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Sammendrag   

    

Mål for planen Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbygging og 

næringsutvikling i et sentrumsnært område. Til planen stilles 

rekkefølgekrav som sikrer opprusting av et tilgrensende offentlig 

lekeområde, samt fortau langs tre sider av kvartalet for 

utbyggingsområdet. I tillegg regulerer planforslaget relativt store 

offentlige vegarealer. Hensikten med dette er å sikre plangrunnlag for 

fremtidig trafikkregulerende tiltak. 

    

Hovedinnhold Det sentrale reguleringsformålet i planforslaget er bolig, forretning og 

kontor i kombinasjon. Det legges opp til en bygningsmasse på inntil 10 

000 m2 T-BRA som kan romme inntil 58 boenheter samt forretnings- 

og kontorvirksomhet. Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse og 

viser tilsvarende byggehøyder. Bebyggelsen er planlagt i syv etasjer, 

med seks plan over Eirik Wangbergs gate. 

 

Kommunen har sett behov for trafikktiltak i tilgrensende områder og 

har derfor benyttet anledningen til å få regulert vegarealer i Søren 

Zakariassens gate, Borgermester Eidems veg og Sommerfeldts gate i 

planen. Planforslaget viser ikke detaljerte trafikkløsninger, men danner 

et generelt grunnlag for å innføre gode løsninger for gående og 

syklende gjennom tiltak som separerer trafikantgruppene.  

    

Vurdering Adminsitrasjonen er positiv til at det tilrettelegges for boligbygging i 

sentrumsnære områder og at det fortettet rundt kollektivtraseer. De 

tilgrensende områdene er preget av å være et godt etablert boligstrøk, 

samtidig som det er nært kollektivtilbud og sentrale servicetilbud. Når 

lekeparken på sørsiden av planområdet blir oppgradert vil også barn og 

unges interesser være godt ivaretatt. 

 

Kvartalet i dag bidrar i mindre grad positivt til strøket som helhet. 

Arealet består av store arealer med asfaltert parkeringsplass og 

bebyggelsens uttrykk og innhold er i liten grad miljøskapende for 

strøket. Forslaget gir en høy arealutnyttelse og volumene som er 

foreslått vil skille seg ut når det gjelder høyde og struktur. De 

nærmeste naboene er vant til mye utsikt mot fjellene og sundet, og 

denne vil bli redusert. Planforslaget vurderes likevel som positivt for 

områdets utvikling og i tråd med ønsket boligfortetting i 

kommuneplanen.    

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

 

01. Oversiktskart    
02. Reguleringsplankart 07.11.2017 

03. Reguleringsbestemmelser 07.11.2017 



  

  

  

  

  

04. Planbeskrivelse 07.11.2017 

05. Uteromsplan 12.09.2017 

06. Situasjonsplan 

07. Snitt 1:500 

08. Fasader nord og vest 1:500 

09. Perspektiver gatenivå  

10. Sol-/skyggediagrammer 

11. Arealer, detaljert tabell 

12. ROS-analyse 

13. Støyutredning  

14. Merknader offentlig ettersyn 

15. Brev om at innsigelser trekkes 

 

16. Referat naboskapsmøte 

12.09.2017 

22.08.2017 

12.09.2017 

12.09.2017 

12.09.2017 

12.09.2017 

16.02.2016 

19.02.2016 

 
29.06.2017 

12.07.2017 

27.09.2017 

      
Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

Kommuneplanens arealdel 2017-2026 29.03.2017  

Kommunedelplan 229 for Stakkevollvegen - 

Tromsømarka 

 
26.05.2010 

Reguleringsplan 1089 for Kullkransvingen 11.10.1989   

    
      
  

 

02 Planfakta  

  Planområdets størrelse: ca 3,9 dekar 

Gjeldende reguleringsformål: forretning/industri 

Foreslått reguleirngsformål: bolig/forretning/kontor, offentlig 

samferdselsanlegg mm. 

Antall boenheter: 58 

Total BRA: 10 000 m2 

    

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Oppstartsmøte med byutvikling 08.09.2015  

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

06.11.2015  

Komplett forslag til reguleringsplan 15.07.2016  

Offentlig ettersyn  23.03.2017-

05.05.2017  

Naboskapsmøte 27.09.2017  

Planprosessens 

spesielle sider 

  

  Administrasjonen mener at det er behov for trafikkregulerende tiltak i 



området og deler av Sommerfeldtsgate (fra «saksekrysset»), 

Borgermester Eidems gate og Søren Zakariassens gate er tatt med i 

planen. Det er særlig behovet for å gjøre gatene mer trafikksikre for 

myke trafikanter. Det er imidlertid ikke helt klart hvordan dette skal 

løses og derfor er arealformålet kun satt som «vegformål» uten 

nærmere spesifisering. Berørte og interesserte beboere ble oppfordret 

til å komme med merknader under offentlig ettersyn. De innkomne 

merknadene vil bli tatt med i kommende prosjekteringsprosesser.   

 

I formannskapssak 26/17 ble det vedtatt at administrasjonen måtte 

fremlegge en vurdering av om eiendommen Forsøket 12 burde 

inkluderes i planen for å sikre en helhetlig planlegging av området. 

Vurderingen konkluderte med at dette ikke var nødvendig.  

 

Det kom inn mange merknader som omhandler bebyggelsen, som 

mange mener er for stor, malplassert, hindrer all utsikt og gir mye 

innsyn. På denne bakgrunn ble forslagstiller innkalt til arbeidsmøte av 

kommunen. Forslagsstiller bearbeidet forslaget, og dette ble presentert 

på et naboskapsmøte. Forslaget som legges frem her, er altså ikke det 

samme som lå ute til offentlig ettersyn. De to situasjonskartene 

nedenfor viser forlsaget som lå ute til offentlig ettersyn øverst og 

forslaget som skal behandles nederst. Den viktigste forskjellen er at 

bebyggelsen mot Erik Vangbergsgate har blitt delt i to volumer, og det 

har blitt et uteoppholdsareal mellom blokkene. 

 



 
Fig. 1 Forslag ved offentlig ettersyn (øverst) og gjeldende forslag (nederst). 

 

04Planvurdering 
  

Bakgrunn 

 

 

 

 

 

 

Eksisterende 

situasjon 

 Borealis arkitekter AS fremmer på vegne av grunneier og tiltakshaver Steni 

Eiendom AS forslag til detaljregulering av prosjektet Forsøket boliger. Som 

følge av kommunens behov for ferskt plangrunnlag for gjennomføring av 

trafikkregulerende tiltak i området, er relativt store offentlige vegarealer også 

tatt med i planen. Tromsø kommune står selv som forslagsstiller bak disse 

delene av det foreliggende reguleringsplanforslaget. 

 

 
Fig. 2 Ortofoto av området. Planområdet ligger mellom småhusbebyggelsen opppover 

mot Dramsvegen og gamle industritomter nedover mot sundet. Området langs 

Stakkevollvegen er under omdanning med både ny brannstasjon, politistasjon og 

studentboliger under planlegging. 



 

 
Fig. 3 Planområdet sett fra hjørnet av Søren Zakariassens gate og Erik Vangbergs 

gate.  

 

 
Fig. 4. Planområdet sett fra krysset av Søren Zakariassens gate og Gulengvegen.  

 

 
Fig. 5 Planområdet sett i nordlig retning fra Erik Vangbergs gate. 

 



 
Fig. 6 Planområdet sett mot nord fra Forsøket. Kvartalslekeplass på venstre side. 

  

Overordnede 

planer 

I gjeldende kommundelplan 229 er området avsatt til forretning/kontor. Den 

østlige delen av kommundelplanen er for tiden under revisjon. Det foreslåtte 

formålet er her «kombinert bebyggelse og anlegg», altså en generell og åpen 

formålsangivelse. Det som begge disse planene sier er at reguleringsplanen fra 

1989 om regulering til forretning/industri er utdatert.  

Ser vi nærmere på den mest oppdaterte «planvisjonen» for området (dvs. 

kommende kommundelplan) ser vi at fokuset er på miljøvennlig transport, 

kompakt bystruktur, økt boligbygging gjerne i kombinasjon med andre formål, 

variasjon i byggevolum og høyde, høy tetthet og uteopphold med høy kvalitet. 

   

Barnehage- og 

skolekapasitet 

På grunn av økt boligbygging langs Stakkevollvegen forventes underdekning 

av barnehageplasser utover i denne kommuneplanperioden. Planområdet 

tilhører Gyllenborg skolekrets som også har underkapasitet. I vedtaket av 

kommuneplanens arealdel har man bestemt seg for å se på kapasitetsøkning av 

de mest utsatte skolekretsene, deriblant Gyllenborg. 

  

Trafikk I tillegg til de vegarealene som direkte grenser til planens byggeområder, er det 

i dette planforslaget tatt med ytterligere vegarealer i Søren Zakariassens gate, 

Borgermester Eidems vei og Sommerfeldts gate. Dette var et krav fra 

kommunens side ved oppstart av planarbeidet, da man så behovet for å 

tilrettelegge for trafikkregulerende tiltak i området. Dette begrunnes med at 

dette er en sentral skolevei som i dag mangler fortau og er lite oversiktlig.  

 

Forutenom Søren Zakariassens gate, der fortau er tegnet inn i plankartet, er 

vegarealene i planforslaget vist som generelt vegformål. Dette betyr at man på 

nåværende tidspunkt ikke har landet på konkret løsninger, men man avsetter 

areal til flere eventualiteter. Det vil sikre en løsning for gående og syklende. Til 

oppstartsvarselet og ved offentlig ettersyn, kom det mange merknader 

angående trafikk fra berørte beboere i området. Innspillene blir tatt med videre i 

prosessen med detaljprosjektering av vegen. 

 

All biladkomst til selve planområdet vil anlegges fra gata Forsøket, der det 



løses gjennom en felles avkjørsel. Det etableres også en ren gangadkomst til 

bebyggelsen fra Erik Vangbergs gate. 

  

Universell 

utforming 

Teknisk forskrift ivaretar utforming av bygninger og uterom. Tomta ligger i 

skrånende terreng. Kjøreadkomst med parkering vil bli fra nedsiden (Forsøket). 

I Erik Vangbergsgate kan bygningen nås direkte fra gateplan og via heis til alle 

plan. 

   

Leke- og 

uteoppholdsareal 

Kommuneplanens arealdel stiller noen tydelig definerte arealkrav til 

uteoppholdsarealer i boligplaner. Til en boligplan med dette omfanget er 

kommuneplanens krav til minimumsstørrelse på lekeareal og felles 

uteoppholdsareal 1500 m2. Det foreliggende planforslaget regulerer for 587 m2 

uteoppholdsareal totalt. Bakgrunnen for det store avviket er planområdets 

beliggenhet. Arealkravet kan fravikes i dette tilfellet på grunn av planområdets 

umiddelbare nærhet til en offentlig park med lekeplass. Det er behov for en 

opprusting av lekeparken og planområdet for øvrig. Det legges derfor inn 

rekkefølgekrav som impliserer en forventning om å bekoste opprustingen av 

lekeplassen. Kommunens egen fagetat foretar planleggingen av dette arealet 

slik at kommunens ønsker og krav ivaretas. 

 

Leilighetene vil ha private balkonger, og innenfor planområdet vil det være 

nærlekeplasser inne i kvartalet. Ut i fra en helhetsvurdering av 

uteoppholdsarealene i planområdet og umiddelbart utenfor, vil det totale 

tilbudet til beboeren bli godt. Kommunen kan akseptere de løsninger som er 

foreslått. 

   

Avfallshåndtering Etter avtale med REMIKS vil avfallshåndteringen løses ved nedgravde 

containere. Hentepunkt for avfall er avsatt som eget formål i plankartet. 

  

Vann, avløp og 

overvann 

Det er utarbeidet en rammeplan for vann-, avløps- og overvannshåndteringen. 

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

ikke som vedlegg til saken.  

  

Grunnforhold Grunnundersøkelser ble foretatt i området i 1983. Kommunens temakart viser 

at området har moderat til lav sannsynlighet for radon. Forskriftskrav legges til 

grunn for sikring mot radon i grunnen. 

  

Støy Støytemaet er utredet for planområdet. Fasade på planlagt bebyggelse vil delvis 

ligge i gul støysone og støyreduserende tiltak er sikret etablert gjennom planens 

bestemmelser. 

  



Boligbebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 7 Situasjonskart, foreslått bebyggelse.  

 

Den foreslåtte bebyggelsen vil fremstå som tre separate bygningskropper. Den 

eksisterende bygningen som ligger på hjørnet av Forsøket og Søren 

Zakariassens gate foreslås påbygd med to etasjer (se fig. 4). Den kubiske 

bygningen får en sirkulær trommel oppå. Bygningen på hjørnet av Erik 

Vangbergsgate og Søren Zakariassens gate (se fig. 3) blir erstattet med en 

boligblokk som varierer i høyde fra 2 til 6 etasjer sett fra Erik Vangbergsgate 

(pga terrengforskjellen er det 3-7 etasjer sett inne fra kvartalet, se fig. 8)  

 

 
Fig. 8 Snitt som viser antall plan og kotehøyder.Viser fra venstre eksisterende bolig i 

Erik Vangbergsgate, foreslått blokk og påbygd bygning. 

 

Åtte meter sør for denne er det tenkt en lavere blokk langs Erik Vangbergsgate 

som har varierende høyde mellom 1 og 3 etasjer. Bebyggelsen mot Erik 

Vangbergsgate får et felles underjordisk parkeringsanlegg. 



 
Fig. 9. Fasaderiss i Erik Vangbergsgate. 

 
Fig. 10. Fasaderiss i Søren Zakariassens gate. 

 

Arkitektonisk 

uttrykk og 

tilpasning 

Planområdet grenser i nord og øst til småhusbebyggelse fra perioden ca 1945-

1970, i sør til en offentlig lekepark og i vest til et område som både inneholder 

store offentlige institusjoner, forretning, verksted og boliger.  

 

Grepet med å bygge på den eksisterende bygningen med en trommel (det runde 

påbygget) i to etasjer kan tolkes som en videreføring av formspråket i området: 

her er det både siloer og tankanlegg. Samtidig skaper det et nytt og 

overraskende visuelt moment i området (se fig. 11) 



 
Fig. 11. Illustrasjon av påbygg. 

 

Blokkene mot Erik Vangbergsgate henvender seg i strørre grad mot den gamle 

småhusbebyggelsen som strekker seg som perlerader bortover. Den foreslåtte 

bebyggelsen har inngangsparti og balkonger i stor grad rettet mot vest.  

 

 
Fig. 12 Skråfoto av området. 

 



 
Fig. 13 Situasjonsplan som viser prosjektet i sammenheng med eksisterende 

bebyggelse. 

 

Fotavtrykk og plassering i terrenget bryter ikke mye med boligbyggelsen, men 

form og høyde gjør det i stor grad. Blokkbebyggelsen introduserer en ny 

bomåte i området. Fra eneboliger eller tomannsboliger med hager til 

blokkbebyggelse med stor tetthet og mange fellesløsninger.  

 

 



 

 
Fig. 14 Perspektiver fra gateplan. 

 

 
Fig. 15. Til sammenlinkning har boligblokka Karl Johan i Grønnegata 7 etasjer. 

Avstanden til bygningen tvers over gata er 13-14 meter, mens den i Erik 

Vangbergsgate vil bli ca. 18 meter. 



 

Utsiktforhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høydealternativer 

 

 

 

Planforslaget vil endre utsiktforholdene for beboerne særlig nord for Søren 

Zakariassens gate og sikten mot sør, og utsikten østover fra Erik 

Vangbergsgate.  

 
Fig. 16. Eksempel på utsikt i dag fra Erik Vangbergsgate. 

 

 

 
Fig. 17. Snitt som sammenlikner dagens og foreslått situasjon. De sorte bygningene er 

dagens bebyggelse i planområdet.   

 

For Erik Vangbergsgate 6, 8 og 10 vil den høyeste blokka blokkere deler av 

utsikten. Utsikt er en del av bokvaliteten, og for Tromsø er i særlig grad utsikt 

til fjellene en viktig kvalitet. Det må likevel påpekes at utsikt ikke kan dreie seg 

om kun ett punkt, men en sektor. Siktsektoren blir også større jo lengre 

avstanden er, og gatebredden her er relativt stor. Sektoren vil bli mindre for 

mange, men det vil fremdeles være utsikt fra den omkringliggende bebyggelsen.  

 

På naboskapsmøtet fremgikk det at naboene syntes det bearbeidede forslaget 

var bedre enn det opprinnelige. Samtidig var de fleste enige om at blokka 

fremdeles er for høy, tar for mye utsikt og er et fremmedelement. For å bevare 

den brede siktsektoren boligene på vestsiden av Erik Vangbergs gate har i dag 

ville det være nødvendig å gå ned til 2 etasjer. Hvis bebyggelsen skulle ha 



 

 

 

 

 

 

Fjernvirkning 

samme kotehøyde som mønehøyden på bebyggelsen på vestsiden av Erik 

Vangbergsgate kunne en gått opp til 4 etasjer. Da ville blokka skille seg mindre 

ut når det gjelder volum, men utsiktssektoren ville likevel bli den samme som 

med 6 etasjer .  

 

I forslaget rager den høyeste blokka 6-8 meter over mønehøyden på 

boligbebyggelsen på vestsiden av Erik Vangbergsgate. Blokka med flatt tak 

fremstår selvsagt som mer ruvende enn hus som avsluttes med et saltak. 

Illustrasjonene (fig. 18 og 19) viser at blokka vil være synlig fra den nærmeste 

delen av Dramsvegen og så vidt fra krysset Dramsvegen/Sommerfeldts gate. 

 

 
Fig. 18. Sett fra Dramsvegen, forlenget linje fra Søren Zakariassens gate. 

 

 
Fig. 19. Sett fra «Saksekrysset» Dramsvegen/Sommerfeldts gate. 

 

Blokka vil ikke gli umerkelig inn i landskapet, men det kan heller ikke sies at 

blokka (den høye delen vil være ca 18 meter bred) vil ha en barrierevirkning i 

landskapet eller vil fremstå som et landemerke. Tatt i betraktning at prosjektet 

ligger såpass nærme omdanningsområdet Stakkevollvegen – der volumene er 

betraktelig større enn i boligområdet opp mot Dramsvegen – fremstår ikke 

blokka som særskilt ruvende. Den oppfyller da også krav og forventninger til 



høyere tomteutnytting og etablering av boliger nært sentrum og eksisterende 

infrastruktur. 

 

Sol/skyggeforhold Sol-skyggediagrammene for mai/august viser at det vil være noe skyggelegging 

av hagene på nordsiden av Søren Zakariassens gate midt på dagen, og noe 

skyggelegging av hager i Erik Vangbergsgate om morgenen. Skyggeleggingen 

rammer mest gateareal. 

For mars/oktober vil det morgen og midt på dagen være lengre skygger som vil 

treffe flere eiendommer nord for Søren Zakariassens gate og Erik Vangbergs 

gate.  

Samlet sett kan ikke konsekvensene for omkringliggende boligbebyggelse 

karakteriseres som dramatiske, men det vil være merkbart for den nærmeste 

bebyggelsen nord og øst for planområdet. 

  

Parkering Planforslaget er i tråd med parkeringsnormen i kommuneplanen. Det 

planlegges for én parkeringsplass per boenhet, samt ni felles gjesteplasser. Det 

er planlagt inntil 122 sykkelparkeringsplasser innendørs. 
 

05 Merknader etter 

offentlig ettersyn  

  

Merknadene er her kort beskrevet. Merknadene i sin helhet er vedlagt 

saken. 

  Beboer, Sommerfeldtsgate 33, mottatt 11.05.2017 

Planlagt fortau på 3 meter vil gjøre at parkeringsplassen til 

eiendommen blir borte. Fortauet og den økte trafikken som følge av de 

nye boligene vil medføre økt støy, støv og innsyn til eiendommen. 

   

  Beboer, Borgermester Eidems gate 5 og 7, mottatt 05.05.2017 

Trafikksikkerhet og støyreduksjon bør gjennomføres ved å ha enveis 

trafikk fra Sommerfeldtsgate og ned til Stakkevollvegen. Da kan man 

også lage fortau uten å ta arealer fra private boligeiendommer som – 

ved en ekspropriasjon – vil miste eget parkeringsareal. 

    

  Beboer, Erik Vangbergsgate 8, mottatt 28.04.2017  

Den eksisterende bebyggelsen i området består i hovedsak av to 

etasjers boliger med skråtak. Blokkbebyggelse på 7 etasjer vil bryte 

fullstendendig med dette bebyggelsesmønsteret og rasere utsikten og 

gir mye innsyn. 

  



  Beboer, Erik Vangbergsgate 6, mottatt 04.05.2017 

Planlagt bebyggelse vil ta absolutt all utsikt, med unntak av toppen av 

Tromsdalstind. I tillegg er det skissert store vinduer og balkonger mot 

vest, som vil gi betydelig innsyn. Utbyggingen vil også medføre økt 

belastning på veinettet, mer støy og mindre sol. Bebyggelsen må derfor 

reduseres slik at noe utsikt blir beholdt for eksisterende bebyggelse, 

nye leiligheter må prosjekteres slik at innsynet til eksisterende 

bebyggelse blir betydelig mindre. Vei og fortau i Søren 

Zakariassensgate, Borgermester Eidems veg og Sommerfeldts gate må 

være opparbeidet før den kan bygges nye boliger. 

  

 Beboere, Erik Vangbergsgate 4, 6, 8, 10, 12 og 14, Borgermester 

Eidemsgate 2, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, Gulengvegen 2, 3 og 8, mottatt 

8.5.2017 

-Planlagt «siktehull» i BKB2 er så smalt at det får liten samlet 

betydning. 

-Boligene er kjøpt med tanke på utsikt og på grunnlag av eksisterende 

regulering. 

-Boligene langs Erik Vangbergsgate vil miste sol. Det er ikke tatt 

hensyn til de østvendte balkongene her. 

-BKB2 er planlagt slik at det blir direkte innsyn i boliger i Erik 

Vangbergsgate.  

-En boligblokk på over 40 meter bryter med etablert byggestil og 

høyde i området. 

-Over 50 nye boenheter vil gi økt støy og trafikk i et område som er 

støybelastet fra før. Også bekymret for trafikksikkerheten i Søren 

Zakariassens gate. 

    

 Miljøretta helsevern, Tromsø kommune, mottatt 05.05.2017 

Trafoer kan være kilde til støyproblemer. Det bør sikres i 

bestemmelsene at trafo plasseres slik at særlig ulemper med nattestøy 

for beboerene blir minst mulig. Det må også tas hensyn til magnetfelt, 

jf. grenseverdier gitt i strålvernrapporten «Forvaltningsstrategi om 

magnetfelt og helse ved høyspentanlegg». Videre kan også 

nærmiljøanlegg (streetbasket) gi støyplager. Det bør tas hensyn til 

dette i planleggingen, jf. «Veileder for støyvurdering ved etablering av 

nærmiljøanlegg» 

  

 Troms fylkeskommune, mottatt 8.05.2017 

I planbestemmelsene må det fastsettes maksimalt antall boenheter. Det 

bør sette skrav til ladepunkter for EL-bil, samt at antall 

parkeringsplasser for forflytningshemmede konkretiseres. 

  

 Fylkesmann i Troms, mottatt 11.05.2017 

Snødeponi i f_BUT2, som står markert i uteromsplanen, bør vurderes 

fjernet. Å ha snødeponi rett ved en nærlekeplass bør unngås. 

  

Administrasjonens 

kommentar 

Trafikksikkerhet: Sommerfeldts gate, Borgermester Eidems vei og 

Søren Zakariassens gate skal bli mer trafikksikker. Det vil innebære 



bygging av fortau. Imidlertid skal ikke denne planen ta konkret stilling 

til hvordan dette skal løses. Innspillene vil tas med videre i 

detaljprosjekteringen av veien.  

Merknadene tas til etterretning. 

 

Støy fra flere kilder:  

-Trafikkstøy: Tiltaket vil medføre økt trafikk fra Stakkevollvegen og 

opp Søren Zakariassens gate til Forsøket der innkjøringen til 

parkeringsanlegget er. Det vil ikke være kjøreadkomster fra andre 

gater. Nærheten til godt utbygde busstraseer og generelle tiltak for å 

minske personbiltrafikk i Tromsø vil også medvirke til at konsevensen 

av tiltaket i forhold til trafikkstøy blir langt lavere. Merknaden tas ikke 

til følge.  

 

-Trafostøy: Trafoen plasseres langs Søren Zakariassens veg som 

allerede er støybelastet. Det forutsettes at bygging av trafoen følger 

relevant regelverk i tråd med pbl.§ 29-6 om tekniske installasjoner og 

anlegg. Nærlekeplass skjermes, jf. reguleringsbestemmelsene om støy. 

Merknaden tas til etterretning.  

 

-Støy fra streetbasket: Lekeplassen er regulert i plan 1696 og Tromsø 

kommune styrer prosjekteringen av den.  

Merknaden tas til etterretning.   

 

Høyde på ny bebyggelse og siktforhold: Dette er vurdert i 

saksfremlegget ovenfor. 

 

Innsyn: Det er over 18 meter mellom husene i Erik Vangbergs gate. 

Innsynet vurderes å være innenfor det akseptable.  

Merknaden tas ikke til følge. 

 

Sol og skygge: Dette er vurdert i saksfremlegget ovenfor. 

 

Bygningsmiljø og arkitektur: Dette er vurdert i saksfremlegget 

ovenfor. 

 

Antall boenheter: Bestemmelse om maksimalt antall boenheter tas inn 

i bestemmelsene.  

Merknad tas til følge.  

  

Ladepunkter for EL-bil: Kommuneplanens bestemmelse 10.4.3 om 

krav til ladefasiliteter må følges.  

Merknad tas til følge. 

 

HC-parkering: Det forutsettes at Teknisk forskrift §8-9 følges. 

Merknaden tas til etterretning.  

 

Snødeponi: Snødepoet i f_BUT2 fjernes. Det legges opp til tineanlegg 

i adkomstvegen.  



Merknaden tas til følge. 

  

06 Innsigelser etter 

offentlig ettersyn 

 

 Fylkesmannen i Troms, mottatt 11.05.2017 

På vegne av regionale statsetater fremmes innsigelse om: 

-Mangelfull ROS-analyse 

-Planmaterialet gir ikke tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred. Planforslaget tilfredsstiller ikke kravene i TEK 10, 

ROS-analysen for vurdering av grunnforhold. 

  

Administrasjonens 

kommentar 

-NVE har, på grunnlag av utfyllende dokumentasjon om 

grunnforholdene fra forslagsstiller, frafalt innsigelsen 09.06.2017 

-Fylkesmannen har på grunnlag av ovennevnte ikke lenger grunnlag 

for å hevde innsigelse grunnet mangelfull ivaretakelse av hensynet til 

samfunnssikkerheten og frafaller innsigelsen 12.07.2017.  

 
 

 

 

 

07 Konklusjon  
  

  Det er svært positivt at et sentraltliggende kvartal med enkel tilgang til 

stor lekeplass, bussforbindelser, gangavstand til sentrum og gang-

/sykkelavstand til omdanningsområdet Stakkevollvegen får nytt liv og 

bidrar til boligveksten. Utnyttelsesgraden er høyere enn det som er 

vanlig i strøket og mange naboer er negative til det som oppfattes som 

en nedgradering av deres egen bokvalitet og et fremmedelement i 

deres bomiljø. Til tross for en mindre utsiktssektor for flere naboer 

mener administrasjonen at prosjektet er positivt samlet sett: Det kan gi 

mange gode boliger i et sentrumsnært strøk der muligheten for 

personbilfri transport er god. Dette vurderes som et fremtidsrettet og 

gjennomarbeidet fortettingsprosjekt på riktig sted som svarer til 

forventningene i kommuneplanen generelt, og forslag til ny 

kommunedelplanen for Stakkevollvegen spesielt: miljøvennlig 

transport, kompakt bystruktur, økt boligbygging gjerne i kombinasjon 

med andre formål, variasjon i byggevolum og høyde, høy tetthet og 

uteopphold med høy kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 


