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01 Sammendrag 
  

Bakgrunn AT Plan og Arkitektur AS fremmer, på vegne av JM Hansen 

Eiendom AS, forslag til detaljregulering av Vestregata 20/22.  

 

 

 

  

Mål for planen Hensikten med planen er å tilrettelegge for kombinasjonsbebyggelse 

for bolig og næring.  Planforslaget legger også opp til oppgradering 

av tilgrensende friarealer samt trafikkarealer.  

 

Til oppstart av planarbeidet var det et ønske fra kommunens side at 

planen skulle tilrettelegge for en oppgradering i Håkon den Gamles 

gate, og det foreliggende planforslaget omfatter også dette.  

  

Hovedinnhold Planforslaget tilrettelegger for utbygging av inntil 40 boenheter 

fordelt på ni etasjer fra Vestregata. Det tillates kun næring, og ikke 

bolig i første etasje. 

 

Planområdet omfatter et areal som ønskes benyttet som selve 

byggeområdet, dette benyttes i dag til overflateparkering, et offentlig 

parkdrag som strekker seg fra Parkgata og direkte ned til Vestregata 

og en del offentlig vegareal. Sistnevnte del av planen er tatt med etter 

ønske fra Tromsø kommune for å muliggjøre en oppgradering her. 

  

Administrasjonens 

vurdering 

Det planlegges for et stort og høyt bygg på en svært sentral tomt. Det 

nye bygget vil bli svært synlig og få stor påvirkning på omgivelsene, 

både fjernt og nært. Utsikt vil gå tapt og solinnslippet i Kongeparken 

vil reduseres. Prosjektet er ikke tilpasset den omkringliggende 

bebyggelsen, og det må derfor stilles krav til visuelle kvaliteter i 

prosjektet. Administrasjonen velger likevel å foreslå at planforslaget 

vedtas. Det er viktig at det tilrettelegges for økt boligutvikling i 

sentrum og man er av den oppfatning at dette er en egnet tomt for 

relativt høy utnyttelse. Prosjektet har også positive ringvirkninger på 

tilgrensende trafikkareal og Kongeparken som vil bli rustet opp.   

  



 

 

 

02 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

 

01. Forslag til reguleringsplankart 02.06.2016 

02. Forslag til reguleringsbestemmelser 27.02.2017 

03. Forslagstillers planbeskrivelse  10.03.2017 

04. Uteromsplan 1:500 03.06.2016 

05. Forslagsstillers kommentar til innsigelse 30.12.2016 

06. UU-dokumentasjon 02.11.2016 

07. Sol-/skyggedigrammer 01.11.2016 

08. Reviderte perspektiver Udatert 

09. ROS-analyse 02.01.2017 

10. Merknadsbehandling Udatert 

11. Forprosjekt lekeareal Kongeparken 01.05.2017 

12. Kart med byggehøyder Udatert 

  

   

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – 

 ikke vedlagt 

  

Kommuneplanen 2011-2022 28.11.2012 

Kommuneplanen 2015-2026 29.10.2014 

Plan 0006 1955 

 Kommunedelplan for sentrum  

 Strategisk plan for uterom i sentrum (SPUTS)  

 

 

 

  

 

03 Planfakta 

 

 

- Området er avsatt til sentrumsformål med henvisning til 

kommunedelplan for sentrum i kommuneplanensn arealdel  

- Planområdets størrelse: 5480 daa 

- Foreslåtte reguleringsformål: bolig/forretning/kontor, 

vegformål, friområde og park 

- Maks antall boenheter: 40  

- Areal ny bebyggelse: 4600 m2 BRA  

- Foreslått byggehøyde: maks C + 45 meter 

- Parkering: inntil 40 p-plasser 
 

 

 

04 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

 

     Oppstartsmøte med byutvikling 10.03.2015 

Annonsert oppstart av planarbeid (og 

tilskrevet partene) 

       30.03.2015 

Komplett forslag til reguleringsplan mottatt 02.06.2016 

Offentlig ettersyn og høring 06.09.2016-

21.10.2016 

  



 

 

 

05 Planvurdering 
  

Dagens arealbruk 

 

 

 

 

Planområdet preges i dag av utflytende og slitte offentlige areal, 

terrengskjæringer, ubebygde tomter og overflateparkering. Tilgrensende 

planområdet ligger Kongeparken som i liten grad er opparbeidet. 

Lekearealet i parken er nedslitt og apparattilbudet der er meget begrenset.  

 

Selve byggeområdet i planen ligger mellom Parkgata og Vestregata.  

  

 

Universell utforming 

(UU) 

 

Terrenget i planområdet er bratt skrånende og universell utforming (UU) på 

alle deler er ikke mulig. I innsigelsesbrev datert 19.10.2016 fremmet 

Fylkesmannen innsigelse på temaet UU, da temaet ikke var tilstrekkelig 

utredet og ivaretatt i planforslaget som var ute på høring. Temaet er nå 

behandlet grundigere i saken og det er utarbeidet et kart som redegjør for de 

universelt utformete adgangene til prosjektet (se vedlegg 6). Teknisk 

forskrift sikrer at selve bebyggelsen utformes universelt.  

 

 

Barn og unges 

interesser 

Siden det planlegges for sentrumsboliger er det forståelig at store friarealer 

på prosjektets egen eiendom ikke lar seg etablere og det er en realitet at 

prosjektet i seg selv ikke har det store tilbudet til barn og unge. Når det er 

sagt er tilbudet i omgivelsene godt og barn og unge vil ha kort veg til 

lekearealer og kollektivtransport.  

 

Helt konkret består tilbudet i selve planen i et lite lekeareal for de aller 

minste barna i tilknytning til gangadkomst til boligbebyggelsen, en 

opprustning av lekearealet i Kongeparken samt etablering av et 

trafikksikkert krysningspunkt i Parkgata. Det eksisterer flere alternative 

skoleveger til Gyllenborg som er regnet som trygge.  

 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull 

utredning og ivaretakelse av barn og unges interesser i plandokumentene. 

Dette forholdet er rettet opp ved at det er tatt inn et eget kapittel i 

planbeskrivelsen om dette temaet og innsigelsen er formelt trukket (se 

vedlegg 3).  

 

 

Skolekapasitet Sentrum har utfordringer knyttet til boligetablering målt opp mot 

skolekapasiteten ved Gyllenborg skole. Hver enkelt plan vil i liten grad 

påvirke skolekapasiteten i seg selv, men samlet sett vil planlagte prosjekter 

i blant annet Vestregata og Storgata muliggjøre et antall boliget som 

intensiverer behovet for tiltak innenfor Gyllenborg skolekrets. 

Kommunestyret har allerede vedtatt dette som en del av kommuneplanens 

samfunnsdel 

  

  

  



 

 

 

 
  

Uterom Etter tilsagn fra kommunen inneholder planen svært lite privat 

uteoppholdsareal for beboerne i prosjektet. For å muliggjøre boligbygging 

på trange sentrumstomter kan ikke kommuneplanens krav til 

minsteuteoppholdsareal håndheves strengt og sentrumsplanen åpner også 

for slike avvik. Som kompensasjon er prosjektet pålagt å regulere for, og 

bekoste opparbeiding av, opprustning av lekeareal i Kongeparken samt en 

sikker kryssing av Parkgata. Kommunens fageetat på park vil planlegge 

omfanget av denne opprustningen. Lekeareal for de aller minste barna er 

plassert inntil adkomst til bebyggelse i gatetunet på sørsiden. Dette er 

offentlig areal og alle byens barn kan benytte dette.  

 

Sol og skygge Planområdet ligger på østsiden av Kongeparken og dèt er et argument for å 

tillate høy bebyggelse her. Skyggevirkningen av høyhusbebyggelsen vil 

være begrenset. Det er tidlig på dagen og spesielt i perioder når sola står 

lavt på himmelen at sola i parken begrenses av prosjektet, og i øvrige deler 

av døgnet/året vil skyggevirkningen være liten. Til offentlig ettersyn kom 

det imidlertid mange merknader som omhandlet byggehøyde og mange var 

knyttet til skyggevirkningen den foreslåtte bebyggelsen ville få i parken. 

Det er i de periodene hvor sola står lavt på himmelen at bebyggelsen vil 

redusere solinnslippet i parken. På bakgrunn av merknader har 

forslagsstiller utarbeidet revidert sol- og skyggediagram som viser 

skyggevirkning på eksisterende og ny bebyggelse på 20. april mellom kl 

10.00 og kl 15.00. 

 

Selv om skyggevirkningene er begrenset vil et nytt bygg av denne 

størrelsen oppleves som barrieredannende, og vil blokkere for noe av 

utsikten og åpenhet som man tidligere har opplevd i området. 



 

 

 
Figur 1: utklipp fra vedlagt sol-/skyggediagram. Planlagt bebyggelse er midt i bildet.  

 

 

Byggehøyder-

/volum 

 

Bebyggelsen som planforslaget tilrettelegger for har en byggehøyde på 45 

meter over planert terreng. Det tilsvarer ni etasjer fra Vestregata og syv 

etasjer fra Parkgata, og et bygg på ca en etasje mer enn Sentrum Terrasse 

mot Vestregata. Over maksimal byggehøyde regulerer planen også for 

tekniske installasjoner på tak. Tekniske installasjoner her vil dreie seg om 

heishus, vifter og annet. Planen har imidlertid en bestemmelse som sikrer at 

slike installasjoner samles, sentreres på takflaten og kles inn. Dette er for å 

gjøre takflaten så estetisk som mulig da den vil bli godt synlig fra 

Skolegata.  

 

Det legges opp til privat uteareal i form av terasser mot Kongeparken. Det 

er ikke optimalt at private terasser/balkonger henvender seg til offentlige 

parker og lekeareal, samtidig som det bygningsteknisk skaper en lavere 

gesimshøyde mot Parkgata, og dermed at bygget fremstår som lavere og 

langt midre ruvende. 

 



 

 

 
Figur 2: Gateløpet i Vestregata sett fra sør mot nord. Gult element er nybygget slik 

det var foreslått til offentlig ettersyn med ni etasjer mot Vestregata. Prosjektet kan 

også sees i bymodellen i foajeen i Rådhuset. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til offentlig ettersyn kom det inn 11 merknader som direkte omhandlet 

foreslått byggehøyde og de negative virkningene denne vil få på 

omgivelsene. Merknadsbehandlingen ligger vedlagt dette saksframlegget. 

Flere merknadsstillere ytret misnøye med et bygg som skal bli høyere enn 

Sentrum Terrasse og minnet om hvilket upopulært prosjekt det var regnet 

som i sin tid. Flere av merknadsstillerne trakk også fram kommunens egen 

strategi for uterom i sentrum (SPUTS 2015) som har et argument for ikke å 

tillate høyhus i sentrum fordi det vil gi økt skyggelegging av de offentlige 

uterommene. En av merknadsstillerne var dessuten Troms Fylkeskommune 

som er regional fagetat på kulturminnevern. Fylkeskommunen bad i sin 

merknad om at «høyde og volum på nytt bygg reduseres betydelig for å 

ivareta hensyn til alle omkringliggende kvaliteter». Fylkeskommunen skrev 

videre at ny bebyggelse bør være på maks 4-5 etasjer og bedre tilpasset den 

vernede bygningen på nordsiden (Forsamlingshuset). Etter deres vurdering 

var ikke tilbaketrekkingen av etasjer og en nedre gesimshøyde på nesten 30 

meter over terreng en tilstrekkelig tilpasning.  

 

Kommunens administrasjon har, på tross av negative merknader og 

offentlig motstand mot prosjektet, valgt å fremme planen for politisk 

sluttbehandling med positiv innstilling, men det er viktig at saken er tydelig 

på de kontroversielle forholdene som det skal tas stilling til i denne saken. 

Planen er uendret etter offentlig ettersyn hva gjelder byggehøyde og 

bebyggelsens utforming, og det vil si at man ikke har tatt noen av de 

innkomne merkandene som omhandlet dette til følge. En har vurdert en 

høydereduksjon, men kommet fram til at en reduksjon på et par etasjer vil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikk 

 

ha liten effekt på de forhold som trekkes fram som negative ved planen. 

Sikten mellom Kongsbakken VGS og Domkirka vil for eksempel ikke 

bedres i særlig grad. Kommunens administrasjon er av den oppfatning at 

dette området kan tåle den byggehøyden som foreslås i planen, på tross av 

de negative konsekvenser det vil ha for nærområdet, Kongeparken og den 

vernede nabobebyggelsen. Dette under forutsetning at det stilles tydelig 

krav til utforming og visuelle kvaliteter i prosjektet. 

 

 

Planområdet omfatter i hovedsak vegareal med lite biltrafikk. Tidligere 

parkdrag sør i planområdet reguleres til gatetun. Dette er fordi beboere på 

sørsiden har tinglyste rettigheter for biladkomst gjennom arealet og man 

måtte velge et reguleringsformål som tillot begrenset bilkjøring. Planen 

sikrer opparbeiding av fortau langs ny bebyggelse i Vestregata og en 

styrking av snarvegen mellom Vestregata og Parkgata gjennom gatetunet 

med en opplyst trapp.  

 

Håkon den Gamles gate omreguleres fra kjøreveg til gang-/sykkelveg. 

Dette medfører noen ulemper for beboere langs Håkon den Gamles gate 

som til nå har parkert på offentlig areal langs gata. Hensikten med å 

omregulere dette arealet er at man ønsker mer bilfrie omgivelser for parken 

og en mer trafikksikker situasjon i krysset mellom Håkon den Gamles gate 

og Parkgata. Overflateparkering i Parkgata vil også forsvinne som følge av 

dette planforslaget. I Parkgata reguleres det i stedet for et heltrukket fortau 

med belysning og en mur som avslutter parken mot øst.  

 

Støy 

 

 

 

 

Det er utarbeidet en støyrapport som ligger vedlagt denne saken. 

Planområdet ligger i støyutsatt sone og store deler av planlagt fasade vil 

havne i rød støysone. Kommunen er av den oppfatning at dersom 

boligbygging i sentrum skal være mulig kan ikke støykravene som følger 

av Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging 

(T-1442) håndheves strengt. Nevnte støyrapport beskriver nødvendige og 

mulige avbøtende tiltak, som igjen er sikret etablert gjennom 

planbestemmelsene.  

 

Fylkesmannen fremmet i brev datert 19.10.2016 innsigelse på temaet støy 

med begrunnelsen at temaet ikke var tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

Denne innsigelsen er nå løst ved at man delvis har tatt med de forslag til 

endringer av planen som Fylkesmannen kom med i sitt brev (se vedlegg 5).  

 

 

Avfallshåndtering 

 

 

Det er planlagt søppelsug eller annen sentralisert løsning innenfor 

byggeområde BKB1.  

 

 

Grunnforhold 

 

 

Grunnundersøkelser ble foretatt i planområdet i 1983. Kommunens 

temakart viser at området har moderat til lav sannsynlighet for radon. 

Forskriftskrav legges likevel til grunn for sikring mot radon i grunnen. 



 

 

 

Vann, avløp og 

overvann 

 

 

 

 

 

 

 

Planens utfordringer 

 

 

Jf. Kommuneplanens arealdel er det utarbeidet en rammeplan for vann-, 

avløps- og overvannshåndtering tilhørende dette planforslaget.  

Rammeplanen er godkjent av Tromsø kommunes VA-avdeling, men ligger 

ikke ved dette saksfremlegget. VA-avdelingen kom med merknader til 

planen under høringsperiodene, og planbestemmelsenene er endret som 

følge av disse.  

 

 

Det er spesielt byggehøyde som har utpekt seg som et utfordrende tema ved 

planen. Dette temaet er drøftet inngående i eget avsnitt ovenfor.  

 

Overflateparkering i Håkon den Gamles gate og Parkgata har også vært et 

utfordrende tema. Flere av beboerne langs den delen av Håkon den Gamles 

gate som inngår i planområdet benytter offentlig grunn til parkering i dag, 

og har gjort det «bestandig». Den foreliggende planen regulerer vekk denne 

muligheten og beboerne vil stå igjen uten denne parkeringsmuligheten helt 

inntil husveggen. Det er naturlig at en slik avgjørelse vil være upopulær for 

de som rammes, men å redusere overflateparkeringen i sentrum er en viktig 

intensjon bak dette forslaget. Å fjerne overflateparkeringen her vil også 

bidra til å gi Kongeparken triveligere og tryggere omgivelser. Det 

foreligger per dags dato ingen privatrettslige avtaler om bruk av kommunal 

grunn til parkering for berørte naboer. 

 

 

06 Konklusjon Det er et stort behov for boligutvikling i sentrum og følgelig en høy 

prioritet hos kommunen. Det finnes ikke mange «ledige» tomter og det er 

en målsetning å fortette.  

 

Når det gjelder konkrete byggeinitiativ må hvert tilfelle vurderes for seg og 

i lys av de eksisterende omgivelsene. Den aktuelle tomten i denne saken er 

per tiden ubebygget, benyttes til overflateparkering og har et stort 

potensiale for utvikling. Beliggenheten er gunstig i forhold til Kongeparken 

siden skyggevirkingen av et fremtidig bygg på tomten vil bli relativt 

begrenset. Kommunens administrasjon har derfor vurdert det dithen at man 

kan åpne for en høy utnyttelse her. Selve tomten er relativt liten og et høyt 

bygg er da resultatet av en høy utnyttelse.  

 

Det er ikke til å legge skjul på at et bygg på inntil ni etasjer vil påvirke 

bybildet, og ha både nær- og fjernvirkning. Ett resultat vil være at sikten fra 

Kongsbakken VGS og Skolegata til Domkirka og Prostneset vil begrenses 

betraktelig. Et annet resultat vil være at Kongsbakken VGS ikke lenger vil 

være synlig fra kirketrappa. Det er ikke mulig både å fortette og på samme 

tid bevare byen akkurat slik den er. 

 

Etter en helhetsvurdering har kommunens administrasjon funnet at 

innkomne merknader angående byggehøyder ikke tas til følge og anbefaler 

planforslaget vedtatt med de samme byggehøyder og den utforming som 



 

 

forelå da planen lå ute til høring i perioden 06.09.-21.10.2016.  

 
 

 

 

 

 

Vedtakskompetanse: 

 

Kommunestyret jf. plan- og bygningsloven § 12-12.  

 

 

 


