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Sammendrag   

  



Bakgrunn Multiconsult har på vegne av Troms fylkeskommune og Tromsø havn 

fremmet forslag til detaljreguleringsplan for Breivika havn nord.  

 

 

Mål for planen 

  

 

Formålet er å legge til rette for etablering av bussdepot med tilhørende 

servicefunksjoner, samt en fryse- og logistikkterminal. 

    

 

Hovedinnhold 

  

Planen legger til rette for 165 oppstillingsplasser for buss, det settes i 

tillegg av 100 parkeringsplasser for ansatte og kunder.  

 

Fiskernes Agnforsyning og Eimskip skal flytte og reetableres i 

Breivika. Planen åpner for at det kan etableres en fryse- og 

logistikkterminal på med en grunnflate på ca.19 600 m2, og en 

makshøyde på C+20. 

    

   

 

Vurdering 

 

Fiskernes Agnforsyning og Eimskip sine etableringer i Breivika er slik 

de følger av planforsalget i tråd med gjeldende reguleringsplan. Når det 

gjelder etablering av bussdepot, avviker dette fra formålet i gjeldende 

plan, som er forretning/kontor/industri. Kravet om at det skal etableres 

en sammenhengende langsgående bebyggelse mot Stakkevollvegen, 

oppfylles ikke i planforslaget.  Dette kravet var opprinnelig stilt for å 

oppnå at bebyggelsen skulle danne en naturlig støyskjerm for 

boligbebyggelsen på oversiden av vegen. Foreliggende planforslag 

innebærer etablering av støyskjermer. For å få til en sammenhengende 

støyskjerm, vil det bli nødvendig med samling og sanering av enkelte 

boligadkomster.  

 

Planforslaget må videre sees i sammenheng med at Tromsø kommune 

og Troms fylkeskommune har inngått en avtale om makeskifte for blant 

annet å sikre etablering av helsehus ved UNN og nytt bussdepot. 

 

Det innkom 12 merknader til planen, hvor Fylkesmannen meldte 

innsigelse knyttet til støy. 

 

Bestemmelsene er revidert iht. Fylkesmannens vurdering, og 

innsigelsen ble frafalt 14.08.2017. 

 

Offentlige instanser som Kystverket, Statens vegvesen, 

Fiskeridirektoratet, Avinor, Troms havnestyre og Tromsø Havn KS har 

ikke konkrete merknader til planen.  

 

Flere merknader går i mot døgnhvileplass for trailere, og formålet er 

derfor tatt ut av planen. Næringsorganisasjonen, Norges lastebileier-

forbund sier at behovet er prekært, og ber Tromsø kommune og 

Statens vegvesen om å prioritere arbeidet med alternative arealer for 

døgnhvile. 



 

Fylkeskommunen ber om at det stilles et minimumskrav til 

sykkelparkering, og at området pålegges en oppdeling og avgrensning 

ved bruk av vegetasjon. Anmodningen er fulgt opp med egne 

bestemmelser. 

 

Fylkesmannens krav til støy- og støvtiltak er fulgt opp med klarere 

bestemmelser. Det samme gjelder for sykkelparkering og tiltak mot 

spredning av ev. forurensede masser. 

 

Beboerne og bydelsrådet fremhever dagens miljøbelastning fra veg og 

anleggsområde i havneområdet, og de vil ha forsikringer om at det 

gjennomføres tiltak som begrenser plagene. Bestemmelsene har klare 

føringer som stiller krav om at ingen tiltak kan igangsettes i området 

før skjerming mot støy og støv er sikret gjennomføring.  

 

Rekkefølgekravene i bestemmelsene legger opp til at kryss, adkomster 

og veganlegg skal være på plass før virksomhetene kan starte med 

bygg og anlegg. 

 

Planens funksjoner for ny bussoppstillingplass og tilrettelegging av 

havneareal for fiskerinæringen er viktig for Tromsøs utvikling. 

Planen setter strenge krav til begrensning av miljøbelastningene fra 

området. Planforslaget anbefales godkjent. 
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02 Planfakta  

  Formål: Kollektivanlegg, industri/havn, kai,  

        havneområde i sjø, kjørevei 

 

Formål/utnyttelsesgrad/høyder:  

- SKA1, kollektivanlegg: T-BRA = 11.500 m2, C+ 17,0 

- SKA2, kollektivanlegg: T-BRA = 3500 m2, C+17,0 

- BKB1, industri/havn: T-BRA = 4000 m2, C+ 17,0 

- BKB2, industri/havn: T-BRA= 24.000m2, C+ 18,5 

- o_SK1 Kai 

- SKV1 Kjøreveg 

- VHS Havneområde i sjø 

    

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

Oppstartsmøte med byutvikling 16.04.2015  

Annonsert oppstart av planarbeid  01.07.2015  

Naboskapsmøte 

Fastsatt planprogram 

Vedtak om offentlig ettersyn  

Merknadsfrist, offentlig ettersyn 

24.06.2015 

11.10.2016 

17.02.2017 

31.03.2017 

  

Planprosessens 

spesielle sider 

Byutvikling har varslet oppstart av revidering av plan 1479. 

Bakgrunnen er blant annet at planen har flere rekkefølgekrav som 

vanskeliggjør nyetableringer i Breivika.   

 

Både Statens vegvesen og Tromsø kommune er enig i at det ikke er 

ønskelig å realisere regulert avkjørselsfri firefeltsvei. Firefeltsveien skal 

derfor omreguleres til en tofeltsvei med avkjørsler. Stakkevollvegen, 

fra krysset ved Gimleveien, skal nedklassifiseres til kommunal veg, og 

skal opparbeides med et separat anlegg for gående og syklende. 

Stakkevollvegen skal forbeholdes kollektivtrafikk, gående og 

syklende, samt de som bor langs strekningen. 

 

All gjennomgangstrafikk og næringstrafikk skal ledes via ny fylkesvei 

59. Vegen skal prosjekteres av Statens vegvesen på vegne av 

Fylkeskommunen.  

 

Byutvikling ønsket i utgangspunktet at ny fylkesvei skulle forlenges 

helt frem til kryss ved Ringveien. Dette for å kunne fjerne 

hovedtrafikken bort fra boligområdene langs Stakkevollvegen. Disse 

boligene er i dag svært støy- og støvutsatt, i tillegg til at de er utsatt 

for vibrasjoner fra tungtrafikken.  

 



På grunn av en avtale med Troms fylkeskommune om makeskifte av 

eiendommer for etablering av henholdsvis helsehus, ny fremtidig skole 

på Borgtun, samt bussdepot, vil den foretrukne veiløsningen ikke 

kunne realiseres.  

 

Alternativet er nå å lede ny fylkesvei opp på Stakkevollvegen i nytt 

kryss nord for Nordøyaveien. Dette medfører at det må etableres en 

egen støyskjerming for boligene langs strekningen. Dette vil gi noe 

bedre boforhold for boligene, men vil ikke være en optimal løsning, da 

vibrasjoner ikke fjernes.  

 

04 Planvurdering 
  

Bakgrunn Multiconsult har på vegne av Troms fylkeskommune og Tromsø Havn 

fremmet et forslag til detaljreguleringsplan for Breivika havn nord.  

   

   

Mål for planen Målet med planen er å legge til rette for etablering av bussdepot med 

tilhørende servicefunksjoner, samt en fryse- og logistikkterminal. 

 

 

 

Hovedinnhold 

Planen legger opp til etablering av 165 oppstillingsplasser for buss.  

 

 

Det planlegges etablert en fryse- og logistikkterminal på tilsammen ca. 

24 000 m2. Planen hjemler etablering av et servicebygg på 1400 m2 

nærmest kaia.  

 

Statens vegvesen har hatt et ønske om å sette av areal for  

døgnhvileplasser for langtransportsjåfører, med plass for åtte vogntog. 

Kommunen har vurdert dette formålet som uforenelig med eksisterende 

bomiljø på oversiden av Stakkevollvegen, da døgnhvileplassen vil 

generere økt støy til boligområdet. Formålet er tatt ut av planen. 

 

Det skal også etableres et mindre drivstoffanlegg som ikke skal være 

offentlig tilgjengelig. Det avsettes 100 parkeringsplasser for ansatte og 

kunder, samt et fast antall sykkelparkeringsplasser, hvor 50 % kreves 

takoverbygd. 

 

 

 
 Forslag til disponering av planområdet  



   

Kollektivanlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryseterminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicebebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vei og adkomst 

 

 

 

Bussene er tenkt plassert på terreng opp mot boligbebyggelsen langs 

Stakkevollvegen. I gjeldende plan er det stilt krav om at bebyggelsen 

opp mot Stakkevollvegen skal etableres med sammenhengende volum, 

for å oppnå støyskjermingseffekt for boligene på oversiden av 

Stakkevollvegen.  

 

I tilknytning til bussdepotet skal det etableres vaskehall, verksted, 

servicebygg og et kontorbygg. 

 
Forslag til plassering og utforming av bussdepot,  her vist med gult 

 

 

Fryseterminalen er tenkt utviklet over tid. Første byggetrinn antas å ha 

en grunnflate på 7500 m2. Planen åpner for en mulig utvidelse med 

4500 m2. Makshøyden vil være C+ 18,5.  

Det planlegges etablert et tørrlager på ca. 6000 m2, med en makshøyde 

på 10 meter. Godshåndtering i forbindelse med tørrlageret går i 

hovedsak med trailere, for fryselagerets del går det meste per båt.  

 

Fiskernes agnforsyning og Eimskip stiller krav om 300-350 meter kai, 

basert på en samtidighet av to større fabrikktrålere og ett 

containerfartøy på ca. 150 meter. Kaia har et dybdekrav på 11 meter 

ved lavvann.  Kaia skal utbygges trinnvis.  

 

 

Ved kaia er det er tenkt etablert et servicebygg på inntil 1400 m2, med 

en makshøyde på C+ 18. Bygget skal kunne fungere som en fremskutt 

base for blant annet utstyrsleverandører og kuldetekniske 

entreprenører, og skal i hovedsak betjenes av varebiler.  

 

Området for servicebebyggelse er også aktuell for etablering av andre 

havnerelaterte virksomheter, som kan etableres iht. rammene gitt av 

plankart og bestemmelser.  

 

 

Internt i planområdet ønskes etablert en privat kjøreveg forbeholdt 

fortrinnvis tungtrafikk (busser og vogntog). Det ønskes ikke 

tilrettelegging for gående og syklende på bekostning av tungtrafikken. 

Dette er ikke optimalt for trafikksikkerheten til myke trafikanter, og 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering 

 

 

 

 

Døgnhvileplass er 

tatt ut av planen. 

 

 

 

 

 

Støy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det vil derfor være en forutsetning for tiltak i området at det etableres 

en veibom som stenger for allmenn ferdsel i området.  

 

Adkomst til planområdet vil være fra nytt kryss ved Nordøyaveien. I 

gjeldende reguleringsplan er det satt av en fem armet rundkjøring som 

krever til sammen 10 daa med trafikkformål. I forbindelse med revisjon 

av plan 1479 skal det vurderes en mindre arealkrevende kryssløsning, 

som er bedre egnet til å prioritere kollektivtrafikken, samt gående og 

syklende. Revisjon av plan 1479 (gitt plannummer 1863) går parallelt 

med dette planarbeidet, og planlegges lagt ut på høring nov/des 2017. 

 

 
Regulert adkomst til området fra sør ved Nordøya vegen  

iht. gjeldende plan 1479. 

I henhold til planbestemmelsene kan det etableres til sammen 100 

parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Bakgrunnen for den noe 

høye dekningen er at bussjåfører vanskelig kan ta bussen til jobb. 

Antallet parkeringsplasser kan derfor aksepteres.  

 

Planforslaget viser muligheter for etablering av døgnhvileplasser for 

langtransportsjåfører. Byutvikling anser dette som en uheldig løsning, 

da døgnhvileplasser genererer mye støy, i tillegg til at det øker 

tungtrafikkbelastningen på området ytterligere. Formålet er tatt ut av 

planen. 

 

 

Administrasjonen har vektlagt avbøtende tiltak for eksisterende boliger 

i sin vurdering av fremtidige tiltak i Breivika. Dette er førende i alle 

reguleringsplaner i havneområdet. Bestemmelser i forhold til 

støyforurensing er derfor spesielt myntet på å bedre bokvaliteten til 

eksisterende boliger. Støy er en utfordring for planområdet. Det vil 

være nødvendig å etablere egne støyskjermer inne i området for å 

skjerme for støyen fra containerterminalen og fiskemottaket.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Støy fra containerhavn/fiskemottak,  

med etablert skjermingstiltak 

 

 

Stakkevollvegen er utsatt for både støy og støv. Siden fylkesveien ikke 

kan forlenges med utløp ved Ringveien, vil det være nødvendig med 

etablering av støyskjerm for boligene på vestsiden av veien. 

 

Boligene som ligger sør for Nordøyaveien vil unngå veistøyen når ny 

fylkesvei er etablert. Siden ny fylkesvei ikke kan forlenges som først 

ønsket, må det etableres støyskjermingstiltak for boligene nord for 

Nordøyaveien. Vedlagt støyrapport viser at ved etablering av 2,5 meter 

høye skjermer langs Stakkevollvegen, så vil man kunne skjerme 

boligene slik at de ligger innenfor gul vegstøysone. Noen av boligene 

vil kunne få en stille side. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAO 

 

 

 

 

 

Geoteknikk 

 

 

 

 

 

 

 

Forurensning i 

grunn 

 

 

 

 

 

Kulturminner 

 
Utsnitt som viser samlet støybelastning ved etablering av skjermingstiltak,  

vist med blå strek.  

 

 

I forbindelse med revisjon av plan 1479 skal Byutvikling utarbeide en 

ny veiprofil for Stakkevollvegen. For strekningen nord for 

Nordøyaveien vil det mest sannsynlig legges opp til en løsning med 

gangvei på innersiden av en støyskjerm og sykkelfelt på utsiden. 

Endelig plassering av støyskjerm, samt høyden og utformingen av 

denne, er derfor ikke endelig avklart.  

 

 

Rammeplan for vann, avløp og overvann skal være godkjent av 

Tromsø kommune ved Vann og avløp før det gis rammetillatelse til 

tiltak innenfor planområdet. 

 

 

 

I forbindelse med varsel om oppstart krevde NVE at det må 

gjennomføres en konkret vurdering av stabiliteten i planområdet. 

Multiconsult har gjennomført en grunnundersøkelse, som legges ved.  

Undersøkelsen viser at antatt kvikkleire ikke kan klassifiseres som 

kvikkleire eller sprøbruddsmateriale.  

 

 

 

Området er fylt ut med rene masser fra blant annet Ryatunellen, det 

antas derfor at grunnen ikke er forurenset. For sjøarealet mellom 

Isrenna og Skattøra som ikke er utfylt, skal det gjennomføres miljø 



geologisk avklaring før utfylling igangsettes. 

 

 

 

Planområdet grenser opp mot Stakkevollan gård, som er avsatt til 

spesialområde bevaring i plan 1479. Forslag til reguleringsplan 

opprettholder byggegrensene fra gjeldende plan. Hensynet til den 

bevaringsverdige bebyggelsen anses som tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Det ble gjennomført arkeologiske kulturminneundersøkelser i sjø i 

forbindelse med plan 1479, uten at det ble gjort funn av automatisk 

freda kulturminner.  

 

 

 

05 Merknader 
   

  Det er innkommet 12 merknader, inkl. innsigelse fra Fylkesmannen. 

Følgende merknader er mottatt: 

 Kystverket 

 Statens vegvesen 

 Fiskeridirektoratet 

 Avinor 

 Norges lastebileier-forbund 

 Troms havnestyre og Tromsø Havn KS 

 Troms fylkeskommune 

 Fylkesmannen 

 Kvalsundvegen 59 og 61 

 Nordøya bydelsråd 

 Beboere i Stakkevollvegen, Mekanikervegen, Kvalsundvegen og 

Frøyas veg 

 Øyvind Emaus 

 

 

  

Kystverket stiller seg undrende til at arealer nært tilknyttet sjøen 

avsettes til bussoppstillingsplass fremfor sjørettet aktivitet. 

 

Kommunestyret har gjort en samlet vurdering av offentlige arealbehov 

og funksjoner på Tromsøya, og funnet dette området ved Breivika nord 

som det mest ideelle for oppstilling av rutebusser. Merknaden tas til 

orientering. 

 

Statens vegvesen er enig med Tromsø kommune om at døgnhvileplass i 

dette område er ugunstig. De er tilfreds med at deres tidligere innspill er 

fulgt opp i planen for området.  

 

Merknaden tas til orientering. 

 

    



Fiskeridirektoratet (FIN) er positiv til at det legges til rette for videre 

utvikling for fiskeriinteressene i Tromsø. De fremhever nødvendigheten 

av avbøtende tiltak ved videre utfylling, slik at en hindrer spredning av 

ev. forurensning i grunn.  

 

Merknaden tas til orientering. 

 

Avinor viser til at planområdet ikke vil komme i konflikt med 

høyderestriksjonene som gjelder for lufthavna, men at en utbygging med 

bruk av kraner må følge regelverket for luftfarshinder. 

  

Merknaden tas til orientering.  

 

  Norges lastebileier-forbund 

   Forbundet påpeker at behovet for døgnhvileplasser er stort, og mye 

   større enn de åtte plassene som er beskrevet i planen. De ber om at det 

   stilles krav til utbygger om å videreføre dialogen med Statens 

   vegvesen om realisering av døgnhvileplasser. 

  

Kommunen er god kjent med behovet for døgnhvileplasser i Tromsø, 

men mener at dette arealet er dårlig egnet pga. miljøkonsekvensene for 

tilgrensende boliger. Kommunen er i tett dialog  med Statens vegvesen 

for å finne alternativ plassering av døgnhvileplasser. 

Kravet om døgnhvileplasser imøtekommes ikke. 

 

   Troms havnestyre og Tromsø Havn KS 

Havnestyret slutter seg til planforslaget, og anser etableringen som 

viktig for Tromsø kommune. Tromsø Havn KS har ingen merknader til 

planen.  

 

Merknaden tas til orientering. 

 

Troms fylkeskommune fremlegger at det bør avsettes minimumskrav til 

sykkelparkering, hvor en andel av plassene skal være overbygd. 

 

 I bestemmelsene pkt.1.1 h) har krav om tilrettelegging for 

sykkelparkering blitt tatt inn. 

Kommunen ønsker å fremme bruk av sykkel, og stiller et mer spesifikt 

krav om minimum 1 sykkelparkering pr. 400 m2 BRA etablert bygg, 

hvor 50 % av sykkelparkeringen skal være overbygd. Kravet vil utgjøre 

ca. 100 sykkelparkeringsplasser når området er fult utbygd. 

Merknaden tas til følge. 

   

Fylkeskommunen mener videre at døgnhvileplasser bør lokaliseres et 

annet sted. 

 

Merknaden tas til følge. 

 

Fylkeskommunen bemerker også at planområdet bør mykes opp med 



beplanting for å bedre overgangen til boligområdene. 

  

Kommunen er enig i at viste illustrasjoner viser et nakent og goldt 

område, og stiller krav om utarbeidelse av en landskapsplan som viser 

bruk av vegetasjon i anlegget og at skjønnhetshensynet blir ivaretatt. 

Merknaden tas til følge. 

 

   Fylkesmannen 

Fylkesmannen har meldt innsigelse til planen da bestemmelsene ikke 

beskriver tilfredsstillende avbøtende tiltak for støy og luftkvalitet, og at 

støy fra døgnhvileplasser ikke er behandlet. 

Det mangler også en vurdering av luftkvalitet. 

  

I merknaden fremlegger Fylkesmannen at det bør stilles et 

minimumsantall for sykkelparkering, hvor deler av disse bør være 

overdekket. Det bemerkes også at ved ev. utfylling må det tas hensyn til 

mulige forurensede masser og sikre at disse ikke spres. 

 

I dialog med Fylkesmannen har tiltakshaver presisert bestemmelsene 

ang. avbøtende tiltak, levert revidert støyrapport og egen vurdering av 

luftkvalitet. Døgnhvileplassene er tatt ut av planen slik at denne 

støykilden ikke belaster omkringliggende boliger. 

 

Det er i bestemmelsene pkt. VI d) presisert avbøtende tiltak: 

- støyskjerming av containerområdet  

- støyskjerm langs hovedveg  

- ev. lokale skjermingstiltak  

I tillegg skal det legges til rette for bruk av landstrøm og benyttes 

støysvakt/støydempende utstyr ved håndtering av containere og 

tilsvarende. 

 

Utendørs grenseverdier kan fravikes ved mindre overskridelser knyttet 

til et begrenset antall boliger dersom kostnader for avbøtende tiltak 

innenfor planområdet ikke står i forhold til reduserte ulemper. For 

bebyggelse hvor utendørs grenseverdier ikke overholdes, skal det 

gjennomføres lokale skjermings- og fasadetiltak for å sikre tilgang til 

egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold, og at krav til innendørs 

støynivå overholder krav gitt i NS 8175. 

 

Fylkesmannen har godtatt endringene i bestemmelsen og har frafalt 

innsigelsen. 

Fylkesmannens merknad til sykkelparkering og hensynet til forurensede 

masser er tatt til følge, og presisert i bestemmelsene pkt. 1.1 h) og V a) 

ii. Merknader og innsigelsen er fulgt opp. 

 

   Kvalsundvegen 59 og 61 

Eierne av Kvalsundvegen 59 og 61 ønsker støyreduserende tiltak knyttet 

til sine boliger. 

 

 



Støyplagen for boligene i Kvalsundvegen 59 og 61 skyldes dagens 

vegtrafikk på Stakkevollvegen og Nordøyavegen.  

Ny virksomhet i planområdet vil ikke øke støynivået ved de ovennevnte 

boligene.  

 

 
    Figur 1 Støybilde fra dagens veger.     Figur 2 Støybilde fra tiltaket i plan,                                                      

     Dagtid.                                                    eks. vegstøy                                                             

 

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, adkomster, 

anleggsfasen mm. 

Støyskjermingstiltak inntil eiendommene vil skje ved endring/ utbedring 

av eksisterende vegløsning i området. Planer for endring og utbedring 

av Stakkevollvegen er under arbeid. 

 

   Nordøya bydelsråd 

Nordøya bydelsråd mener at retningslinjene for støy i anleggsfasen ikke 

er fulgt opp ved utfylling og pæling i det aktuelle området, og de mener 

at støyskjerming av boligene burde ha blitt etablert før dette arbeidet ble 

igangsatt. 

 

I planens bestemmelser fremlegger de at rekkefølgekravene må følges 

opp:  

1. Det må ikke gis igangsettelsestillatelse før kryssløsningen ved 

Nordøyavegen er etablert, og det samme gjelder for gang- og 

sykkelvegen fra Nordøyavegen til Håndverkervegen med tilhørende 

støyskjerming. 

2. Nødvendig sanering av og samling av boligadkomster på vestsiden 

av Stakkevollvegen må gjennomføres for å reduseres utkjørslene og 

sikre støyskjerming av boligene. 

3. Det er viktig at ny internveg (SKV1) blir etablert. 

 

Videre mener de at det er uklart hvor adkomsten til bussene er 

planlagt, særlig om det kan gis midlertidig adkomst fra 

Stakkevollvegen nord for regulert adkomst i kryss Nordøyavegen. 

 

De mener at anlegg av døgnhvileplass vil medføre ytterligere 



støybelastning for omkringliggende boliger, og at et slikt anlegg må 

legges et annet sted. 

 

1.Planens bestemmelser er entydig på at det ikke tillates tiltak i 

planområdet før: 

- kryssløsningen ved Nordøyavegen er etablert  

- gang- og sykkelveg langs Stakkevollvegen/Skattøravegen fra kryss  

Nordøyavegen til kryss Håndtverkervegen, med tilhørende 

støyskjermer, er etablert 

- ny fylkesveg 59 fra kryss Gimlevegen til kryss Nordøyavegen er   

etablert 

2. Nødvendig sanering og samling av avkjørsler for boliger i vest skal 

anlegges samtidig med at støyskjerming og ny gang- og sykkelveg blir 

etablert. 

3. Internveger skal være etablert før det igangsettes tiltak innen 

planområdet. 

 

Tiltakshaver har i sin planbeskrivelse framlagt flere illustrasjoner 

som viser planlagt rundkjøring ved Ringvegen/Skattøravegen, hentet 

fra plan 1479 (Internasjonal fiskerihavn og containerhavn i Breivika). 

Illustrasjonene gir grunn til å tro at det planlegges annen adkomst til 

planområdet enn krysset i sør ved Nordøyvegen. Planforslaget for 

området tillater kun adkomst fra sør ved Nordøyavegen, og det skal 

ikke åpnes for utstrakt busstrafikk på Stakkevollvegen øst for boligene 

i området ved bruk av adkomst lengst nord i området. 

Døgnhvileplasser er tatt ut av planområdet, da det ville påføre 

naboskapet unødig støy. 

 

Merknadene er tatt til etterretning i det planen allerede har de meldte 

forhold lagt inn i bestemmelsene. 

 

Beboere i Stakkevollvegen, Mekanikervegen, Kvalsundvegen og 

Frøyas veg 

 

59 beboere i Stakkevollvegen, Mekanikervegen, Kvalsundvegen og 

Frøyas veg har leverte en felles merknad til planen for Breivika Havn 

nord. 

Beboerne er svært kritisk til at det etableres et støyende industriområde 

så nært de etablerte boligområdene.  

De er bekymret for støybildet under bygging og drift av virksomhetene 

og ber om at støyskjermingen blir etablert før utbyggingen. 

 

Reguleringsplanen har satt strenge rekkefølgebestemmelser for 

gjennomføring av støydempende tiltak, og at ingen tiltak i 

planområdet kan gjennomføres før alle støydempende tiltak er 

gjennomført. 

  

Døgnhvileplass er uheldig og uønsket da det generer ytterligere støy 

fra området. 



Opprettelse av døgnhvileplass innenfor området er tatt ut av 

planforslaget. 

 

De mener at den opprinnelige løsningen med industribebyggelse lagt 

opp mot Stakkevollvegen ville ha gitt en mer optimal skjerming av støy 

fra havna, og at en 7,5 meter høy støyskjerm i havneområdet ikke er 

tilstrekkelig tiltak mot støy. 

De savner krav om landstrøm for å redusere støyen fra båtenes motor 

drift og strømaggregater. 

 

Bestemmelsene pkt. VI d) stiller krav til at skal tilrettelegges for bruk 

av landstrøm. 

 

Plassering av bussoppstilling i havneområdet mener de er uheldig og er 

uenig om slik plassering nært boligområdet. De ønsker at det opprettes 

retningslinjer for praktiske løsninger som redusere støyen fra 

busstrafikk, hvor en kan unngå tomgangskjøring, ryggealarm o.l. 

 

Reguleringsplanen har ikke mulighet for å styre og kontrollere 

driftsmessige forhold i et kollektivanlegg, men kommunen vil 

oppfordre driftsansvarlig til å lage retningslinjer for bruk av området 

som er mest mulig skånsom for miljøet, herunder unngå 

tomgangskjøring og ryggealarm. Fylkeskommunen vurderer å fase inn 

el-busser i sitt driftsopplegg, noe som vil medføre redusert støy og 

utslipp. 

 

Støv er også en problemstilling de mener planen bør kreve tiltak for å 

redusere.  

Bygge og anleggsarbeidene er underlagt retningslinjer for 

begrensning av luftforurensning, og i bestemmelsene er det satt inn et 

nytt punkt som setter maksgrense for konsentrasjon av støv til 200 

ug/m3. merknaden er tatt til etterretning. 

 

De viser til at tre hus er særlig utsatt for kommende støy, og ønsker at 

disse beboerne blir særlig underrettet. 

Ved oppstart av anleggsarbeidene vil de boliger som er mest plaget av 

støy, iht. støyutredningen, bli kontaktet spesielt. 

 

Det etterlyses hvilke rutiner som skal benyttes for å sikre at det 

gjennomføres tiltak når støy og særlig impulsstøy overskrider 

grenseverdiene. Hvem følger opp målinger og gjennomføring av tiltak, 

dersom miljøbelastningene blir mer enn forventet?  

 

Det er tiltakshaver og ansvarlig bedrift som er ansvarlig for at 

representative målinger blir gjennomført ved behov. Revisjon av 

bestemmelsene krever et miljøoppfølgingsprogram med krav om 

jevnlige målinger og vurderinger av miljøstatus. (Pkt. VI a) viii), nytt 

punkt). 

 



Det etterspørres planer for vegen nord for Nordøya krysset, og spesielt   

plasseringen av gang- og sykkelveg. De viser til at trafikken er stor på 

vegstrekningen og at det føles utrygt å ferdes på vegen for både myke 

og harde trafikanter. 

 

Kommunen har igangsatt ny planlegging av Stakkevollvegen fra 

Nordøyavegen for å avvikle gjeldende planen med 4 felts kjøreveg. 

Gang- og sykkelveg med støyskjerming, vil bli lagt inn i denne planen. 

 

Beboerne frykter også at verdien av deres boliger vil forringes og at 

boligområdet blir mindre attraktivt å bosette seg i. De spør om hvem 

som skal ta ansvaret for evt. prisfall på boligene? 

 

Kommunestyret er kjent med at en del utbygning, opprettelse av nye 

areal og nye virksomheter kan påvirke eiendommenes verdi. Dette er 

forhold som kommunestyret alltid veier opp imot gjeldende status for 

områdene, og hvor det ofte legges inn tiltak for å begrense ev. 

verditap.  

 

Beboerne på det sterkeste at om alle tiltak for å dempe støyen fra 

industriområdet blir raskt iverksatt, slik at deres helse ikke blir satt på 

spill. 

 

Vilkårene (rekkefølgekravene) for utbygging i planområdet er satt slik 

at det ikke skal gis igangsettelsestillatelse for noen virksomheter før 

hele området er klargjort med bl.a. adkomster, vegutbedringer, støy 

og støvtiltak. 

 

 

Øyvind Emaus 

1. Øyvind Emaus mener det er feil av kommunestyret å tillate 

etablering av bussoppstillingsplass i Breivika havneområde, da det vil 

medføre økt trafikk- og støybelastning for beboerne i området. 

2. Det fremlegges at bussene vil få en vanskelig utkjørsel med dagens 

og fremtidens tette trafikk på Stakkevollvegen. 

3. Han mener videre at planen tar lite hensyn til nærmiljø og myke 

trafikanter, og at boligmiljøet ødelegges. Han synes planen ikke bør 

godkjennes. 

 

1. Kommunestyret har gjort en avveining av flere offentlige 

arealbehov som kommunen trenger for framtiden. Ut fra en samlet 

vurdering har de besluttet at bussoppstilling for rutebusser må legges 

til Breivika havn nord. 

2. De trafikk faglige vurderingene har klargjort at et nytt kryss ved 

Nordøyavegen vil kunne prioritere inn- og utkjørsel til bussenes 

oppstillingsplass. 

3. Planen tar hensyn til og legger inn tiltak for å redusere dagens 

vegstøy, samt støy fra de nye virksomhetene i planområdet. Planen 

legger til rette for at det skal anlegges nye fortau og gang- og 



sykkelveger i området. 

06 Konklusjon  
 

  Planforslaget for Breivika havn nord anses som tilfredsstillende løst 

med økt mulighet for utvikling av området, samtidig som 

miljøbelastningen i området er redusert i forhold til dagens situasjon.  

 

Planforslaget anbefales godkjent. 

 

 


