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Tromsø kommune 
 

 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSØKET 

BOLIGER - PLAN NR. 1850 
 

 

Dato: ....................................................................................................... 01.04.16 

Dato for siste revisjon: ........................................................................... 07.11.17 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: .............................. 13.12.2017 
 

 

I 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 
 

 

 

II 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål: 

 

 

1.    BEBYGGELSE OG ANLEGG 
  

1.1  Bolig/forretning/kontor (BKB1) 

1.2  Bolig/forretning/kontor (BKB2) 
1.3  Energianlegg (o_BE) 

1.4  Renovasjonsanlegg (f_BRE) 

1.5  Uteoppholdsareal (f_BUT1) 

1.6  Uteoppholdsareal (f_BUT2) 

  

 

2.   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1      Veg (f_SV1) 

2.2       Veg (o_SV2) 

2.3       Kjøreveg (o_SKV) 

2.4       Fortau (o_SF) 

2.5       Gang/Sykkelveg (o_SGS) 

2.6       Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 

2.7       Parkeringsplasser (f_SPP) 

2.8       Parkeringsanlegg (f_SPH) 

 

3.     GRØNNSTRUKTUR  

3.1 Grønnstruktur (f_G) 
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    III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner i 

reguleringsplanen: 

3. HENSYNSSONE 

a) Faresoner: Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 

IV 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming 

av bygninger og arealformål i planområdet: 

FELLESBESTEMMELSER: 

Det kreves følgende dokumentasjon ved søknad om igangsettingstillatelse: 

 

1. Støy 

a) Deler av fasadene mot veg er i rød og gul støysone. Det skal dokumenteres at 

fasadekonstruksjon og vinduer ivaretar kravene til innendørs lydnivå i hht NS 8175 og 

Teknisk forskrift.  
 

b)   Utforming av leilighetene som er vendt mot støyutsatt sone, skal ha tilgang      

       til stille side for soverom i hht krav i KPA. For leiligheter med private uteplasser i  

gul og rød sone må det gjøres tiltak som skjerming i form av tette rekkverk, absorberende 

himling eller innglassing av balkong, slik at støynivå på uteplass ikke overskrider 55 dB i 

henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).  

 

2. Overvann 

Det skal foreligge godkjenning fra Tromsø kommune VA om overvannshåndteringen i 

området.  
 

3. Kraft-/teleforsyning 
Det skal foreligge godkjenning fra Troms Kraft om plassering av ny trafo i området. 

 

4. Grunnforhold  
Det skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av sikkerhet for grunnforhold ved utbygging og 

tiltak i planområdet. 

 

5. Uteromsplan 

Uteromsplan i 1:200 skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse. Uteromsplanen skal vise 

eksisterende og nytt terreng, samt områder med eksisterende og ny vegetasjon både i boligfeltet, 

lekeplass og som skjerm. Planen skal vise interne gangveger, stier, leke- og oppholdsarealer, samt 

illustrere uteområdenes universelle tilgjengelighet. Planen skal i hovedprinsippene samsvare med 

uteromsplan 1:500 datert 12.09.2017. 

 

6. Bygge- og anleggsfasen 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 

følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, 

driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. 

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
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For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen, skal luftkvalitets- og støygrenser følge 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, 

T-1520 og T-1442. 

 

7. Riggplan 

Det skal vedlegges en riggplan som viser oppstilling av maskiner og annet utstyr, områder for 

lagerbrakker, plassering av eventuell brakkerigg, samt oversikt over ferdselsveier, transportveier 

og områder for lasting og lossing. 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1  Boliger/forretning/kontor BKB1  

a) BKB1 er avsatt til kombinert bolig/ forretning/ kontor. 

b) Bebyggelsens plassering  

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensene som angitt på plankartet. Over kote 

+20,4 tillates utkraging over byggegrense mot f_SPP og f_BUT2, med inntil 2 meter, vist 

med byggelinje i plankartet. Nødvendig konstruksjonsbæring skal holdes innenfor 

byggegrense. 

c) Bebyggelsens utforming 

Bygningen skal ha et formuttrykk slik den er illustrert i planbeskrivelsen datert 07.11.2017, 

der påbygde etasjer er sylinderformet. 

 

d)   Høyde 

Det tillates mindre konstruksjoner, som heisoverbygg, trapp og tekniske rom, over regulert 

byggehøyde. 

e) Private uterom, balkonger og takterrasser til boliger                                                    

 Alle leiligheter skal ha private uteplasser på minst 4 m2 vendt mot sør/ øst eller vest. Det 

tillates felles terrasse på tak. 

f) Boliger 

Det tillates 10 boenheter 

g) Forretning og kontor                                                                                                            

 Det tillates etablert kontor/forretning på plan -1 (bakkeplan/delvis nedgravd), plan 0 og plan 

1. Maks samlet BRA = 1500 m2.  

h) Parkering bil og sykkel                                                                                                                                  

På plan 0 avsettes plass til sykkelparkering og gjesteparkering. Tillatt parkeringsdekning 

følger av parkeringsnorm i KPA. Det skal etableres minimum 2 plasser pr. boenhet for 

sykkelparkering, som skal være overdekket/innendørs og nær respektive innganger.  

1.2   Boligbebyggelse BKB2 

a) BKB2 er avsatt til kombinert bolig/ forretning/ kontor. 

 

b) Bebyggelsens plassering 

Bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrensene som er angitt på plankartet.  

Det tillates balkonger ut over byggegrense, innenfor formålsgrense, med maks. bredde 3 m 

målt langs fasade. 
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c) Høyde  

På takterrasser tillates transparente skjermvegger med høyde inntil 1,8 m, og rekkverk med 

høyde inntil 1,2 m over regulert høyde, når disse er tilbaketrukket fra gesims.   

 

d) Det tillates mindre konstruksjoner, som heisoverbygg, trapp og tekniske rom, over regulert 

byggehøyde.   

 
e) Private uterom, balkonger og takterrasser 

Alle leiligheter skal ha private uteplasser på minst 4 m2 vendt mot sør/ øst eller vest. Det 

tillates felles terrasser på tak. Mot Erik Vangbergs gate tillates opparbeidet felles 

uteoppholdsareal mot fortau oppå nedgravd garasjer/boder, som vist på utomhusplan, datert 

12.09.2017.  

 

f) Areal mellom veggliv og fortau tillates beplantet med plen, busker og trær og opparbeidet med 

felles gangveier. Vegetasjonen skal ikke komme i konflikt med siktlinjer og vedlikehold av 

vei/fortau ol. 

 

g) Boliger 

Det tillates inntil 48 boenheter. 

 

h) Forretning og kontor  

Det tillates etablert næring/forretning som er boligkompatibel på plan 0 og/eller  

plan 1. Maks samlet BRA = 300 m2.  

 

i) Parkering   

Tillatt parkeringsdekning følger av parkeringsnorm i KPA. 

 

j) Sykkelparkering 

Det skal etableres minimum 2 plasser pr. boenhet for sykkelparkering, som skal være 

overdekket/innendørs og nær respektive innganger.  

 

    1.3  Energianlegg o_BE1 

Innenfor området o_BE1 skal det etableres ny trafokiosk. Størrelse og plassering skal 

klargjøres med Troms Kraft senest ved rammesøknad.  Nettstasjonen skal ha tilgang for bil 

enten fra Sørens Zakariassens gate eller intern kjørevei, og maks høyde skal være 3 meter til 

gesims. 

    1.4  Renovasjonsanlegg f_BRE  

I tilknytning til parkeringsplass f_SPP1 ved BKB1 skal det være dypoppsamlingsanlegg for 

avfall i to containere med oppstikk for avfallsnedkast. Adkomst for avfallsbil fra Forsøket.   

1.5  Utomhusareal f_BUT1 

Området er det avsatt til areal for felles uteopphold og lek, inkl. gangveier til bl.a. offentlig 

lekeplass, som vist i utomhusplan datert 12.09.2017. Området skal opparbeides som grøntareal 

i tråd med samme utomhusplan. 

Gangveier tilrettelegges for universell utforming, og det tillates begrenset kjøring i               

forbindelse med flytting og leveranser.  
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1.6  Utomhusareal f_BUT2 

Området er det avsatt areal for felles uteopphold og lek, og skal opparbeides i tråd med 

utomhusplanen datert 12.09.2017.    

Mot Søren Zakariassen gate skal området skjermes for støy med tett gjerde/overdekning og 

tett vegetasjon/busker.  

 
Gangveier tilrettelegges for universell utforming, og det tillates begrenset kjøring i                

forbindelse med flytting og leveranser.  

Innenfor området kan det opparbeides vendehammer.     

 

2.   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
   

2.1   Veg f_SV1 

        Området er avsatt til kjøreveg for område BKB1 og BKB2.  

 

2.2   Veg o_SV2 
Området er avsatt til offentlig veg. 

 

2.3   Kjøreveg o_SKV  
         Området er avsatt til offentlig kjøreveg. 

 

2.4  Fortau o_SF  
a) Området er avsatt til offentlig fortau. 

b) Fortau skal opparbeides med 3 meter asfaltert bredde og kantstein mot trafikkarealer.    
 

2.5  Gang-/sykkelveg o_SGS 

       Eksisterende snarveg til offentlig lekeplass opprettholdes i sin nåværende trasé. 

 

2.6  Annen veggrunn – teknisk anlegg o_SVT  
         I forbindelse med etablering av avkjørsel/fortau, avsettes nødvendig plass for tekniske   

         anlegg i veitrase parallelt med Forsøket. 

 

2.7  Parkeringsplass f_SPP  

a) f_SPP er avsatt til felles parkering for BKB1 og BKB2. 

b) Det tillates etablert inntil 9 parkeringsplasser som vist på utomhusplan, datert 12.09.2017. 

Parkeringsplassene skal være forbeholdt besøkende og kundeparkering.    

                                                                                                                                               

2.8  Parkeringshus-/anlegg f_SPH  

a) f_SPH er avsatt til felles parkeringsanlegg for BKB1 og BKB2. Arealet kan benyttes til 

sykkelparkering, boder og tekniske rom. 

b) Parkeringsanlegget skal opparbeides under bebyggelsen, delvis nedgravd. Garasjevolum 

og bebyggelse skal fremstå helhetlig.   

c) Ladefasiliteter for EL-bil skal være tilgjengelig. 
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3.    GRØNNSTRUKTUR 

3.1    Grønnstruktur  f_G   

a) f_G er avsatt til felles grønnstruktur for planområdet. 

b) I området skal det etableres vegetasjonsbelte som skjerm mot vei.  

 

 

V 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 pkt. 10 gis følgende bestemmelser om vilkår og 

rekkefølge: 

 

3   REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR:  
 

Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak. 

a)  Infrastruktur og felles arealer i planområdet: 

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygg innen planområdet før:  

- Nærlekeplasser er opparbeidet 

- Kravene til utomhusareal er oppfylt 

- Interne gangveger er opparbeidet 

- Løsninger for vann- og avløp inkl. håndtering av overflatevann er opparbeidet 

- Løsninger for avfallshåndtering er opparbeidet      

 

b)   Infrastruktur og offentlige arealer innenfor og utenfor planområdet.                                         

         Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger innen planområdet før: 

 

- Offentlig lekeplass, F1, avsatt i tilgrensende reguleringsplan 1696 – Brannstasjon i   

   Kullkransvingen, datert 26.08.2009, er opparbeidet i henhold til utomhusplan datert   

  12.09.2017. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen ved Park- og vei. 

- Fortau o_SF og o_SKV er opparbeidet.  

- Kjøreveg og gangveg langs Søren Zakariassens gate er opparbeidet i tråd med plan 1696 –   

  Brannstasjon i Kollkransvingen (datert 26.08.09). 

 

c) Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetsstillelse, 

eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at overnevnte areal er opparbeidet senest 

samtidig med at byggene tas i bruk. Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke gis før kravene er 

oppfylt. 

 

 

 

 


