlegget skal ivareta parkering for bybussene og vedlikeholdsfunksjoner for distriktsbussene i
Tromsø, samt regionbussene.

Det forutsettes at en del av vognparken, spesielt distriktsvogner, fortsatt har stasjoneringssted
utenfor bussoppstillingssted i Tromsø sentrum. Stasjonering av vogner i eksempelvis Ramfjord,
Storsteinnes og Movika antas videreført, i tillegg til at enkeltvogner stasjoneres på øyene, i Tromsø
kommunes yttergrenser og i Balsfjord. Det vurderes også avlastningsdepot på Langnes.

Det planlegges to vaskehaller, en for innvendig vask og en for utvendig vask, hver med plass til to
vogner. Det tilrettelegges for tanker i grunnen, både for drivstoff og til avfallsprodukter, samt
muligheter for tømming av busstoalett.

Det planlegges teknisk verksted omtrent på størrelse med dagens anlegg. Verkstedet bør
dimensjoneres/utformes slik at utførende enhet kan skiftes ut (bussmateriellet kan komme fra ulike
merkenavn i fremtidige kontrakter). Det tas høyde for vareleveranser og lager.

På plan 2 planlegges kontorer, oppmøterom og trafikkledelse, møterom, undervisningsrom,
spiserom/kantine, lager, toaletter/dusj, garderober med skap og annet. Treningsrom eller liten
gymsal bør vurderes. Det etableres egen adskilt garderobe og to dusjer for vogntogsjåførene (2
samtidige personer).

Typisk snitt gjennom bebyggelsen (også vedlagt).
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Det avsettes 165 plasser med lading for elbusser/hybridbusser. Lading foregår via kontakt (plugin) og
noen plasser for pantograf (trådløs lading).

I tillegg avsettes plass til 50 oppstillingsplasser for privatbiler mv.

Eksempel på pantograf.

I utgangspunktet er det vurdert som ønskelig å ha ut og innkjøring til overordnet veinett både i sør
og i nord.

Videre bør det være flere utkjøringer for buss til internveien, og enkel tilkomst til kontorer,
vaskehaller og parkering.

Dersom bilparkeringen plasseres lengst i sør, bør det være trafikksikkert gangareallangs internveien
til adm. bygg.

Det legges ellers til rette for påfyllingsanlegg for fornybart drivstoff (dieselpåfylling skjer i
vaskehallen).

Dersom det i tillegg er aktuelt å legge til rette for anlegg mtp påfylling av gass, forutsettes
sikkerheten ivaretatt i tråd med gjeldende regelverk.

Av annen infrastruktur kan nevnes anlegg for påfylling av sand til sandkassene i byvognene.

Området kan bli inngjerdet, muligens med adkomstkontroll eller bom.

Det kan vurderes mindre områder til snøopplag, dersom bortkjøring legges til grunn.
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5.3 Døgnhvileplass for vogntog

5.3.1 Bakgrunn

Ut fra et ønske om å bedre forholdene til de som har jobben sin som langtransportører på vegene i
Troms, har Statens vegvesen nylig inngått avtale om etablering av døgnhvileplass ved Buktamo i
Målselv.

I forbindelse med å skulle etablere et tilsvarende anlegg i Tromsø, er planområdet vurdert som
velegnet:

Sidenmange av vogntogene har destinasjon i Breivika eller Skattøra, vil det være fornuftig å ha
døgnhvileplass i nærheten av dette området og E8/tunnel til fastlandet. Dette vil minimere kjøring
med vogntog på Tromsøya.

Mulig plassering og utforming.

5.3.2 Forutsetninger

Det legges til rette for etablering av døgnhvileplass med plass til 8 vogntog (kfr SVVs egen håndbok).
Det skal kunne etableres egen vaskeplass for disse i umiddelbar nærhet (ikke hall). I foreliggende
konsept er avsatt 5,3 daa til evt døgnhvileplass.

I tilknytning til døgnhvileplassen er det vurdert som aktuelt å etablere drivstoffpumper. I
foreliggende konsept er avsatt 2,0 daa til evt drivstoffanlegg.

Fasiliteter som dusj og toalett vil kunne etableres i tilknytning til bussdepotet eller innenfor selve
området.

Det vil bli etablert systemer for adgangskontroll, både til døgnhvileplassen og drivstoffanlegget.
Anlegget vil bli gjerdet inn eller på annen måte avgrenset fra områdene rundt.
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5.4 Fiskeri og logistikkterminal

5.4.1 Bakgrunn

Tromsø havn er svært attraktiv som en landings og servicehavn for fiskefartøyer som opererer i
nordområdene.

Aktiviteten har vært jevnt økende, og har i stor grad vært hemmet av manglende fryselagerkapasitet
og tilknyttede arealer for containerhåndtering, dvs stuffing og rasjonelle laste /losseinnretninger.

Eimskip og Fiskernes Agnforsyning ønsker å legge til rette for en samlokalisering av sine
virksomheter, for økt synergi.

Ved å relokalisere anleggene som i dag ligger i Hansjordnesbukta, vil arealene der kunne nyttes på
annen måte som er mer forenlig mer overordnede visjoner om sentrumsnær byutvikling.

Mulig plassering og utforming.

5.4.2 Forutsetninger

Fryselageret vil bli et anlegg som vil utvikles over tid, men allerede i første fase planlegges et anlegg
på min 7000 kvm grunnflate og med mulige utvidelse med 4500 kvm.

Krav om lagringshøyde 12 13 m over gulv, tilsier at brutto høyde for fryselagerdelen vil bli på kote
+18,5. Både planlagt kontoretasje langs kaia og tørrlagerdelen i nord blir lavere enn dette.

Typisk snitt gjennom terminalen (også vedlagt).
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Anlegget vil videre inneholde sorteringsareal på ca 900 kvm, kontrollrom, velferdsarealer for
lossegjenger, tekniske arealer samt et betydelig tørrlager, både som lager for utstyr til flåten og gods
for videre distribusjon. Sistnevnte foregår fortrinnsvis på trailere, noe som medfører lasteramper på
oversiden.

Fryseskipene driver av praktiske og økonomiske årsaker kombinerte transporter, slik at
fisketransporter også vil ha et betydelig omfang av tørrvarer av ulike slag.

Dette er erfaringer som Eimskip som et internasjonalt transportselskap, drar med seg fra andre
terminaler fra rundt om i verden.

Tørrlageret vil bygges ut trinnvis, og det settes av muligheter for et lagerareal på knappe 6000 kvm.
Også dette lagerarealet planlegges for en netto lagerhøyde på ca 10 m.

Det er videre planlagt betydelige utearealer på sydsiden av fryselageret for containerhåndtering.

Samlet arealbehov er i størrelsesorden 50 daa.

I tillegg stilles krav om 300 350 m kailengde, basert på en samtidighet av 2 større fabrikktrålere og
ett containerfartøy på ca 150 m lengde. Kaia har dybdekrav på 11 m ved lavvann. Den vil utvides
trinnvis.

Storparten av godsmengdene er fryst fisk. Dette vil i praksis være båt inn båt ut, og vil ikke belaste
veinettet.

Transportsystemet vil være truck/containertruck, og på sikt mer automatiserte
containerhåndteringssystemer.

Aktiviteten på tørrlageret vil medføre uttransport med trailere. Omfanget er ikke klarlagt, men det
legges opp til 3 4 lastebrygger.

For nærmere opplysninger om kjøretøyer, utstyr, generert trafikk, skipsanløp og godsomslag, vises
det til støyrapporten datert 12.11.15.
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5.5 Servicebebyggelse

I tråd med gjeldende planer, er det på de sjønære arealene lengst nord ønskelig å kunne etablere et
servicebygg for aktører som skal kunne levere varer og tjenester til fartøyer som anløper.

Det legges opp til at servicebedrifter innenfor elektro/skipselektronikk, kuldetekniske entreprenører,
utstyrsleverandører innenfor fiskeredskaper, emballasje, maling etc skal kunne ha en fremskutt base
i havneområdet.

I utgangspunktet er det lagt til grunn et byggeareal på 1400 kvm i 2 etasjer til dette formål, og med
takhøyde på kote +18.

Servicebygget vil i hovedsak betjenes med varebiler.

Mulig plassering og utforming.
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6 BESKRIVELSE AV PLANEN

6.1 Hovedgrep

I gjeldende reguleringsplan (nr 1479) er arealene øst for Stakkevollvegen avsatt til ulike former for
transport og næringsformål.

Formålet med planarbeidet er å justere gjeldende plan slik at det også legges til rette / åpnes for
utvikling av hhv bussdepot, fiskeri og logistikkterminal og servicebedrifter innenfor området.

Etter offentlig ettersyn er tidl foreslått døgnhvileplass for trailere tatt ut av planen.

Planarbeidet innebærer således en videreføring og detaljering ifht gjeldende reguleringsplan når det
gjelder arealbruk. Når det gjelder byggehøyde og tomteutnyttelse, legges brukernes behov til grunn.

En utvikling som beskrevet i kapittel 5 er i hovedsak i tråd med føringer og krav i gjeldende plan, men
innebærer en viss omstrukturering av funksjoner. Selv om gjeldende plan legger til rette for ulike
former for transportvirksomhet, er imidlertid bussdepotet isolert sett et nytt element, med
potensielle utfordringer som følges opp i det videre.

Konseptskisse
hentet fra plan
1479 (2008), som
antyder en mer
omfattende
bebyggelse i
planområdet enn
beskrevet i
avsnitt 5.

Planen legger dermed til rette for relokalisering av større transport og logistikkvirksomheter, som i
sin tur åpner for en alternativ samfunnsmessig utnyttelse av deres eksisterende tomter. Dette gjelder
både for Eimskip/Agnforsyningen i Hansjordnesbukta og områdene knyttet dagens bussdepot på
Gimle.

Videre håndterer planen de støybelastningene som skissert utvikling medfører ved at det foreslås et
lokalt skjermingstiltak.

Også utfordringer knyttet til mulige klimaendringer blir ivaretatt i planen.

Således legger planen til rette for en ønsket utvikling, som er i tråd med langsiktige lokale, regionale
og nasjonale føringer – uten at det medfører vesentlige ulemper for miljø og samfunn.

6.2 Robusthet

For at planen skal være tilstrekkelig robust i fall skissert utvikling ikke kommer til realisering eller det
blir behov for å gjøre endringer i deler av konseptet, har det i utgangspunktet vært ønskelig å
videreføre utbyggingsmulighetene som følger av gjeldende plan.
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Mens rammene i gjeldende plan videreføres for arealet nærmest Stakkevollvegen, både mtp
byggehøyde og utnyttelse, er det for arealene nærmest kaiene vurdert som hensiktsmessig å øke
tillatt grad av utnyttelse.

På denne måten legges der til rette for å sette opp enkelte store bygg, uten at det samtidig må
avsettes for store tomter for denne virksomheten.

Dette gir en arealeffektiv løsning, som er i tråd med erfaringer, både fra utbyggingsprosjekter lenger
sør i Breivika og andre tilsvarende havneområder. Dvs havneområder der enkelte delområder er
bygget stort og tett, med høy tomteutnyttelse, mens andre delområder benyttes til utendørs lagring
– slik at områdene som helhet ikke fremstår som høyt utnyttet.

Dermed legges dessuten til rette for at arealene bakom kaiene kan sees i sammenheng, om det skulle
bli nødvendig i fall alternativ utvikling.

6.3 Planområdet

Planområdets totale areal er om lag 140 dekar.

6.4 Hensynssoner

For å synliggjøre eksisterende avløpsledninger avsettes hensynssoner i planen der disse ligger
utenfor trafikkarealer.

6.5 Reguleringsformål

Planområdet er disponert til følgende formål:

Arealformål Underformål

Bebyggelse og anlegg Industri/havn (BKB1 BKB2)

Samferdsel og teknisk infrastruktur Kjøreveg (SKV1)

Samferdsel og teknisk infrastruktur Gangveg/gangareal/gågate (SGG1)

Samferdsel og teknisk infrastruktur Annen veggrunn

Samferdsel og teknisk infrastruktur Kai (o_SK1)

Samferdsel og teknisk infrastruktur Kollektivanlegg (SKA1 SKA2)

Bruk og vern av sjø og vassdrag Havneområde i sjø (o_VHS1)

6.6 Industri/havn (BKB1)

Byggeområdet har en størrelse på ca 5.500 m2.

6.6.1 Gjeldende plan

Området omfattes av reguleringsplan nr 1479, der deler inngår i byggeområde I2 (industri,
næringsmiddelproduksjon og transport), og deler er avsatt til hhv  Kai og  Havneområde i sjø .
Gjeldende plan angir en maksimal gesimshøyde på kote +17,0, og en tillatt BYA = 40 %, som åpner for
en bebyggelse med ca 2.200 m2 grunnflate.

6.6.2 Foreliggende konsept

I kapittel 5 er beskrevet en bebyggelse i området på ca 1.400 m2 grunnflate, med en gesimshøyde
over terreng på ca 14 meter (tilsv kote +18,0).
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6.6.3 Føringer for framtidig utvikling

Området er avsatt til kombinert industri og havnevirksomhet.

I planens bestemmelser åpnes det for oppføring av nødvendige industri og lagerbygninger, samt
kontor tilknyttet industri og havnevirksomheten.

Dette betyr at det fortsatt vil være anledning til å etablere «fryseterminaler og ulike former for
fiskeindustri, eksempelvis prosessanlegg for hvitfisk og laks samt pelagisk fisk og bioteknologiske
prosesser med tilhørende tanker/siloer og fôranlegg», slik plan 1479 åpner for.

Planen legger bl.a. også til rette for ulike tjenester innenfor forsyning, mekaniske og el mekaniske
tjenester, redskapsservice, samt service til de marine næringene, ihht foreliggende konsept.

Langs internvegen er byggegrensen lagt 12,5 meter fra vegmidte. Langs sjøen ligger byggegrensen i
utgangspunktet i formålsgrensen mot kaiarealet.

For at planen skal være tilstrekkelig robust i fall skissert utvikling ikke kommer til realisering eller det
blir behov for å gjøre endringer i deler av konseptet, har det vært ønskelig å utfordre rammene i
gjeldende plan mtp tomteutnyttelse. På denne måten legges det til rette for at arealene bakom
kaiene kan sees i sammenheng, om det skulle bli nødvendig i fall alternativ utvikling.

Planen åpner for en byggehøyde opp til kote + 17,0.

Innenfor BKB1 er tillatt utnyttelse begrenset til 4.000 m2 (BRA).

6.7 Industri/havn (BKB2)

Delområdet har en størrelse på ca 37.000 m2.

6.7.1 Gjeldende plan

Området omfattes av reguleringsplan nr 1479, der det inngår i byggeområdene I1 og I2 (industri,
næringsmiddelproduksjon og transport). Gjeldende plan angir en maksimal byggehøyde på kote
+17,0, og en tillatt BYA = 40 %, som åpner for en bebyggelse med ca 15.000 m2 grunnflate.

6.7.2 Foreliggende konsept

I kapittel 5 er beskrevet en bebyggelse på ca 19.000 m2 grunnflate, med en høyeste gesimshøyde
over terreng på ca 14,5 meter (tilsv kote +18,5).

6.7.3 Føringer for framtidig utvikling

Området er avsatt til kombinert industri og havnevirksomhet.

I planens bestemmelser åpnes det for oppføring av nødvendige industri og lagerbygninger, samt
kontor tilknyttet industri og havnevirksomheten.

Dette betyr at det fortsatt vil være anledning til å etablere «fryseterminaler og ulike former for
fiskeindustri, eksempelvis prosessanlegg for hvitfisk og laks samt pelagiskfisk og bioteknologiske
prosesser med tilhørende tanker/siloer og fôranlegg», slik plan 1479 åpner for.

Planen legger bl.a. også til rette for etablering av fryseterminal og lager, og tilhørende
containerhåndtering, ihht foreliggende konsept.
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Langs internvegen er byggegrensen lagt 12,5 meter fra vegmidte. Langs sjøen ligger byggegrensen i
utgangspunktet i formålsgrensen mot kaiarealet.

Med bakgrunn i krav knyttet til aktuelle virksomheter, har det vært behov for å utvide rammene i
gjeldende plan, både mtp byggehøyde og tomteutnyttelse.

Planen åpner for en byggehøyde opp til kote + 18,5.

Innenfor BKB2 er tillatt utnyttelse begrenset til 24.000 m2 (BRA).

6.8 Kollektivanlegg (SKA1 SKA2)

Delområde SKA1 har en størrelse på ca 28.000 m2, mens delområde SKA2 har en størrelse på ca
7.500 m2.

6.8.1 Gjeldende plan

Område SKA1 omfattes av reguleringsplan nr 1479, der deler inngår i byggeområde F/K/I
(forretning/kontor/industri), og deler inngår i I3 (servicerelatert industri). Gjeldende plan angir en
maksimal byggehøyde på kote +17,0, og en tillatt BYA = 40 %, som åpner for en bebyggelse med ca
11.000 m2 grunnflate.

Område SKA2 omfattes av reguleringsplan nr 1479, der deler inngår i byggeområde I2 (industri,
næringsmiddelproduksjon og transport), og deler inngår i I3 (servicerelatert industri). Gjeldende plan
angir en maksimal byggehøyde på kote +17,0, og en tillatt BYA = 40 %, som åpner for en bebyggelse
med ca 3.000 m2 grunnflate.

Før områdene kan bebygges kreves utarbeidet detaljreguleringsplan, kfr delområde F/K/I og I3 i
gjeldende plan.

6.8.2 Foreliggende konsept

Planlagt utvikling som beskrevet i kapittel 5, angir en bebyggelse på ca 1.400 m2 grunnflate, med en
gesimshøyde over terreng på ca 12 meter (tilsv kote +16,0).

I tillegg er avsatt areal for oppstilling av 165 busser og 40 privatbiler.

6.8.3 Føringer for framtidig utvikling

Områdene er avsatt til kollektivanlegg.

Innenfor områdene åpnes det for planlagt bussdepot, inkl nødvendig bebyggelse, bussoppstilling,
parkeringsplasser og infrastruktur.

Ny bebyggelse etableres innenfor regulert byggegrense langs Stakkevollvegen og byggegrense 12,5
meter fra senter internveg.

For at planen skal være tilstrekkelig robust ifall skissert utvikling ikke kommer til realisering eller det
blir behov for å gjøre endringer i konseptet, har det vært ønskelig å videreføre rammene i gjeldende
plan, både mtp byggehøyde og tomteutnyttelse.

Planen åpner for en byggehøyde opp til kote + 17,0.

Innenfor SKA1 er tillatt utnyttelse begrenset til 14.500 m2 (BRA), og innenfor SKA2 er tillatt utnyttelse
begrenset til 3.500 m2 (BRA).
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6.9 Kai (o_SK1)

I tråd med gjeldende plan er et belte langs sjøen avsatt til offentlig kai, som skal kunne benyttes fritt i
forbindelse med godshåndtering, også av fiskebåter. Her tillates således ikke etablert faste
innretninger eller bebyggelse.

Ut fra funksjonelle hensyn er arealet gitt en bredde på 25 meter.

Merk at deler av etablerte utfyllinger på eiendommen 125/645 og naboeiendommen lenger nord
ligger på opprinnelig sjøbunn, og ikke er mudret til fast grunn. Dvs at evt tiltak i sjø vil ha betydning
for stabiliteten i dette området.

6.10 Havneområde i sjø (o_VHS1)

I tråd med gjeldende plan skal havneområder i sjø av hensyn til sikkerhet og fremkommelighet, til
enhver tid være åpen.

6.11 Kjøreveg (SKV1)

I planen er lagt til grunn at området vil få atkomst fra eksisterende og framtidig hovedveg via regulert
rundkjøring ved Nordøyaveien, i tråd med gjeldende plan (1479).

Med bakgrunn i at gjeldende plan åpner for at hovedveg og rundkjøringer i en første fase (trinn 1)
etableres med redusert kapasitet, har en hverken sett behov for å inkludere midlertidig eller
permanent kryssløsning i planområdet.

I planens bestemmelser åpnes det for midl løsninger for kryss med Stakkevollvegen.

Regulert internveg er, etter ønske fra Troms fylkeskommune om økt tomtedybde for SKA1, flyttet
noe mot øst ifht gjeldende plan.

6.12 Gangveg/gangareal/gågate (SGG1)

Av funksjonelle hensyn, har det vært et ønske fra forslagsstiller at kjøreveger og gangforbindelser kan
etableres uten nivåforskjeller.

Regulert fortau langs internvegen er derfor endret til gangveg/gangareal.

For at dette skal være tilrådelig, er det nedfelt i planens bestemmelser at nødvendig differensiering
mellom gangsoner og andre trafikkarealer til enhver tid skal være etablert, ved oppmerking eller på
annen måte.

6.13 Parkering

Nødvendig parkering forutsettes løst innenfor de enkelte områdene.

I foreliggende konsept opereres det med et antall på ca 95 oppstillingsplasser, inkl gjesteparkering,
knyttet til bussdepotet og terminalen. For servicebygget er antatt 20 plasser.
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I bestemmelsene er totalt antall oppstillingsplasser for privatbiler innenfor planområdet begrenset til
100. Om foreliggende konsept legges til grunn, tilsvarer dette en faktisk dekning på om lag 1 plass pr
200 m2 byggeareal, betydelig lavere enn i gjeldende plan 1479 som åpner for 1 plass pr 100 m2.

Videre stilles krav om at 10 % av plassene skal ha ladepunkt for el bil.

6.14 Sykkelparkering

I bestemmelsene stilles krav om at det skal legges til rette for sykkelparkering.

6.15 Teknisk infrastruktur

Det legges i planen til rette for at nødvendig teknisk infrastruktur kan etableres innenfor arealer
avsatt til både Bebyggelse og anlegg , samt Samferdsel og teknisk infrastruktur .

6.15.1 Energi

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme mellom varmesentralen i Breivika og
det nye avfallsforbrenningsanlegget på Skattøra.

I gjeldende kommuneplan (2011 2022) framgår at det ved ny utbygging med samlet gulvareal over
1000 m² skal installeres varmeanlegg som er forberedt for tilknytning til fjernvarmenettet. For
mindre prosjekt/enkelthus skal det stilles krav om minst en miljøvennlig energibærer i tillegg til
strøm (pelletskamin/rent brennende vedovn/annet).

I forbindelse med rullering av arealdelen ble dette i forslag til kommuneplan (2015 2026) foreslått
presisert ytterligere, ved at det innenfor konsesjonsområdet gjelder tilknytningsplikt for
nybygg/utvidelser med et samlet oppvarmet bruksareal (BRA) på over 1000 m2.

I planens bestemmelsernedfelles krav om at ny bebyggelse skal tilrettelegges for tilknytning til
framtidig fjernvarmenett.

Ved en slik etablering av et fryselager vil man kunne få et overskudd av varme, og i såfall vil man
kunne søke om å slippe tilkobling til fjernvarme fordi man allerede har tilgang til fornybar varme.

I hvilken grad tilliggende bebyggelse/kaianlegg vil kunne nyttiggjøre overskuddsvarme fra
fryseterminalen, antas å bli vurdert nærmere i forbindelse med utbygging.

6.15.2 Kraft

Framtidige løsninger for kraftforsyning innenfor planområdet er diskutert med Troms Kraft, og vil bli
planlagt og etablert i samarbeid med dem. Dette gjelder også ny trase for høyspentkabel.

Detaljerte løsninger vil bli avklart i rammesøknad.

I planen er det lagt til rette for at nødvendig teknisk infrastruktur kan etableres innenfor hhv trafikk
og byggeområder.

6.15.3 Vann, avløp og overvann

Framtidige løsninger for vann og avløp innenfor planområdet er diskutert med berørt etat, og vil bli
planlagt og etablert i samarbeid med dem.
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I planen er det lagt til rette for at nødvendig teknisk infrastruktur kan etableres innenfor hhv trafikk
og byggeområder.

Detaljerte løsninger vil bli avklart i rammesøknad.
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7 VIRKNINGER AV PLANEN

7.1 Eiendomsforhold

Planen berører eiendommene 125/390, 125/645, 125/673.

7.2 Nærmiljø

Planens betydning for nærmiljøet omtales nedenfor, i avsnittene 7.5 7.7.

7.3 Naturmiljø

Planen berører ingen registrerte naturverdier.

7.4 Kulturminner og miljø

Planen berører ingen registrerte kulturminneverdier.

7.5 Trafikale forhold

Planen forholder seg til overordnede vegløsninger, som avgitt i plan 1479.

Denne legger til rette for separering mellom myke trafikanter og kjørende.

For å minimere inngrep i forhold til eiendommene legger denne i utgangspunktet opp til at
kjøreatkomst til boligene skjer dels direkte fra hovedvegen, dels via g/s vegen.

7.6 Gående og syklende

Planen forholder seg til overordnede vegløsninger, inkl gang og sykkelveger, som avgitt i plan 1479.

Dette innebærer en vesentlig forbedring for gående og syklende ifht dagens situasjon.

I planområdet er det lagt til rette for separering mellom myke trafikanter og kjørende, som forholder
seg til øvrige løsninger i plan 1479.

7.7 Støy

Det er utarbeidet en støyrapport datert 02.06.17 (vedlagt) hvor det i sammendraget heter som
følger:

«Gjennomførte beregninger viser at aktiviteten innenfor planområdet medfører at anbefalte
grenseverdier kan bli overskredet for tilliggende boliger.

Containerhåndtering, og spesielt bruk av reachstacker er hovedutfordringen vedrørende støy. Det
må anlegges en støyskjerm/ voll ved containerområdet med minimum høyde 7,5m. Foreslått
skjermingstiltak løser ikke fullt ut utfordringene med støy fra hele planområdet. Totalt 11 boliger vil
ha en overskridelse av grenseverdien for ekvivalent støynivå på natt (Lnight). Av disse boligene vil 3
kunne få en overskridelse på inntil 3 dB, 4 vil kunne få en overskridelse på 2 dB og ytterligere 4 vil
kunne få en overskridelse på inntil 1 dB. 3 bolighus vil kunne få en overskridelse av grenseverdien
for ekvivalent støynivå over døgnet (Lden) på inntil 1 dB.

Å få til en ytterligere beregnet reduksjon av støyen fra planområdet med 1 3 dB vil medføre veldig
omfattende, kostbare og bygningsmessig utfordrende skjermingstiltak, og det anbefales derfor å se
på andre løsninger og ev. kunne akseptere avvik fra de anbefalte grenseverdiene i T 1442.

Det er i beregningene lagt inn en antatt worst case situasjon, med full aktivitet på
containerterminal og fiskemottak også under byggetrinn 1. Det er i beregningene også forutsatt
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bruk av konvensjonelt utstyr i dag, dvs. det er forutsatt bruk av dieseltrucker og dieselbusser, mens
det i fremtiden vil bli mer bruk av elektrisitet og/eller gass som støyer mindre. Det er heller ikke
forutsatt tilkopling til landstrøm for skip og båter. Effekten av landstrøm og redusert
tomgangskjøring for busser er nærmere beskrevet.

Støy fra planområdet bør vurderes i sammenheng med vegtrafikkstøy fra Stakkevollvegen, siden
støy fra Stakkevollvegen vil være omtrent 10 15 dB høyere enn støyen fra planområdet både som
gjennomsnitt over døgnet og på natt. Dette betyr at støyen fra dette planområdet dermed kun vil
øke den totale lydtrykknivået for de mest støyutsatt husene her med 0,1 0,4 dB. En endring på
mindre enn 3 dB sies vanligvis å ikke være merkbar. Støyskjerming mot planområdet må derfor
vurderes i helhet med den øvrige støyskjerming som skal etableres i området som følge av
utbygging av vegsystemet.

Det bør legges til rette for andre støyreduserende tiltak i fremtiden som f eks. landstrøm, annet
støysvakt utstyr og redusert tomgangskjøring. Lokal skjerming og/eller fasadetiltak kan også
vurderes.

En forutsetning om at all støy skal løses med tiltak inne i eget planområde vil kreve både svært
teknisk utfordrende og kostbare støytiltak for å redusere støyen med ved mest utsatt boliger med 1
3 dB.

I andre større utbyggingsprosjekt innen samferdsels og infrastruktur er det vanlig å foreta en kost
nytte vurdering av foreslåtte støytiltak ved kilden. Vanlig praksis er da at dersom dette krever et
uforholdsmessig kostbart skjermingstiltak, så tilbys det i stedet lokal støyskjerming og/eller
fasadetiltak.

Gods må håndteres forsiktig slik at impulslyder ikke oppstår. Høye impulslyder eller maksimalnivå
oppstår ved slipp av containere eller kollisjoner mellom lasteredskap, lastevogner eller containere.

Opptrer impulslyder med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr time, skjerpes kravet til
døgnekvivalent støynivå, Lden, med 5 dB. Ved en eventuell slik skjerpelse vil et stort antall boliger
ligge i gul støysone.

Dersom høye maksimalnivå oppstår ved slag mot eller kollisjoner mellom containere mer enn 10
hendelser i løpet av ei natt, vil et stort antall boliger få maksimale støynivå som overskrider
grenseverdien, med et maksimalt støynivå ved mest utsatte bolig på LAFmax = 65 dB.

En eventuell skjerping av kravet som følge av impulslyd, eller ved høye maksimalnivå på natt, vil
gjøre det svært teknisk og kostnadsmessig utfordrende å oppfylle støykravene. Trolig er da eneste
mulighet for å oppfylle kravet ved tiltak innenfor planområdet å begrense/unngå aktivitet på natt.

Tiltakshaver må derfor legge til rette for og bestrebe en støysvak håndtering av gods. Det kan ikke
drives mekanisk vedlikehold av containere med hammer, slegge eller lignende ved terminalen.

Ved endringer i forutsetningene for drift, utstyr, skjerming eller andre forhold som har vesentlig
betydning for støy, må det utføres ny støyvurdering.»

Behovet for mindre unntak fra gjeldende retningslinjer er ivaretatt i planbestemmelsene.
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Støysonekart for ekvivalent støynivå natt (Lnight) for alle
kilder i planområdet beregnet 4 m over bakken med 7,5
m høy støyskjerm/voll ved containerområdet (blå linje).

Totalt 11 bolighus vil etter dette tiltaket kunne ha en
overskridelse av grenseverdien for natt (3 bolighus med
en overskridelse på inntil 3 dB, 4 bolighus med inntil 2 dB
og 4 bolighus med inntil 1 dB).

Støysonekart for ekvivalent støynivå på natt (Lnight)
beregnet 4,0 m over bakken for alle kilder i planområdet
men hvor halvparten av containerskip er koplet til
landstrøm, tomgangskjøring for busser er halvert og
internveg har adkomst fra nord. Det er etablert 7,5 m høy
støyskjerm/voll ved containerområdet, og en tett
støyskjermer langs Stakkevollvegen med høyde 2,5 m
(blå linjer).

Totalt 5 bolighus vil etter dette kunne ha en
overskridelse av grenseverdien for natt med inntil 1 dB.

Se kapittel 8 for nærmere informasjon om miljøvennlige
løsninger.

7.8 Teknisk infrastruktur

Det er redegjort for problemstillingene i avsnitt 4.8 og 6.15.

Oppsummert er dette status:

Eksisterende hovedvannledning og avløpsledninger er i ferd med å bli lagt om.

Eksisterende kraftlinje må flyttes.

Nærmere avklaringer og detaljer vil bli redegjort for i en separat VAO rammeplan.
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7.9 Grunnforhold

Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en geoteknisk vurdering.

Forholdet til områdestabilitet/trygg byggegrunn ansees tilstrekkelig ivaretatt, bl.a. ved at krav om
dokumentasjon i søknadsfasen er nedfelt i planbestemmelsene.

7.10 Havnivå og stormflo

Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en vurdering vedr havnivå og stormflo.

Forholdet til prognoserte klimaendringer ansees tilstrekkelig ivaretatt, ved at både minimumshøyder
og krav om konkret vurdering av behovet for sikring er nedfelt i planbestemmelsene.

7.11 Synlighet

7.11.1 Fjernvirkninger

Fjernvirkninger ved en utbygging langs sjøen i dette området ble beskrevet og vurdert i forbindelse
med konsekvensutredningen som lå til grunn for utforming av plan 1479.

Generelt kan det oppsummeres med at planlagt bebyggelse er sammenliknbar med foreløpig
konsept som lå til grunn for plan 1479, og at den i liten grad vil være fattbar på avstand (sett fra
Fjellheisen eller fastlandet for øvrig).

Fotomontasjene viser ettersituasjonen sett fra hhv Fjellheisen og fugleperspektiv, basert på foreløpig konsept knyttet
til plan 1479 (fra Konsekvensutredning, 2002).

Mer lokale virkninger blir drøftet i neste avsnitt.
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7.11.2 Nærvirkninger

Også nærvirkninger ved en utbygging i området ble dokumentert i forbindelse med
konsekvensutredningen som lå til grunn for utforming av plan 1479.

Generelt kan det oppsummeres med at planlagt bebyggelse er sammenliknbar med foreløpig
konsept som lå til grunn for plan 1479.

Selv om planlagt utbygging og bebyggelse mellom Stakkevollvegen og sjøen vil endre utsynet mot
sundet og fjellene på fastlandet, vektlegges at det aktuelle området allerede er tillatt utbygd, kfr plan
1479.

Førsituasjonen, fra Mekanikervn

Mulig ettersituasjon, fra Mekanikervn
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Førsituasjonen, fra kryss ved Nordøyavn

Mulig ettersituasjon, fra kryss ved Nordøyavn
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Førsituasjonen, fra stikkveg

Mulig ettersituasjon, fra stikkveg
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7.12 Utslipp til luft

Også når det gjelder utslipp til luft, ble det gjort konsekvensvurderinger som grunnlag for plan 1479 i
regi av Norsk institutt for luftforskning (NILU).

I NILU rapport OR 18/2002 framgår at ulemper for nærliggende boliger i stor grad knyttes til
trafikken langs eksisterende og planlagte hovedveger – og at bidraget fra havneaktiviteten bl.a.
grunnet stor avstand har begrenset betydning.

I og med at aktiviteten og trafikkgrunnlaget som ligger til grunn for planen her er vesentlig mindre
enn hva som ble lagt til grunn for plan 1479, vurderes forholdet til utslipp til luft i utgangspunktet
som underordnet.

Dette understøttes av et notat datert 04.05.17 (vedlagt), hvor NILU redegjør for en vurdering av
luftkvalitet i området i forhold til planretningslinje T 1520.

Som det framgår av figuren under har virksomheten i planområdet liten betydning for luftkvaliteten
ved boligene nord for Nordøyavegen, mens vegtrafikken langs Stakkevollvegen bidrar til at de
nærmeste ligger i gul sone.

Merk at avgrensning av rød luftsone i stor grad sammenfaller med rød støysone, og at en
langsgående støyskjerm vil ha en positiv effekt også mtp luftkvalitet.

Røde og gule luftsoner ved planområdet (NILU).
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7.13 Security

Som andre havneområder der det anløper utenlandske fartøyer, omfattes planlagte anlegg av ISPS
regelverket.

Dette innebærer bl.a. at det er behov for å gjerde inn området, og at det etableres systemer mtp
adgangskontroll for personell og kjøretøyer.

I planens bestemmelser åpnes det for å gjerde inn områdene.

7.14 Massebehov

Planen legger opp til videre utfylling i sjø.

Massebehovet som følger av en realisering av planforslaget, forutsettes løst utenfor planområdet.

7.15 Arealer til rigg, drift, deponi

Anledning til å benytte arealer innenfor planområdet til rigg og drift, herunder deponi, sikres
gjennom reguleringsbestemmelsene.

7.16 Snødeponering

Det er ikke avsatt områder for snøopplag, dette forutsettes løst ifbm drift av områdene.

I den grad det blir en utfordring at mellomlagret snø tar for stor plass, vil det være aktuelt å kjøre den
bort.
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8 MILJØVENNLIGE LØSNINGER I FRAMTIDEN

Som kjent er det vanskelig å si noe sikkert om framtiden.

Når det kommer til transportsektoren, er det imidlertid liten tvil om at det i årene som kommer vil bli
tatt i bruk utstyr som er mindre belastende for omgivelsene, i form av redusert utslipp, mindre støy
osv.

8.1 Bussoppstilling

Stortinget har vedtatt at lokal kollektivtransport fra 2025 skal baseres på lav og nullutslipps kjøretøy.

Dette medfører at fylkeskommunen i framtidige kontrakter stiller krav om lav og nullutslipps busser,
som gir mindre eller ingen utslipp og redusert støy. I praksis vil det i Troms bety elektriske busser.
Det vil bety at man på bussdepot og reguleringsplasser må legge til rette for lading av elektriske
busser.

Troms fylkeskommune har startet et prosjekt der vi i første fase tester elektrisk buss i 2018 og 2019.
Deretter vil man gradvis innfase slike busser i større skala i Tromsø og Harstad med mål om
nullutslipps bybusseri 2025.

Det er særlig støyreduksjon i forbindelse med oppstart og hverken lokale eller andre utslipp, hverken
når bussen står stille eller når den kjører som vil merkes best.

Bussene vil ikke være totalt støyfrie, da det fortsatt vil være noe støy fra dekkene, men dette er
svært lite sammenlignet med dagens busser.

8.2 Skip ved kai

Det foregår en miljøbasert teknologisk utvikling innenfor fartøy, hvor energikilder som lettere oljer,
LNG og elektrisk kraft benyttes. Tromsø Havn tilrettelegger i dag for slike fartøyer ved sine anlegg.

På samme måten som i andre nært forestående prosjekter i havna, etableres det løsninger for bruk
av landstrøm, evt LNG, i planområdet.

Andelen skip som nytter landstrøm er generelt økende internasjonalt. Det er flere grunner til dette.
Dels ser rederiene økonomiske gevinster, dels foregår en fornying av flåten, og dels har sjøbasert
transport stort fokus på klima og miljøspørsmålet.

Et anslag på at 50 % av fartøyene benytter landstrøm eller tilsvarende, ansees som realistisk.

Dette vil medføre redusert bruk av hjelpemotor/aggregater, så vel som bruk av kraner og annet
utstyr på skipet.

8.3 Godshåndtering

Den teknologiske utviklingen medfører at en ved håndtering av containere og annet gods i stadig
større grad benytter håndteringsutstyr som går på biodrivstoff, elektrisitet og LNG.

De aktuelle terminaloperatørene vil sålangt en kjenner til benytte ny teknologi, som de har erfaring
med fra andre anlegg, bl.a. på Island.

Hvorvidt det vil bli benyttet elektriske containertrucker, ordinære containertrucker eller
reachstackere er sålangt ikke avklart.

Når det gjelder kjøl/frys containere vil de være tilkoplet strøm i påvente av utskipning, gjennom
såkalte reeferplugs.



Detaljreguleringsplan for Breivika nord multiconsult.no
Planbeskrivelse 8 MILJØVENNLIGE LØSNINGER I FRAMTIDEN

712276 PLAN RAP 002 07.06.17/06 SIDE 47/49

8.4 Oppsummering

I god tradisjon framstår beregningene som er gjort ift støy og luftkvalitet, kfr avsnitt 7.7 og 7.12, som
svært konservative. Dette både mtp omfang, aktivitetsnivå og utstyr.

Dette innebærer bl.a. at påviste ulemper ved bruk av konvensjonelt utstyr vil reduseres ved mer
miljøvennlige løsninger.
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9 RISIKO OG SÅRBARHET

Forholdet til risiko og sårbarhet er oppsummert på følgende måte i forenklet ROS analyse datert
23.05.16:

Naturrisiko

Områdestabiliteten, herunder forholdet til kvikkleire, vurderes som avklart gjennom utførte
undersøkelser og vurderinger. Det anbefales nedfelt krav i reguleringsplanens bestemmelser om at
det ved søknad om rammetillatelse for anleggstekniske arbeider, skal legges ved dokumentasjon på
at grunnforholdene er tilfredsstillende og at nødvendige tiltak vil bli gjennomført.

Behovet for sikring i forhold til havnivåstigning og stormflo vurderes ivaretatt dersom det i
reguleringsplanens bestemmelser stilles krav om at laveste tillatte terrengnivå er satt til kote +3,20
og laveste tillatte gulvnivå er satt til kote +3,50 (NN1954). Og ved at der inntas krav om at det ved
søknad om rammetillatelse skal foreligge en konkret vurdering av behovet for sikring mot
oversvømmelse og oppskylling, og dokumentasjon på evt avbøtende tiltak.

Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Det er hverken registrert viktige naturverdier eller kulturminneverdier innenfor planområdet.

Teknisk og sosial infrastruktur

Det er ikke identifisert særskilte utfordringer knyttet til ovennevnte.

Virksomhetsrisiko

Planen legger opp til at det i en framtidig situasjon etableres et vegsystem som skiller myke
trafikanter fra kjørende. Veger og kryss dimensjoneres i tråd med gjeldende normer.

Forholdet til grunnforurensning vurderes som avklart.

Når det gjelder evt forurensede sedimenter nedfelles krav i reguleringsplanens bestemmelser om at
det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge miljøgeologisk undersøkelse, som grunnlag for evt
nødvendige risikovurderinger og tiltaksplaner i tråd med gjeldende regelverk.

Forholdet til støy anbefales fulgt opp i tråd med faglige råd, bl.a. når det gjelder utforming av
reguleringsplanens bestemmelser.
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10 VEDLEGG

Planbestemmelser, datert 10.05.17

Plankart 1:2000, datert 10.05.17 (A3)

Situasjonsplan 1:2000, datert 06.09.16 (A3)

Snitt A A datert 03.06.16

3D illustrasjoner datert 03.06.16 (4 stk)

Varsel om planoppstart, datert 02.06.15 (10 sider)

Innkomne uttalelser (51 sider)

Forhåndsuttalelser sammenstilling og kommentarer, datert 24.09.15 (Multiconsult)

Forenklet ROS analyse, datert 23.05.16 (Multiconsult)

Støyvurderinger, datert 02.06.17 (Multiconsult)

Notat vedr luftkvalitet, datert 04.05.17 (Norsk institutt for luftforskning, NI LU)

Klimatilpasning – havnivåstigning, datert 10.11.15 (Multiconsult)

Geoteknisk vurdering – grunnforhold, datert 20.05.16 (Multiconsult)

Grunnundersøkelser, datert 11.03.09 (Multiconsult)

Miljøundersøkelser, datert 16.02.10 (Multiconsult)


