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1 SAM M E N DRAG

Borealis Arkitekter as er engasjert av Steni Ei endom AS til å utarbeide detaljreguleringsplan for
Forsøket boliger i Tromsø. Planforslaget er basert på programskisser for utbygging av området,
vedlagt planforslaget.

Planområdet inngår i kommunedelplanen for Stakke vollan, planident 0229 (sist revidert 2015),
Reguleringsplan for Kullkransvingen: 1569 (stadfestet i 1989) og Reguleringsplan for
brannstasjonen L12-1696 (stadfestet 2009).

Arealet omfatter 3 eiendommer som i dag er regulert til forretning og industriformål og en
kommunal del som er regulert til boligfor mål. Tromsø kommune ser behov i denne
sammenheng for å regulere inn helhetlige trafi kkløsninger, spesielt for gående. I forlengelsen
av dette er vegstrekningen Sommerfeldts gate, Borgermester Eidems veg og Søren
Zakariassens gate tatt med i planområdet .

Planen dekker et område på 3,9 daa, hvorav den kommunale delen regulert til boligformål
utgjør 0,37 daa. I tillegg kommer veigrunn. Planlagt nytt formål er boliger i kombinasjon med
forretning/kontor.

Planen legger til rette for inntil 58 boliger, sa mt kontor/ forretning. Bygning mot Erik Vangbergs
(EV) gate forutsettes revet, for oppføring av boligblokk med parkeringskjeller og boder under
boligene. Eksisterende bygning mot Forsøket skal bygges på med to boligetasjer. Biladkomst til
planområdet er fra Forsøket. Tilgrensende komm unal boligtomt i sør inngår i planområdet og
foreslås som en utvidelse av boligblokken med felles adkomst/ parkerin gsanlegg. Sentralt i
området og mot tilgrensende lekeplass i sør og naboeiendom mot sørøst, etableres felles
uteoppholdsareal.

Illustrasjon sett fra Erik Vangbergs gate mot nord
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Det er avholdt informasjonsmøte for beboerne 12.09.17 i forbindelse med merknadsbehandling
etter offentlig ettersyn. I møtet ble det i samråd med Byutvikling presentert alternativ løsning
som imøtekommer merknader mhp. siktlinjer og åpning i bygningsvolum mot Erik Vangbergs
gate, samtidig som en forholdsvist lav høyde mo t veien er opprettholdt. Forslaget fikk positiv
tilbakemelding i forhold til opprinnelig forslag.

Som følge av nabomerknader til offentlig etters yn, og naboskapsmøte 12.09.17, er bebyggelsen
i BKB2 justert. Det er regulert inn en åpning mo t Erik Vangbergs gate i 8 m bredde, som gir sikt
gjennom bebyggelsen i forlengelsen av sørfasaden i BKB1. Bebyggelsen trappes ytterligere av
mot åpninga, med to etasjes høyde langs åpning . Samtidig er den høyeste delen av blokka
justert mot nord. Samla medfører dette at bebyggelsen fremstår som to volum mot Erik
Vangbergs gate, med en åpning som ivaretar si ktlinjer gjennom planområdet for bebyggelsen
bak. Bygningsvolumet i søndre del av BKB2 er justert til maks 4 (3,5) etasjer over gatenivå, med
avtrappende høyde til 2 (1,5) etasjer over gata i sør.

Illustrasjon bebyggelsen sett fra Søren Zakariassens gate mot øst

Utearealer for boligene er skjermet inne i kvartalet, tilgrensende veianlegg utbedres med
fortau, og antall avkjøringer fra planområdet begrenses til en. I lag med utbedring av
veistrekningen frem til sakskrysset, bidrar plan forslaget til trygge gangforbindelser både for
beboerne i plan- og nærområdet. Planområdet er sentrumsnært med gang- og
sykkelforbindelser og kollektivtrafikk til sentrum og Breivika. Området er østvendt og har gode
solforhold fra sør og stedvis også med mulige siktlinjer mot Tromsøsundet/fjellet. Arealet er
godt egnet til planlagt formål.
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2 NØKKE LOPPLYSNI N GE R

3 BAKGRU N N FOR PLAN ARBEI DE T

Borealis Arkitekter as er engasjert av Steni Ei endom As til utarbeidelse av detaljregulerings-
plan for Forsøket boliger i Tromsø. Arbeidet omfatter eiendommene 200/291, /203, /1786 og
del av kommunal eiendom 200/340.

Hensikten med planen er å legg e til rette boligbebyggelse – bl okkbebyggelse med tilhørende
parkering, adkomst og uteoppholdsarealer. Tr omsø kommune ser behov i denne sammenheng
for å regulere inn helhetlige tr afikkløsninger, spesielt for gående. I forlengelsen av dette tas
vegstrekningen Sommerfeldts gate, Borgermester Eidems veg og Søren Zakariassens gate med
i planområdet.
Planen ivaretar også utbedring av eksisterende infrastruktur med krav til fortau, håndtering av
overvann, vann- og avløpshåndtering mm.

Bydel/Sted Nordbyen/ Forsøket, 9009 Tromsø
Gårdsnr. /bruksnr. 200/291, /203, /1786 og del av kommunal eiendom

200/340.
Gjeldende planstatus i hht
fungerende kommunedelplan Kommunedelplanen for Stakkevollvegen, planident 0229

Forslagsstiller Steni Eiendom AS
Grunneiere Steni Eiendom AS, Draugen 145, 9016 Tromsø/

Tromsø kommunen
Plankonsulent Borealis Arkitekter as

Ny plans hovedformål Tilrettelegge for boligbebyggelse - blokkbebyggelse.
Planområdets areal i daa Ca. 3,9 daa
Ant. nye boenheter 58 stk leiligheter
Aktuelle problemstillinger: Struktur bebyggelse: volumoppb ygging og kvartalsløsning

/nærmiljø samt sol, skygge, utsikt og materialbruk.
Trafikkmiljø/omfang veiutbedring: kjøreadkomst, fortau,
trygge skoleveier.

Vann- og avløpshandtering: overvann, slukkevann, brann –
og redning, energi/kapasitet, renovasjon, snølagring mm

Foreligger det varsel om
innsigelse (j/n)

Nei

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei

Kunngjøring oppstart, dato 06.11.15 (Nordlys)
Fullstendig planforslag mottatt,
dato

01.04.2016

Informasjonsmøte avholdt (j/n) Ja. 12.09.17.
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3 P LAN STATU S OG OVE R OR DN E TE RE TNI N GSLI N JE R

Kommune- og kommunedelplanen

Planområdet inngår også i Kommunedelplan for
Stakkevollvegen: 2010-2040, plan nr 0229, (sist revidert 2015).
Her er området i Felt 7 som er avsatt til forretning og kontor.

: Utdrag av Kommunedelplan for Stakkevollan,
søndre del

Reguleringsplaner
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Kullkran- svingen,
L12-1089 (: stadfestet i 1989) og reguleringsplan for
Brannstasjonen L12-1696 (stadfestet 2009). I gjeldende
reguleringsplaner inngår området i hhv. felt F2 som er regulert
til forretning og industri, og søndre del inngår i B5: bolig. F1 er
tilgrensende lekeplass.

Industri lar seg ikke kombinere med bolig. All forretning i
planområdet må være boligkompatibelt. Planlagt
reguleringsformål er i hovedsak boliger evt. i kombinasjon med
kontor og forretning.

: Reg. plan Kullkransvingen

: Utdrag av reg. plan Brannstasjonen
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Planarbeid i nærområdet, rekkefølgekrav, mm
Planområdet ligger nært til Stakkevollveien som planlegges utbedret til 4 kjørefelt. Veien er
den mest sentrale trafikkåra for kollektivtraf ikk mellom nordøya og sentrum. På nedsida av
Stakkevollveien og nordover planlegges store ut byggingsområder for boliger. I lag med de
etablerte boligområdene både på nord-, vest- og sørsida av planen, vil mange benytte
tilstøtende gater i planområdet for adkomst både til skole, barnehager og nærlekeplassen sør
for planområdet.

Det påregnes rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau langs deler av tilstø tende veinett. Det
må også påregnes rekkefølgekrav om opparbeide lse av lekeplass sør for planområdet. Vedtatt
uteromsplan til plan utarbeidet av Tromsø komm une 16.10.10 skal følges, men type utstyr og
fabrikat kan diskuteres med Park og Veg.

Opparbeiding med fortau og utbedring av leke plass vil bidra svært positivt både til bo-
kvalitetene i - og transport gjennom planområdet.

5 BE SKRI VE LSE AV PLAN OM RÅDET DAGE N S SI TU ASJON

Planområdet – avgrensning og bebyggelse

Planområdet ligger på østsida av øya rett nord for sentrum/Hansjordnesbukta og omfatter
arealet fra Erik Vangbergs gate i vest, - Søren Zakariassens gate i nord, - Forsøket i øst, -
lekeplassen i sør og inkl. tilgrensende kommu nal boligtomt i sør. Eiendommen 200/339 i
sørøst mot Forsøket, inngår ikke planområdet.

Ettersom området i hovedsak forutsettes
regulert til boligformå l, ser Tromsø kommune
behov i denne sammenheng for å regulere inn
helhetlige trafikkløsning er, spesielt for gående.
Derfor er vegstrekningen Sommerfeldts gate,
Borgermester Eidems veg og Søren Zakarias-
sens gate også tatt med i planområdet .

: Planavgrensning for Forsøket boliger

Planområdet ligger i direkte tilknytning til
etablerte boligområder. På tre sider er det
frittliggende 2 og 4 mannsboliger i 2-3
etasjer. Mot øst langs Stakkevollveien er
det småskala næringsbygg/industri og
kontorer komb. med boliger og frittliggende
boliger. Ned mot Stakkevollveien og sjøen
er det gjennom- gående høyere og tyngre

bebyggelse. En større boligbebyggelse
planlegges nedfor Stakkevollveien mot
sjøen.

Områdets egenart
Området skiller seg ut fra omkringliggende
boligbebyggelse i nord, vest og sør som i
hovedsak er frittliggende 2 og 4-manns
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boliger med grøntområde/hager både mot
vei og inn mot bakgårde ne. Her er frodig og
mye grønt. Flere av eiendommene er
gjerdet inne med plankegjerde både mot vei
og nabo. Bebyggelsen preges av 50- og 60
tallet, men det er også innslag av eldre og
yngre bebyggelse.

Planområdet og tilstøtende eiendom i
sørøst preges av nærings- og industri
bygninger i komb. med boliger fra 60, 70 og
80-tallet. Både utforming, plassering og
materialbruk er mer i tråd med bebyggelse
/ virksomhet langs Stakkevollveien - noe
som også reguleringsformålet viser.
Bortsett fra skråningen mot Erik Vangbergs
gate er det meste av ubebygd areal utnyttet
til parkering.

Mot nord øst: eksisterende bygg påbygges 2
etasjer

: Planområdet

: Boliger i vest, nord og sør

: Eksist. mot nordvest forutsettes revet
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: Naboeiendom mot sørøst

Veg og trafikkforhold. Parkering
Det er mye gjennomgangstrafikk i Søren Zakariasse ns gate (: Stakkevollveien til Dramsveien).
Veistrekningen er bratt, har flere kryssende veier, en smal og uoversiktlig del i svingen, og
veistrekningen mangler fortau. Samlet bidrar dette til at spesielt på vinterstid er gata krevende
både for kjørende og gående. Øvrige gater i ti lknytning til planområdet er Erik Vangbergs gate
og Forsøket som begge er rolige gater med begrenset gjennomgangstrafikk. Adkomsten til
området er i hovedsak fra Forsøket, men det er også adkomst fra Søren Zakariassens gate. All
parkering i tilknytning til dagens virksomhet er inne på eiendommene.

I hele området er det redusert hastighet (30 km/t), og krysset mot Stakkevollveien er
lysregulert.

Terrengforhold, landskap, vegetasjon
Tomtene er definert til tre veinivåer med hoveda dkomst fra Forsøket på laveste nivå. Fra Erik
Vangbergs gate er det ei bratt skråning ned mot inngangsnivå til den øverste bebyggelsen som
har adkomst fra Søren Zakariassens gate. Til kommunal tomt og lekeplass i sør er det adkomst
direkte både fra Forsøket og fra Erik Vang bergs gate. Høydeforsk jellen mellom de to
gatenivåene varierer fra 8-11 meter.

Tomtene er bevokst med kratt i skråningen mot Erik Vangbergs gate og på kommunal tomt er
det i tillegg noen trær og busker. På tilstø tende eiendom i sør er det et grøntareal med
lekeplass/ballplass ned mot Forsøket. Forute n bebyggelsen er området opparbeidet som
parkeringsareal for dagens virksomhet.

Grunnforhold
I 1983 ble det foretatt grunnundersøkelser på eiendommen av Kummeneje. Undersøkelsen ble
gjort i forbindelse med planer for nytt verksted i tilknytning til eksisteren de bygg i E. Vangbergs
gt. Rapport vedlagt.

Undersøkelsen konkluderer med at utført fjellk ontrollboringer viser at det er løsmasser i
området som varierer i 2,1-6,5 meters dybde. Fjellet ansees å være av god kvalitet, og det er
ikke foretatt annen registrering av grunnforholdene.

Temakart fra Tromsø kommune om radon viser at området har moderat til lav sannsynlighet
for radon. Ved søknad om rammetillatelse foru tsettes at forskriftskrav legges til grunn for
sikring mot evt. radon i grunn.
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Støy
Området er utsatt for trafikkstøy fra
Søren Zakariassens gate og også i
noen grad fra Forsøket og Erik Vang
bergs gate. Støyrapport fra Kilde
Akustikk AS, oktober 2007/ 2008
dokumenterer dette og er også vist
på kommuneplanens støysonekart.

Kommuneplanen stiller krav om
egen støyutredning for området.
Rapport fra Rambøll, datert
19.02.16 vedlegges. Rapporten er i
samsvar med tidl. rapporter/
konklusjoner i kommuneplanen.

Deler av ny bebyggelse vil være
innenfor gul/rød støysone. Fasaden
mot SZ er i rød sone og deler av
fasaden mot øst/vest i gul støysone
med ekvivalent lydnivå på yttervegg
på bygg B2: 50 dB-64 dB og for bygg
B1: 57-66 dB.

: støysonekart for planområdet

Konklusjon i rapporten legges til grunn for prosjekter-
ing og tas inn i reguleringsbestemmelsene.

Uteoppholdsareal og private uteplasser tilstrebes
plassert inne i området der disse er minst mulig utsatt
for trafikkstøy. Der dette ikke er mulig må uteareal
støyskjermes.

Verneinteresser
Det er ikke kjent at det er kulturmi nner i området som forutsettes vernet.

Avfall
Det er ikke spesielle avfallsløs ninger i området i dag.

Remiks v/ Frode Henning Lorent sen anbefaler følgende avfallsløsning (: telefon 27.01.16):
For ny boligbebyggelse anbefale s nedgravd kontainer av stål i betongkum og med topp for
nedkast. Nedkast monteres på stålplate 1,8x1,8 meter. Kontainer graves ned i bakken: dybde
2,8 meter. Det kan ikke være tak over eller le dninger/luftspenn over denne. Avfallsbil er 11
meter, og adkomstveg må dimensjoneres for bi l inntil 20-28 tonn. Kontainer/nedkast må
plasseres på tilnærmet plant terreng, og avfalls bil kan rygge inn mot kum. Vegbredde: min 3,5
meter og plass til støttelabber på begge sider i en bredde på 2,5 meter hver. Kran løfter kum
inn på bilen fra langsida av bilen.

For ca. 50 boenhter må det beregnes 2 kummer. Prisantydning pr. kum er kr. 130.000,- inkl.
nedgraving. Aktuelle kontainersystem er: Mand al ressurs: Sub-vil, Lugano eller Kanstad
mekaniske, Mestervik: DypOpp.
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Vann og avløp

Det er avholdt møte med VA den
21.12. Referat vedlagt.

VA opplyser at det er tilstrekkelig
kapasitet på rørføringene i området
for slukke- og spillvann. Dette er
bekreftet på telefon av Brann- og
redning.
Slukkevannskapasitet er 50 l/sek, og
nye rør ble lagt i Søren Zakariassens
gate i 2005. Overvannskapasiteten i
området er begrenset og har ingen
restkapasitet, og overvannet må
derfor fordrøyes før det føres til
nettet.

Nye VA traseer legges til vei.
VA ber om at det utarbeides en VAO-rammeplan for handtering av overvannet i et 20-
årsperspektiv, og slik plan skal utføres av VA -rådgiver. Sweco har utarbeidet rapport, datert
10.02.16, som vedlegges.

Energi, tele- og fiberopptikk

Opplysninger fra Troms Kraft den 18.12.15

: Kartet viser Troms Kraft AS sin infrastruktur i
området.

Grønn strek: 230 Volt kabel
Blå strek: 11.000 Volt kabel
Svarte firkanter med rød tekst er
nettstasjon som forsyner området.

Det er nettstasjon i Erik Vangbergs
gt. 7. Denne er 96 % belastet og
ledig kapasitet er 20kW.

Nettstasjon og HSP (høyspent) traséer må ha høye ste fokus, da dette kan bli kostnader på 1,2
mill + mva.

Troms Kraft opplyser at ombygging av eksisterende nettstasjon kan gi en del uforutsette
/merkostnader (: kabler, drift osv), og det rime ligste alternativet er ny nettstasjon. Når ny
stasjon og føringer er klar, kobles det gamle fr a/rives. Stasjonen kan enten utføres som en pre-
fabrikkert type som plasseres adskilt og i 5/8 (4 meters?) avstand fra brennbart bygg eller den
bygges inn i bygget i hht TEK mht brannkrav og krav til skjerming mot stråling: vegger, dekke,
dør og ventilasjon.
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Aktuelle føringer som anlegget skal kobles til er i Søren Zakariassens gate. Generelt
forutsettes at kapasiteten er tilstrekkelig og at nye kabler legges i veitraseer. Senest ved
rammesøknad må hensyn til føringsveier klargjøres. Evt. omlegging av eksisterende kabler må
gjennomføres før utbygging og i samråd med Tromsø kommune.

Generelt skal kabler til tele- og fiberopptikk klargjøres med eier/leverandører av tjenesten før
tilkobling.

Risiko og sårbarhet
Det er utarbeida ROS-analyse, se vedlegg.
Planområdet ligger inntil rolige boligområder som er sentrumsnære. Det er en del trafikk til- og
gjennom området, og hensynet til forgjengere og syklister ivaretas gjennom opprustning av
fortau på tilstøtende veier. For øvrig vurderes i kke planområdet som utsatt for risiko. Det er ikke
registrert fare for ras, skred eller flomfare in nenfor planområdet, og det antas å være trygg
grunn i området.

Følgende risikoområder er vurdert spesielt:
Trafikkforhold. Det er gjennomgangstrafikk i ti lknytning til området, og tiltaket vil bidra
til noe økning av trafikken. Selve planområdet er utvidet for å sikre trygg skolevei ved
utvidelse av veien med adskilt gang bane helt frem til Dramsveien.
Overvannskapasiteten må fordrøyes. Det er utarbeidet VAO-rapport for håndtering av
dette. Vedlagt.
Støy. Det er utarbeidet støy-rapport fo r planlegging i området. Vedlagt.

Eiendomsforhold
Selve planområdet består av flere eiendommer fordelt på to grunneiere. I tillegg er det
gategrunn i direkte tilknytning til planområde t som eies av Tromsø kommune. Planlagt
utvidelse av veiareal med fortau langs Søren Zakariassens gate, Borgermester Eidems veg,
Sommerfeldts gate og frem til saksekrysset mot Dramsveien eies av flere grunneiere. Denne
delen av planen inngår ikke her, og ivaretas i egen sak av Tromsø kommune.

Gnr/ bnr Adresse Grunneier Samlet Areal m2

200-291 Draugen 145, 9016
Tromsø

Steni Eiendom As 1011,8 m2

200-293 --------------« --------
--------

----------« ---------- 1129,8 m2

200-1786
200-340
200-335
Andel av 293

--------------« --------
--------
Boligeiendom
Veigrunn; AV
Veigrunn: gang og
sykkel

----------« ----------
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Steni Eiendom

1302,0 m2
378,0 m2
123,0 m2

(- 503 m2)

3944,6 m2

Privatrettslige bindinger
Det er ikke kjent at det er privatrettslige bindinger for eiendommene i planområdet.

Det er rekkefølgekrav knyttet ti l opparbeiding/utbedring av le keplass og i hht vedtatt plan.
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Det er rekkefølgekrav knyttet ti l opparbeiding av fortau langs planområdet og frem til
Borgermester Eidems gt.

6 PLAN PROSESSEN OG M EDVI RKNI N G

Planarbeidet ble kunngjort med brev til
berørte grunneiere, naboer og aktuelle
instanser, datert 06.11.15 og annonsert
oppstart i avisen Nordlys den 05.11.15.
Informasjonen ble også lagt ut på
kommunen sine hjemmesider.

Frist for å komme med merknader var
08.12.15. Innen fristens utløp var det
kommet inn 7 forhåndsuttalelser:

Åge Jensen, Skippergata 2, 9008
Tromsø, brev av 10.11.15
Kristoffer Kokvold, Erik Vangbergsgt.
9, 9009 Tromsø, mail av 26.11.15
Sameiet Erik Vangbergsgt 8, 9009
Tromsø, mail av 26.11 og
Fylkesmannen i Troms, brev datert
26.11.15
Troms Fylkeskommune, Stabssjef,
brev datert 07.12.15
Berørte naboer v/ Silje S Haaland,

mail av 08.12.15
Statens Vegvesen, Avd. Troms, brev
datert 21.12.15

I tillegg er det 3 stk merknader til
veien som Tromsø kommune
kommenterer.

Alle merknader er gjennomgått og kommentert i eget punkt.

Det har vært avholdt følgende møter i prosessen:
Informasjonsmøte med Tromsø kommune 07.07.15
Oppstartsmøte med Tromsø kommune 08.09.15
Statusmøte med Tromsø kommune 15.01.16
Avklaringsmøte med Tromsø kommune 12.02.16
Avklaringsmøte med Tromsø kommune, e tter offentlig ettersyn 15.02.16
N a b o s k a p s m ø t e  2 7 . 0 9 . 1 7
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7 U TRE DNI N GER I H E N H OLD TI L FORSKRI FT OM KON SE KVE N SU TREDNI N GE R

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

8 BE SKRI VE LSE AV PLAN F ORSLAGE T

8.1 Intensjon med tiltaket
Bygning mot Erik Vangbergs gate vurderes revet og bygning mot Forsøket foreslås påbygd to
boligetasjer. I vestre del av området mot Erik Vangbergs gate skal de t legges til rette for
oppføring av boligblokk med parkeringskjeller under boligene. Tilgrens ende kommunal bolig-
tomt i sør inngår i planområdet og bruken avklares som del av prosessen. En sannsynlig løsning
er at kommunen tilgodesees med et hvis antall boenheter i planlagt bebyggelse. Biladkomst til
hele planområdet forutsettes løst fra Forsøket. Sentralt i området og mot tilgrensende
lekeplass i sør og naboeiendom mot s ørøst, etableres felles uteoppholdsareal .

8.2 Formål
Formålet med planforslaget er å legge til rette for boliger, evt. i kombinasjon med kontor/
forretning. All kjøreadkomst løses fra Forsøket, og nødvendig parkerings- og uteoppholdsareal
ivaretas på egen grunn. Planforslaget er basert på programskisser utarbeidet av Borealis
Arkitekter as i samarbeid med grunneier.

For å sikre en trygg skoleveg for beboerne i området, har Tromsø kommune utvidet
planområdet til å omfatte fortau fra krysset Sø ren Zakariassens gate - Borgermester Eidems
veg, og frem til saksekrysset i Sommerfeldts gate. Tromsø kommune står for innholdet i
planforslaget for denne delen av planområdet.

Planforslaget har rekkefølgekrav både for o pparbeiding av offentlig lekeplass sør for
planområdet, og det vises i den sammenheng ti l vedtatt utomhusplan utarbeidet av Tromsø
kommune, datert 16.10.2010, og fortau i Søren Zakariassens gate frem til Borgermester
Eidems gt. Fordeling av kostnader for fortau reguleres med utbyggingsavtale med Tromsø
kommune, Eiendomsseksjonen.

8.3 Volum - arealbruk, utnyttelser og byggehøyder
Planområdet er disponert til følgende reguleringsformål, utnytting og maks byggehøyder:

Felt Reguleringsformål Areal
tomt
m2

T-BRA
m2

Tillatt høyde (C + kote) fra
gjennomsnittlig terreng
: påført plankart

BEBYGGELSE OG
ANLEGG:

inkl. åpne
areal og
areal under
terreng

BKB1 Bolig/forretning/ko
ntor

1086 4000 Angitt på planen:
Maks: c+28,2 (og c+21.37)
(c+31,2 heis/teknisk anlegg)

BKB2 Bolig/forretning/ko
ntor

1643 6000 Angitt på planen:
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Felt Reguleringsformål Areal
tomt
m2

T-BRA
m2

Tillatt høyde (C + kote) fra
gjennomsnittlig terreng
: påført plankart

Maks: c+ 20.5, c+26,3, c+ 29,3,
c+38,3
(c+41,3 max høyde heis/teknisk
anlegg)

o_BE Energianlegg 12 Maks: 3 meter gesims.

f_BRE Renovasjonsanlegg 16

f_BUT 1 Uteoppholdsareal 335

f_BUT 2 Uteoppholdsareal 252

SAMFERDSEL OG
TEKNISK
INFRASTRUKTUR:

f_SV1 Veg 230

o_SV2 Veg 3184

o_SKV Kjøreveg 563

o_SF Fortau 590

o_SGS Gang/Sykkelveg 40

o_SVT Annen veggrunn –
teknisk anlegg

7

f_SPP Parkeringsplasser 207

f_SPH Parkeringshus-
/anlegg

1376

GRØNNSTRUKTUR:
f_G Grønnstruktur 39

HenssynssoneR:
a.3) Faresoner:
Høy-
spenningsanlegg
(inkl.
høyspentkabler)

SUM 10000

Arealbruk: fordelt på andel bolig- og forretning/konto r formål. Se også vedlagt arealoversikt.

Bygning
BKB1
Boliger/forretning/kontor = B/F/K

BKB2
Boliger/forretning/kontor = B/F/K
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Formål Bolig
(park./bod/
sykkel)

Komb.
forretning og kontor

Bolig (park./bod/s) Komb. m/ forretning og
kontor

Etasjepl
an

(-1), 1, 2, 3
og 4

Plan -1, 0 og 1
: (800 x 3)=2400 - felles
areal: Maks 1500m2

(0), (1), 1, 2, 3, 4, 5, 6
og 7

Andel av plan 1, mot
øst (?)

Areal
BRA

(3525-1500)
2025 m2 Maks 1500 m2

(3475-300)
3175 m2 Maks 300 m2

Reguleringskart for Forsøket boliger (j ustert etter off. ettersyn):

Byggegrenser til veimidt er satt til hhv 7, 8 og 9 meter. Høyder og utnytting påført
plankart.

Bebyggelsen
Innenfor byggeområde BKB1 og BKB2 er det skis sert knapt 10.000 m2 BRA til byggeformål, for
boliger med parkering, evt. i kombinasjon med forre tning og kontor. Av dette utgjør ca 1715 m2
BRA garasje og boder som ligger helt under terreng. I tillegg kommer overdekte
områder/innganger i forbindelse med balkonger so m til sammen utgjør ca. 400 m2. Se vedlagt
arealoversikt: Planer arealer.

I BKB1 som inngår i den østre (nederste-) de len av planområdet, foreslås eksisterende
bygnining mot Forsøket påbygget to etasjer ti l boligformål. Eksisterende del som er i 2-3
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etasjer kan benyttes som i dag, til kontor og fo rretning, samt noe park ering i underetasje. I
BKB2 mot Erik Vangbergs gate er eksisteren de bygning forutsatt revet og erstattet av
boligblokk med parkeringskjeller og bo der under (-nedgravd i bakken).

Mot Erik Vangbergs gate (EV) ble kvartalet opprinnelig foreslått som en sammenhengende
bebyggelse med høyder fra 2-6 etasjer mot gata, og 2-3 innganger på gateplan. Den høyeste
delen av blokka i 6 etasjer over gateplan er lokalisert ovenfor eksisterende bygning mot
Forsøket som planlegges påbygget med 2 etasjer.

Som følge av nabomerknader til offentlig etters yn, og naboskapsmøte 12.09.17, er bebyggelsen
i BKB2 justert. Det foreslås åpning mot Erik Van gbergs gate i 8 m bredde, som gir sikt gjennom
bebyggelsen i forlengelsen av sørfasaden i BK B1. Bebyggelsen trappes ytterligere av mot
åpninga, med to etasjes høyde langs åpning. Sam tidig er den høyeste delen av blokka justert
mot nord. Samla medfører dette at bebyggelsen fremstår som to volum mot EV, med en åpning
som ivaretar siktlinjer gjennom planområdet fo r bebyggelsen bak. Bygningsvolumet i søndre
del av BKB2 er justert til maks 4 (3,5) etasjer over gatenivå, med avtrappende høyde til 2 (1,5)
etasjer over gata i sør.

Planlagt bebyggelse mot Erik Vangbergs gate følger i hovedsak byggelinjer mot vei som i
nabokvartalene. Bebyggelsen er planlagt med by ggegrense 9 m fra senter vei. Det tillates
balkonger inntil 2 m utenfor byggegrense. For ba kenforliggende bebyggelse vil ny bebyggelse
på nedsida av Erik Vangbergs gate berøre dagens direkte utsyn mot sundet. All biladkomst til
området samles til Forsøket, og parkering er i hovedsak løst under boligblokk mot EV.
Gjesteparkering er løst som bakkeparkering sør for eksisterende bygning, med adkomst fra
Forsøket. Nabobebyggelse i EV og nord og sør for planområdet, vil derved i liten grad berøres av
trafikk til boligområdet.

Oppriss av bebyggelse mot EV: opprinnelig planlagt (g rå skravur), justert høyd e (orange skravur). Røde
linjer viser gatenivå og bebyggelsen bak.

Åpning 8 m
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Utsnitt utomhusplan

Samlet bidrar planlagt bebyggelse å skjerme den indre delen av kvartalet mot trafikkstøy, og
det oppnås et tilnærmet sammenhengende fellesareal for uteopphold gjennom kvartalet helt
inntil lekeplassen på naboeiendommen i sør. I tillegg forutsettes mindre fellesareal på
takterrasser. Private uteoppholdsareal tilstrebes i all hovedsak mot vest og sør og skjermet
mot trafikkstøy. Mot EV, oppå bebyggelse under bakken, er det også plass til opphold og lek –
tilsvarende som i området for øvrig. Den ko mmunale boligdelen fo reslåes innlemmet i
boligblokk mot EV, og med felles kjøreadkomst og parkering. Samlet gir dette en optimal
utnytting av eiendommen.

Totalt er det lagt til rette for utbygging av ca 15 nye boenheter i BKB1 og 50 boenheter i BKB2.

Byggehøyder
Planlagt bebyggelse mot Erik Vangbergs gate utgjør i hovedsak 2-3 etasjer mot vei,
opptrappende til 4 etasjer i sørøstre del, og en hø yere del i nordøst på 6 etasjer mot vei. Det er
regulert inn åpning i bebyggelsen, slik at be byggelsen fremstår som to volum med avtrappende
høyder mot nord og sør.

Eksisterende bebyggelse i området består av bo lighus i 3 etasjer + loft/saltak, med balkonger
både mot gate i øst, sør og vest. Eksempelvis har EV gate 10 høyde mot gate tilsvarende 4
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etasjer: 2 fulle etasjer + kjeller/sokkel + loft, se foto:

Eksisterende bebyggelse i Erik Vangbergs gate

Fasade mot vest/ EV gate

Fasade mot nord

Den nye bebyggelsen vil berøre utsikt for bakenf orliggende bebyggelse, men dette vil også skje
med en utbygging som er helt på linje med da gens bebyggelsesmønster. Den høye delen av
foreslått bebyggelse vil primært berøre direkte utsyn for bebyggelsen høyere opp. For disse vil
det være mulig å se Tromsøsundet innenfor en større sektor.
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: snitt med siktlinjer

Sol og skyggediag ram viser at ny
bebyggelse , inklusiv den høyeste delen,
i mindre grad påvirker solforholdene på
naboeiendommer på nordsida av Søren
Zakariassens gt.

Illustrasjonen viser
: Skyggediagram kl. 12 i mai/juli
: mulige siktlinjer mot sundet i rødt
for naboer ovenfor (sett fra 2. etg.)

8.4 Utearealer og uteopphold
Planbestemmelsene gir føringer fo r tilfredsstillende uteareal for lek og opphold i planområdet.
Opparbeiding av offentlig lekeplass på na boeiendom i sør inngår som rekkefølgekrav.

Krav for 58 boliger iht. KPA:
Nærlekeplass 150 m2/25 boliger: 450 m2 nærlekeplass
Uteoppholdsareal 10 pr. bolig: 580 m2 (kan ikke løses på tak)
S u m  2 5 3 0  m 2

I tillegg kommer kvartalslekeplass: 15 00 m2 (skal løses på egen eiendom)

Ivaretagelse av utearealer i planområdet:
Sum nærlekeplasser, f_BUT1-2: 588 m2 > tilfredsstillende iht. krav
Uteopphold 580 m2 > tilfredsstillende iht. krav
I tillegg kommer mulige felle s takterrasser, ca 249 m2.
Resterende del MUA: 732 m2 > ikke tilstrekkelig for å løse kvartalslek

Krav om kvartalsleplass utløses ved 26 boliger. Kravet lar seg ikke fullt ut løse på egen
eiendom, men offentlig kvartalslekeplass, ca 2150 m2, ligger i umiddelbar nærhet.
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I MUA inngår areal på bakkenivå (grønt innenfor eiendommen) inkl. areal i åpning mot EV og
nyttbart uteoppholdsareal mot EV, fratrukket privat uteopphold, lekeplasser, trafikkareal og
parkering.

Gangforbindelser gjennom området
Utomhusplanen viser opparbeidelse av på
tomta. I lag med offentlig lekeplass og felles
terrasser mm. gir dette tilfredsstillende
uteoppholdsareal.

Eiendommen i seg selv har tilstrekkelig
areal til å løse felles uteopphold og lek på
bakkenivå, men ikke krav om
kvartalslekeplass på egen eiendom. Men
det er nærhet til offentlig lekeplass som er
tett inntil planområdet. Samla anses det å
være tilstrekkelig uteareal for lek og
uteopphold. Kvartalslekeplassen skal
rustes opp i forbindelse med gjennomføring
av planen, og det er direkte gangforbindelse
til dit.
I tillegg er det private uteplasser i direkte
tilknytning til leilighetene: balkonger
og/eller terrasser på tak/bakkeplan samt
mulig uteoppholdsare al på bakkeplan.
Disse er i hovedsak sør- og sørvestvendte.
Ved ugunstige plasseringer av private
uteplasser kan felles uteplasser benyttes til
uteopphold. Disse er alle sør-/vestvendte.

8.5 Parkering
Krav til antall p-plasser er avhengig av anta ll leiligheter. Tromsø kommune har den 15.03.16
stilt krav om at KPA for 2015-2027 1) skal legges til grunn for dimensjonering av antall
p-plasser. Planen har også krav til felles sykkelparkering innendørs.

1)Krav til bilparkering:
Boliger: 0,9 + 0,1 gjest = 1,0 plass pr. bolig.
Virksomheter/ ansatte: Ansatteparkering 0,1 pl. / 100 m2 BRA +0,25 pl./ 100 m2 besøkende.

Det er planlagt følgen de parkeringsdekning:

Felt Areal m2 Boliger Parkering
max-krav
1)

Parkering
garasje

Parkering
ute

Sum
parkering
prosjekt

Dim. krav
Sykkel1)

Boliger
0 , 9 + 0 , 1  g j e s t
= 1,0 pl.

2 pl. / bolig

BKB1 Max 10 10 10 0 10 20

BKB2 Max 48 48 48 0 48 96
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Felt Areal m2 Boliger Parkering
max-krav
1)

Parkering
garasje

Parkering
ute

Sum
parkering
prosjekt

Dim. krav
Sykkel1)

SUM bolig Max 58 58 58 0 58 116

Kontor/ forretning
0,1 + 0,25/
100 m2

2  p l . /  1 0 0  m 2
forretning/
kontor

BKB1 ca 800 3 0 3 3 16

TOTAL 61 58 3 61 132

8.6 Veg og trafikkforhold
I planforslaget forutsettes alle avkjørsler lagt til Forsøket. Det tillates ikke kontor/ forretning
som krever adkomst for store, tunge kjøretøyer. Trafikksikkerheten både for kjørende og myke
trafikanter blir ivaretatt innenfor planområdet ved at det opparbeides fortau mot tilstøtende
gater samt at planområdet utvides til også å omfatte etablering av fortau langs Sørens
Zakariassen gate - Borgermester Eides gate og frem til saksekrysset i Sommerfeldts gate. Til
sammen vil dette gi bedre forhold for gjennomk jørings- og gangtrafikk i nærområdet.
For det utvidede planområdet som omfatter ve iutvidelse med fortau har Tromsø kommune
utarbeidet egen planbeskrivelse.

Snødepot: Planen er basert på bortkjøring av snø og/ eller snøsmeltea nlegg med god avrenning.

Offentlig kommunikasjon
Området er sentrumsnært og i gangavstan d til sentrum og god kollektivdekning på
Stakkevollveien.

8.7 Støy
Det er utført støyutredning i det aktuelle området som bekrefter at fasadene mot Søren
Zakariassen er i rød sone og utsatt for trafikkstøy. Mot øst/vest er fasadene dels i gul- og hvit
støysone. Det meste av planlagt uteareal er i hv it sone bortsett fra en mindre del helt i nord.

For kontorbygg stilles det ikke krav til skjerming mot utendørs støynivå.

For leiligheter med støyutsatte fasader må fasa dekonstruksjon og vinduer ivareta kravene til
innendørs lydnivå i hht NS 8175 og TEK. Utform ing av leilighetene som er vendt mot støyutsatt
sone, tilstrebes å ha tilgang til stille side fo r soverom i hht krav i KPA. For leiligheter med
private uteplasser i gul/rød sone må det gjøres tiltak som skjerming i form av tette rekkverk,
absorberende himling eller innglassing av balkong.

Felles uterom på tak er i hvit sone og ikke utsatt for trafikkstøy.

Felles uteoppholdsareal er i hvit sone og i hove dsak skjermet av bebyggelsen mot trafikkstøy.
Del mot nord som er utsatt for støy, skjerm es med tett gjerde/levegg og supplert med
vegetasjon/trær.
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Ferdig utbygd vil tiltaket gi no e økt biltrafikk og trafikkstøy i nærområdet. Området er i dag et
populært boligområde på tross av støybelastning en. Her er- og vil foru tsatt være, redusert
hastighet, og trafikkstøy anses følgelig ikke å være en begrensning for planen.

Støy i bygge- og anleggsfasen vil kunne påvirke omkringliggende boliger. Forholdsregler
knyttet til denne problemsti llingen tas det høyde for i reguleringsbestemmelsene.

8.8 Teknisk infrastruktur

Vann og avløp
Det er utført vurderinger kny ttet til vann og avløp, og Multic onsult har utarbeidet en VAO
rammeplan for fordrøyning. Rapport vedlagt.

Følgende fremheves:
Tilknytning til vann: Det ligger hovedvannledni ng i Søren Zakariassens gate, Forsøket og
Erik Vangbergs gt: Disse tilkoblinger har tilstrekkelig kapasitet for forsyningsvann og
brannvann. Dette er bekreftet av Tromsø kommune, vann og avløp.
Tilknytning til avløp: Avløpsledninger i Forsøket og Søren Zakariassens gt.
Overvann: Overvannskapasiteten i området er begrenset og har ingen restkapasitet.

Overvannet må fordrøyes før det føres ti l ledningsnettet i Forsøket og Søren
Zakariassens gt. Tromsø kommune har stilt krav om at det utarbeides en VAO-
rammeplan for håndtering av overvannet.

Energi/trafo, tele- og fiberopptikk
Tele- og el-kraft situasjonen er diskutert med Tr oms Kraft, og de anbefaler ny stasjon for plan-
området. Aktuelle tilkoblingspunkter er føring er i Søren Zakariassens gt., og det må være
biladkomst til trafostasjonen. Kabler søkes la gt parallelt med veg. Tele- og fiberføringer
avklares med eierne.

I planområdet kan ny stasjon inngå i bygning i BK B2 eller adskilt mellom BK B1 og B2 og inn
mot Søren Zakariassens gate. I be gge tilfellene kan tilgang fra utsida for bil fra Troms Kraft tas
fra SZ eller fra inngangssonen.

I medhold av KPA inngår planområdet i konsesjonsområdet for tilknytningsplikt fjernvarme.
Tilknytningsplikten gjelder for nybygg/utvidelser med et samlet gulvareal på over 1000m2.
Dette medfører at det skal installeres varmeanl egg som forberedt for tilk nytning til fjernvarme
eller annen miljøvennlig varmekilde.

Avfall
Løsning for avfall er diskutert med Remiks og beskrevet foran på side 9.

8.9 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet ROS-analyse, se eget vedleg g. Planlagt virksomhet anses ikke å medføre
risiko i forhold til omgivelsene, og planområdet vurderes ikke som utsatt for risiko.

Følgende risikoområder er spesielt vurdert:
Trafikkforhold og ulykker. Tiltak: utbedring av tilstøtende vegareal med fortau, redusere
avkjørsler fra området og sikre trygg adkomst til tilstøtende lekeområder.
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Støy: Det tas hensyn til plassering av uteopphol dsareal i planområdet, og forskriftskrav for
støyreduserende tiltak legges til grunn for byggingen.
Overvannskapasiteten fordrøyes i hht utarbeidet OVA-rapport.

8.10 Rekkefølge og vilkår
Trafikkforhold
Det stilles rekkefølgekrav for opparbeiding av fortau i Søren Zakariassens gate og Erik
Vangbergs gt. Andel bekostes av utbygger og evt. makebytte (?) må avklares i forhandlinger
om utbyggingsavtale med Eiendo ms- seksjonen i Tromsø Kommune.

Offentlig lekeplass
Det stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av lekeplass sør for planområdet. Vedtatt
utomhusplan utarbeidet av Tromsø kommune, datert 16.10.2010 skal følges.

8.11 Universell utforming
Teknisk forskrift legges til grunn for utforming av bygning og uterom. Tomta er i skrånende
terreng og kjøreadkomst m/parkering fra nedsida. I Erik Vangbergsgt kan bygningen nås direkte
fra gateplan og via heis til alle plan.

9 VI RKNI N GE R AV PLAN F ORSLAGE T

Overordnede planer og vedtak
Planen er i samsvar overordnete planer om flere boliger i sentrumsnære områder. I kommune-
planen er området avsatt til boliger, og i KPA er eiendommene regulert til forretning og industri.
I planforslaget søkes det om om regulering til bolig i kombinas jon med forretning og kontor.
Reguleringsformålet er i tråd med tilstø tende eiendommer ned mot Stakkevollveien.
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eksisterende bebyggelse og utearealer
Tromsø kommune har tidlig i prosessen signalisert at de er positiv til om regulering til boliger,
og at området tåler en relativ høy utnyttelse fo rutsatt at nye volum plasseres med hensyn til
naboer.

Konsekvenser av planforslaget vil være mindre direkte utsyn mot sundet for bakenforliggende
bebyggelse inkl. vestsida av Erik Vangbergs gate. All bebyggelse på østsid a av gata, og helt ned
til 2 etasjer mot Erik Vangebergs gate, vil berør e utsikten i forhold til dagens situasjon.
Forslaget viser en høyere del bak eksisterende anlegg mot Forsøket. Den høye delen vil berøre
sikt-sektor for bebyggelse lengre opp i skråni ngen, men disse har fortsatt mulighet for utsyn
mot sundet ned Søren Zakariassens gt. og sørove r. Planforslaget viser en kombinasjon av en
høyere bebyggelse og lavere deler mot Erik Vangbergsgt.

Det er utført sol- og skyggeanalyse av planla gt bebyggelse som viser effekt på tilliggende
områder og bebyggelse. Analysen viser at det er relativt li te skygge på nabobebyggelsen
knyttet til endringer i so l – og skyggeforhold.

Det er felles uteareal mot sørøst. På ettermidda g og kveld bidrar topografien til at alle ute-
arealene er skyggelagt unntatt fellesarealer på tak. Som følge av planen oppgraderes den
offentlige lekeplassen. Prinsipp om universell ti lgjengelighet for bygninger og uterom er søkt
ivaretatt i plan og bestemmelser, jfr. TEK 10 og PBL.
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08. MAI og 04. AUGUST sol- og skyggediagram

21. JUNI sol- og skyggediagram
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21. MARS sol- og skyggediagram

Veg og trafikkforhold
Planområdet er utvidet for å sikre gode trafik ale løsninger i nærområdet med etablering av
adskilt gang- og bilvei. All avkjøring til planom rådet er fra Forsøket. Planforslaget åpner for
direkte adkomst til offentlig lekeplass i sør, og det tilstrebes universell utforming på
gangforbindelser i det skrånende terrenget.

Støy
Som følge av planforslaget vil det bli noe økt bi ltrafikk og støy i nærområdet. Virksomheten vil
ikke generere tungtrafikk (- bo rtsett fra i byggeperioden og avfallstømming). Det er- og vil
forutsatt være, redusert hastig het i området, og trafikkstøy anses derfor ikke å være en
begrensning for planforslaget.

Det blir gjort nødvendige tiltak mot trafikkstø y i planområdet både i forhold til uterom og
leiligheter og slik skissert i kap. 8.

Vann og avløp
Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisteren de ledningsnett bortsett fra overvannet som må
fordrøyes før det føres til det offentlige lednin gsnettet. Overvannet skal håndteres i hht VAO-
rammeplan.

Risiko og sårbarhet
Planen vil ikke medføre risiko for omgivelsene. Se vedlagt ROS-analyse.
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Oppsummering
Forslagsstiller anser at konsekvensene av planforslaget og planlagt bebyggelse stort sett er
positive for byutviklingen i området. Planen er i samsvar med overordnete føringer om flere
boliger i sentrumsnære områder. Planforslaget vil medføre at kvartalsstrukturen i området
kompletteres, området får nytt tilskudd av se ntrumsnære boliger, ut bedring av offentlig
lekeplass og trafikkforholdene i området utbedres gjennom reduserte avkjørsler og
opparbeidelse av fortau. Naboer på oversida vil få redusert utsikt mot sundet til tross for at
man i planforslaget har redusert byggehøyden på deler av bebyggelsen mot Erik Vangbergs
gate og regulert inn åpning i bebyggelsen. Deres utsikt mot øst vil bli berørt uansett høyde på
ny bebyggelse vis-a-vis. Bortsett fra dette er det ikke registrert vesentlige negative
konsekvenser som følge av gjen nomføring av planforslaget.

10 U TTALE LSE R OG M E RKN ADE R

Sammendrag av uttalelser og merknader med forslagsstillers kommentar
Oppstart planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte parter og offentlige instanser i hht
underretningsliste fra Tromsø kommune, datert 06.11.15 og annonsert oppstart i avisen
Nordlys den 09.11.15. Informasjonen ble også lagt ut på kommunen sine hjemmesider.

Merknadsfristen var satt til 08.11.15. Totalt kom det inn 10 merknader og innspill til
forhåndsvarslingen hvorav 3 (4) stk omhandler veiutvidelsen. Disse merknadene kommenteres
av Tromsø kommune. Etter fristens utløp kom det inn en uttalelse fra Statens Vegvesen
Merknader er redegjort for her, med forslagsst illers kommentar og vurdering i planarbeidet.

AVSENDER DATO SAMMENDRAG
INNSPILL/ MERKNAD

MERKNADSVURDERING

Åge Jensen.
Eier av
naboeiendom:
Forsøket 12

10.11.15 Eier opplyser at adkomst til
garasje på hans eiendom via
Søren Zakariassens gt. 12 er
forutsatt gjennom gammel
avtale med tidl. nabo (hevd).

Tiltakshaver har i eget møte
avklart forholdet og
adkomsten opprettholdes via
avkjørsel til planområdet fra
Forsøket.

Adkomsten til garasje på
naboeiendom er ivaretatt i
det nye planforslaget.

Naboeiendommen berøres
ikke av det nye
planforslaget.

Kristoffer Kokvold.
Eier og beboer av
Erik Vangebergsgt.
9

13.11.15

26.11.15

Spørsmål om utforming av
blokka.

Nabo på nordsida av planom-
rådet er bekymret for planlagt
boligblokks påvirkning på sol-
og lysforhold på sin eiendom
og konsekvenser for livs-
kvalitet og verdi. Ber om at
dette belyses gjennom ulike

: Gitt tilbakemelding om at
dette kun er et varsel om
oppstart og at blokka ikke
er prosjektert.

: På bakgrunn av program-
skisser er det utarbeidet
sol- og skyggestudier for
21.mars (september),
21.mai (4.aug.) og 21. juni.
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AVSENDER DATO SAMMENDRAG
INNSPILL/ MERKNAD

MERKNADSVURDERING

analyser av scenario; mai, juli
og september

Studiene viser at den
aktuelle eiendommen
berøres av ny bebyggelse
frem til kl. 12 i mars
(september.) I mai(juli)
skyggelegges en mindre
del av hagen frem til kl. 12.

Sameiet Erik
Vangbergsgt. 8,
v/ Hanne Bjørklid

26.11.15 Ber om å få tilsendt
plantegninger for prosjektet.

: Gitt tilbakemelding om at
dette kun er et varsel om
oppstart og at blokka ikke
er prosjektert.

Troms Fylke v/
Lone Alien Høgda

26.11.15 I forhold til gjeldende
planer for eiendommen er
det uproblematisk å
omregulere til aktuelle
formål.
I hht kommunens støy-
sonekart er planområdet
innenfor rød og gul
vegstøytrafikksone. Ber
om at det utarbeides en
støyfaglig vurdering for
hver boenhet, uteplasser
og evt. balkonger.
Anbefaler drøftingsmøter
med statlige sektormyn-
dighet for å unngå evt.
innsigelser, og anbefaler
at saken beh. i Planforum
før offentlig ettersyn.

Støy:
Felles lekeareal:
lokaliseres inne i
planområdet/skjermest.
Suppl. /styrke vegetasjon
samt supplere med
levegger ol..

Hensyn til støy:
Anbefalinger i støyrapport
inkl. MDs retningslinjer og
TEK legges til grunn for
plan/byggesaken.

Trygve Sølberg
Ellingsen,
Borgermester
Eidems gt. 2
Gnr. 200/bnr. 145

01.12.15 Veiutvidelsen
kommenteres av Tromsø
kommune

Olaug Waagaard
Jensen,
Sommerfeldts gt.
26, 9009 Tromsø

04.12.15 Veiutvidelsen
kommenteres av Tromsø
kommune

Troms
Fylkeskommune,
Stabsjef v/
Signe Stoll

07.12.15 Samordent uttalelse fra FK:

Det er ikke kjent at det er
kulturminner i området.

: Aktsomhetsparagrafen» i
hht Lov om kulturminner
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AVSENDER DATO SAMMENDRAG
INNSPILL/ MERKNAD

MERKNADSVURDERING

Samferdsels- og miljøetaten
har ansvar for lokal kollektiv-
transport, trafikksikkerhets-
arbeid, planlegging av tran-
sportberedskap og utøver
overordnet transportplan-
legging.

Transportbehovet bør ivaretas
uten stor bruk av bilbruk:
Anbef.: tilrettelegge for
sykkel, gang- forbindelse, HC
tilgjengelighet og en
begrenset bilparkering.

Parkeringsplasser anbefales
adskilt fra bolig slik at kost-
naden synliggjøres, og bolig
og p-plass kan kjøpes separat.
Anbefaler samlet parkering
under komm. kontroll

Planen må være i henhold til
vedtatte nasjonale-, regionale-
og lokale føringer: mht veg- og
gateutforming, sykkel-,
kollektiv- og gang
tilrettelegging inkl. universell
tilgjengelighet.

tas inn i regulerings-
bestemmelsene.

: En styrking og
videreutvikling av sentrale
bo-områder er i tråd med
statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal-
og transportplanlegging.

: P-norm i hht kommune-
planen legges til grunn.
Parkering samles i p-kjeller
under bakken. Bakke -
parkering i tilknytning til
næring komb. med gjestep.

: Fortau opparbeides i
planområdet og med
direkte forbindelse til
kollektivtransport og
sentrum. Lokale og statlige
føringer for universell
utforming søkes lagt til
grunn for planforslaget så
langt dette er praktisk
mulig.

Joar Nivfors og
Silje Sanderud
Haaland, på vegne
av berørte naboer i:

:Erik Vangbergsgt. 1
:Erik Vangbergsgt. 6
:Erik Vangbergsgt. 8
:Erik V.bergsgt. 10
:Erik V.bergsgt. 12

:Borgerm.E.msgt. 3
:Borgerm.E.msgt. 5
:Borgerm.E.msgt. 7

:Sommerf.s.gt. 22

Planområdet ligger i retning
mot utsiken til sjø og fjell for
berørte eiere/leietakere. På-
peker bokvaliteter som ønskes
bevart og som hvis berøvet,
også vil få økonomiske konse-
kvenser ved evt. salg.

Positiv til planlagt utvikling,
men at dette ikke må gå på
bekostning av påpekte
kvaliteter. Foruten utsikt
påpekes viktigheten av
plassering av vinduer og
balkonger mht innsyn i
oppholdsrom spesielt mot
Erik Vangbergs gt.

: I dialog med kommunen
er det åpnet for mulig
høyere utnyttelse av plan-
området enn i de omkring-
liggende områdene med
frittliggende bebyggelse.
: All bebyggelse helt ned til
en (1) etasje over Erik
Vangbergsgt vil berøre
utsikt for de bakenfor
liggende boligene.

: Programskissene foutset-
ter en bymessig utvikling
med en tettere bebyggelse/
sammenhengende kvartals
struktur. Varierende høyde
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AVSENDER DATO SAMMENDRAG
INNSPILL/ MERKNAD

MERKNADSVURDERING

Høyde på planlagt bebyggelse
har stor betydning på
livskvalitet og økonomi.
Nåværende bolighøyder anses
som akseptabelt.

og med innganger og bal-
konger mot vest/E.V.gt.
Høyere del av huset bak
påbygd del mot Forsøket.

Raymond
Abrahamsen, på
vegne av huseierne
i Borgermester
Eidemsgt. 1,3,5 og 7

08.12.15 Veiutvidelsen
kommenteres av

Tromsø kommune

Statens Vegvesen,
(SV) Avd. Troms v/
Kjell Vang
(- ikke varslet i
utgangspunktet,
men tilskrevet i
ettertid)

21.12.15 Påpeker at SV er statlig
sektormyndighet på vegtran-
sportområdet. Planområdet er
lokalisert- og tilknyttet
kommunale veger, slik at
deres interesser ikke vil være
direkte berørt av planarbeidet.
Viser for øvrig til SV hånd-
bøker for bruk ved planlegging
og påpeker at økt bilbruk og
parkering bør begrenses

: Påpekte forhold følges
opp i planforslaget.
Herunder veg og
gateutforming, myke
trafikanter, sykling og
gående: internt og
tilgrensende areal samt
tilstrebe tilgjengelighet
for alle: universell
utforming


