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FORORD
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1 SAMMENDRAG
Forslagsstiller og grunneier er Tromsø kommune, og Asplan Viak AS er engasjert som
plankonsulent. Oppstart av planarbeidet er kunngjort 17.11.2015 og det har vært avholdt
bruker møte og nabomøte tidlig i planprosessen. Det har kommet protester fra flere naboer til
omregulering av eksisterende lekeplass i Fergevegen .

1.1 Intensjoner
Hensikten med planen er tilrettelegging for 8 nye samlokaliserte omsorgsboliger i
bofellesskap , med per sonalbase på kommunal tomt. Boligene foreslås etablert på areal som
i dag er regulert til barnepark. Kommunal tomt vis a vis, som i gjeldende plan er avsatt til
barnehage , forutsettes omregulert til lekeplass som erstatning for eksisterende lekeplass.

1.2 Hove dinnhold
Tomt på øst siden av Carl Bertheussens veg foreslås regulert til boligformål for etablering av
8 nye omsorgsboliger med tilhørende fasiliteter og utearealer. Tomt på vestsiden av vegen
foreslås regulert til lekeplass, trafostasjon og offentlig park ering splass .

Del av Carl Bertheussens veg som inngår i planen avsettes til offentlig veg , i tråd med
gjeldende plan.

1.3 Nøkkelopplysninger:

Bydel Tromsdalen
Adresse Fergevegen 4 + parsell vis a vis
Gårdsnr./bruksnr. 17/1 og 17/1/65
Gjeldende planstatus (r egulerings -
/kommune(del)pl.)

Barnepark og barnehage

Forslagstiller Tromsø kommune
Grunneiere (sentrale) Tromsø kommune
Plankonsulent Asplan Viak AS

Ny plans hovedformål Bolig og lekeplass
Planområdets areal i daa 2 956 m2
Nytt næringsareal -
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o.
l.)

Erstatning for eksisterende lekeplass/
barnepark

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei

Kunngjøring oppstart, dato 17.11.2015
Informasjonsmøte avhol dt.(j/n) Ja
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2 BAKGRUNN

2.1 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller og grunneier er Tromsø kommune, og Asplan Viak AS er engasjert som
plankonsulent.

2.2 Hensikten med planen
Hensikten med planen er tilrettelegging for 8 nye samlokaliserte omsor gsboliger i
bofellesskap med personalbase på kommunal tomt. Tomten er i gjeldende plan avsatt til
barnepark og er forutsatt omregulert til boligformål. Driften av Fergevegen barnepark
opphørte ca. 1998, etter å ha vært drevet som kommunal barnepark i en år rekke.

Kommunal tomt vis a vis, som i gjeldende plan er avsatt til barnehage , forutsettes omregulert
til lekeplass som erstatning for eksisterende lekeplass.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Tiltaket er en oppfølging av kommunestyrets vedtatte boligstrategi om å m edvirke til å skaffe
boliger til personer med utviklingshemming , som ikke på annen måte kan ivareta sine
interesser i boligmarkedet.

Det er 13.04.2012 gitt tillatelse til riv n ing av bygget i Fergevegen 4.

2.4 Krav om konsekvensutredning
Tiltaket omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.

2.5 Planprosessen
O ppstart av planarbeidet er varslet i annonse i Nordlys 17.11.2015 og med brev til berørte
grunneiere, naboer, myndigheter og andre. Det er kommet innspill til planarbeidet fra
offentlige myndigheter og fra flere naboe r i området. Innspillene er gje ngitt og kommentert i
eget vedlegg .

Det har vært avholdt møte med brukerne med Byr ådsavdeling for helse og omsorg og
nabomøte før planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn (referat er fra møtene er vedlag t) .
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3 PLAN STATUS

3.1 Overordnede planer

Planområdet er avsatt til friområde og offentlig eller privat tjenesteyting i gjeldende
kommuneplanens arealdel.

3.2 Gjeldende detaljplaner

Planområdet er omfattet av gjeldende plan for Turistvegen - Hungeren, vedtatt 28.08 .1996, og
er avsatt til henholdsvis barnepark, barnehage og vegformål.
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4 DAGENS SITU ASJON

4.1 Planområdet

Planområdet ligger sentralt i Tromsdalen, nært brohodet. Området består av to tomter og
avgrenses av Fergevegen mot sør og av private eneboligtomter mot vest, nord og øst. Et
mindre hotell grenser mot området i hjørnet mot nordvest . Carl Bertheussens veg går
gjennom området.

Området er ubebygget med unntak av et leskur med toalett og oppholdsrom oppført i
forbindelse med tidligere barnepark på Fergevegen 4 samt trafo og uthus på tomten på
vestsiden av Carl Bertheussens veg .
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4.2 Eiendomsforhold

Eiendomsoversikt

Planen omfatter i hovedsak del av kommunal eiendom gnr/bnr 1 7/1. I tillegg omfatter planen
vegareal som berører en mi ndre del av gnr/bnr 1 7/573.

4.3 Infrastruktur

4.3.1 Veg

Illustrasjonen viser eksisterende hierarki av
veger og nærmeste bussholdeplasser.
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Fergevegen og Carl Bertheussens veg er lokalveger (30 km/t), Turistvegen og Anton
Jakobsens veg er samleveger mens Bruvegen hører til hovedvegsystemet (fv. 862).
Nærmeste bussholdeplasser er i Turistvegen, Th Widdingsveg og Bruv egen.

4.3.2 Vann og avløp

Eksisterende vann - og avløpsnett

Det ligger kommunalt vann - og avløpsnett i både Fergevegen og Carl Bertheussens veg . I
følge Tromsø kommune, vann og avløp er det uproblematisk med tilkobling til kommunalt
nett. Tilknytning kan være i begge vegen, men man kan med fordel koble seg til nettet i Carl
Bertheussens veg for å få flere abonnenter på denne strekningen.

Det er i dag er kapasitet til å forsyne området med offentlig slukkevann med trykk på
minimum 20 l/sek. I forbindelse med utb ygging av Otium bo - og velferdssenter er det
oppdaget at vannmengdene i området ikke er tilstrekkelige til å sikre et trykk på 20 l/sek.
Dette er forutsatt å løses i forbindelse med Otium prosjektet med å bytte eller plassere inn
nye reduksjonsventiler, si ler og vannmålere for å øke kapasiteten.

I forbindelse med utbygging må o vervannsløsning beskrives og det må dokumenteres at
tilstrekkelig slokkevannskapasitet er ivaretatt . Det forutsettes at overvann ikke tilføres
eksisterende lukket spillvannsystem.



11

Trom sø Kommune Asplan Viak AS

5 PL ANENS INNH OLD

Forslag til regulerings plan

5.1 Intensjon med tiltaket
Planen skal tilrettelegge for 8 nye kommunale samlokaliserte omsorgsboliger samt lekeplass.
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området med hensyn til høyde og
uttrykk. Bebyggelsen skal ikke ha institusjonspreg.

Det skal i tillegg tilrettelegges for gode private og felles utearealer, samt parkering på tomten .

Planen skal sikre fullverdig erstatning av e ksisterende lekeareal , som er foreslått omregulert
til boligformål .
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5.2 Formål og funksjon
D et er foreslått følgende formål i planen:

- Boligbebyggelse
- Lekeplass
- Øvrig kommunalteknisk anlegg – Trafo
- Offentlig kjøreveg og annen veggrunn
- Parkering

I tillegg er det avsatt hensynssone for frisikt (H140) i kryss mellom Fergevegen og Carl
B ertheussens veg. Det er 2 bygninger som forutsettes fjernet for gjennomføring av planen.

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene på plankartet på 8 meter fra senter
veg og 4 met er fra eiendomsgrenser mot nord og øst.

Carport / garasje og parkeringsplasser kan plasseres uten for avsatte byggegrenser .

3D - illustrasjoner av mulig ny bebyggelse

Området sett fra
sør

Området sett fra
nord
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5.2.1 Boligbebyggelse

Illustrasjonsplan

Bebyggelsen:

Bebyggelsen foreslås organisert på langs av Carl Bertheussens veg . Bebyggelsen er oppdelt
i to boligbygg med fellesfunksjon i midten. Oppdelingen må gjenspeiles i bebyggelsens
uttrykk enten i volumoppbygging, takhelning eller fasade, slik at bebyggelsen fremstår som
mindre massiv og tilpasses bebyggelsen i området.

Carport for 4 parkeringsplasser er foreslått plassert i nord som skjerming mot
nabobebyggelse , slik at den tar minst mulig utsikt fra foreslått bebyggelse.

Utearealer:

Det foreslås sammen hengende uteareal med gressplen og mindre beplantning i den
sørvestlige og mest solfylte delen av to mten. Arealet er på ca. 238 m2 og oppfyller kravet på
minimum 200 m2 uteoppholdsareal (MUA) for de 8 boliger.

I tillegg er det foreslått terrasse langs byggets vestside og en mindre frokostterrasse mot øst
utenfor fellesrommene.

Samlet atkomst og pa rkering sområde er lagt mot nord .

Områder for snødeponi er angitt på utomhu splan og illustrasjonsplan.
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Parkering :

I planen stilles krav om maksimum 8 bilparkeringsplasser, hvorav 4 kan være i carport og
minimum 1 plass skal være dimensjonert for handicappede . De t er i tillegg krav om minimum
16 sykkelparkeringsplasser .

Krav til bilparkering er gitt som premiss for planen , og er i tråd med behovet for parkering fra
Helse og omsorg.

Sykkelparkering er plassert samlet ved inngang og uavhengig av kjøreareal.

5.2.2 Lekepla ss

Utomhus plan – utsnitt lekeplass

Regulert lekeplass i planen er ca. 1000 m2, og er foreslått opparbeidet i tråd med
kommunens krav for kvartalslekeplass.

Plassen skal opparbeides med henblikk på barn i hoved aldersgruppe 6 - 13 år og skal
inneholde aktiv itetsmuligheter og opphold s areal for barn og voksne.
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I forslag til utomhusplan er vis t oppholdssone med grillplass i hjørnet mot nordvest, samt
aktiviteter som amfi med sandlek, huskestativ, klatrestativ, småbarnslek, bakke med fast
dekke og område for bal lek som for eks. basketball. Eksisterende trær foreslås beholdt.

5.2.3 Øvrig kommunalteknisk anlegg - Trafo

Eksisterende trafo på tomten inklusiv areal for parkering i tilknytning til trafoen er foreslått
avsatt til kommunalteknisk anlegg – trafo i planen.

5.3 Volu m (størrelse og høyder)

U tom hu splan

Foreslått bebyggelse er tilpasset behovet for 8 omsorgsboliger med fellesareal og
persona lrom . Planen tillater BRA på 11 00 m2 (inklusiv parkering) og maksimum møne høyde
på kote +41 meter/ ca. 9 meter. Høyden ligger p å samme kote høyde som nabobebyggelsen.

5.4 Forutsetninger for tiltaket
Eksisterende bygg på Fergevegen 4 må rives og det forutsettes opparbeidet lekeplass på
tomten mot vest , vis a vis eksisterende lekeplass som er statning for eksisterende areal.
Areal på vest siden av veg benyttes som lekeplass/ samlingsplass av barn og voksne i
området.

Opparbeiding sikres med rekkefølgebestemmelser i planen.
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6 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

6.1 Overordna planer
Planforslaget medføre r endring av arealbruk fra friområde til boligformå l og fra offentlig eller
privat tjenesteyting til lekeplass. Omreguleringen er i strid med gjeldende arealdel, men
anses som uproblematisk i forhold til gjeldende arealdel, ettersom området i hovedsak er
avsatt til boligformål.

6.2 Stedets karakter/ byform og estetikk

Området er et dominert av eneboliger og det har blitt gjennomført en del fortetting over tid.
Det er bla. o p p ført b lokkbebyggelse langs hovedvegen . Området er sentralt og fortettingen er
i tråd med kommunens overordnede strategi om å fortette i sentrale områder og langs
knutepunkter.

Området framstår som et frodig , grønt og rolig eneboligområde. Eksisterende
eneboligbebyggelse er forholdsvis homogen i volum og høyde, dog med blanding av stilarter
f ra 50 - tallet og fram til i dag.

6.3 Forholdet til kra vene i kap. II i Naturmangfoldloven
D et er ingen treff i naturbasen til MD . I NVE løsmassekart er grunnforholdene i området
registrert som «fyllmasse». Området er tidligere regulert og er i bruk til blant annet lekeplass
og parkering. Området er delvis opp arbeidet, gresskledt og delvis beplantet. Det anses som
usannsynlig at det vil finnes spesielt sårbare naturforekomster innenfor området.

Vi mener derfor at p lanforslaget ikke vil være i konflikt med krav om kunnskapsgrunnlag,
føre - var prinsippet, økosyst em - tilnærming og samlet belastning i henhold til §§ 8 - 12 i
Naturmangfoldsloven .
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6.4 Uteområder/ barns interesser
Krav til lekeplasser

Eksisterende barnepark fungerer som lekeplass i området og er forutsatt erstattet av ny
opparbeidet lekeplass på vestsiden av vegen , vis a vis eksisterende lekeplass .

Dette er i tråd med kommunens krav til lekeplasser og Rikspolitiske retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser i planleggingen .

Området er dekket med kvartalslekeplasser med anbefalt avstand på 150 meter fra bolig og
strøkslekeplass med avstand på 500 meter fra bolig. Lekeplassen i Fergevegen er en av fem
kvartalslekeplasser i området. Det er to strøkslekeplasser innenfor 500 meter avstand fra
planområdet.

Oversikt over kvartals - og strøkslekeplasser me d avstandssirkler på 150 m og 500 m.

Rikspolitiske retningslinjer

Jevnfør «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen»
gjelder bla følgende rettningslinjer:

« 5. Krav til fysisk utforming

Følgende skal vies spesiell o ppmerksomhet:

a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare .

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget

lekemiljø. Dette forutsetter blant an net at arealene :



18

Trom sø Kommune Asplan Viak AS

- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom

barn, unge og voksne .

c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, st ore nok og egnet areal til barnehager .

d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som

er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal

også skaffes ved utbygging eller omdisp onering av uregulert areal som barn bruker

som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de

hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke

blir oppfylt .

Sitat fra begrunnelse og premiss er for retningslinjene:

«Fullverdig erstatning» betyr at de nye arealene som gis som kompensasjon, skal fylle
kravene i punkt 5a og b.

Kravet til erstatning vil ikke gjelde ethvert areal som er egnet for lek, men skal sikre at slike
områder ikke blir tatt til utbygging før en har forvisset seg om at de generelle kravene til
lekemuligheter i punkt 5a og b kan oppfylles, og på hvilken måte dette skal skje.»

Det er ingen tvil om at den aktuelle lekeplassen er i bruk av både barn og voksne beboere i
området, og at det er behov for en lekeplass i området også i framtiden. Tomten på
vestsiden av vegen er ca. 500 m2 mindre enn eksisterende tomt som er på 1453 m2.

Tomten er likevel godt egnet til lekeplass både med hensyn til tomtens beliggenhet, topografi
og bepla ntning. Mindre størrelse er forutsatt kompensert med krav om opparbeiding i
henhold til tilhørende utomhusplan , som viser mulighet for lek, opphold og samhandling for
ulike aldersgrupper . Forslaget er dermed ikke i strid med rikspolitiske retningslinjer fo r barn
og unge.

Tromsø kommune vil for øvrig prioritere opparbeiding av øvrige regulerte lekeplasser i
Tromsdalen.

Trafikkfare

Ny lekeplass ligger vis a vis eksisterende lekeplass, og traf ikksituasjonen for de to områdene
vil være lik . Vegene omkring er lo kalveger med begrenset trafikk og maksimum tillatt
hastighet på 30 km/t. Ny lekeplass forutsettes avgrenset mot veg med gjerde eller
beplantning og vil dermed være like trygg i forhold til trafikk som eksisterende lekeplass.

Solforhold

Eksisterende lekepl ass har bedre solforhold enn foreslått ny lekeplass, bla. pga. flere høye
trær på tomten og på nabotomtene . Ny tomt vurderes likevel å ha tilstrekkelig solforhold , og
eksisterende trær vil være en kvalitet for lekeplassen i forhold til eksisterende lekepla ss uten
trær .

På 20 april/august har lekeplassen har nesten 100 % sol på formiddagen til etter kl. 12, ca.
50 % sol omkring kl. 15, og ca. 20% sol omkring kl. 18 jevnfør etterfølgende illustrasjon.
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Solfo rhold 20 april/august

Trafostasjon

D et er en eksi sterende transformatorstasjon innenfor eiendommen 17/1 , som i dag er
regulert til offentlig barnehage og foreslått omregulert til offentlig lekeplass . I innspill til
planarbeidet har naboene tatt opp mulighet for strålingsfare fra trafoen i forhold til de som
benytter lekeplassen.

I følge Statens strålevern er det ikke dokumentert negative helseeffekter ved eksponering fra
transformatorer, det er likevel satt en grenseverdi for magnetfelt fra strømnettet på 200 µT.
Befolkningen vil stort sett aldri bli eks ponert for denne verdien, derfor er det alltid
strålevernforskriftens ordlyd om at «all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig»
som er aktuell.

Lekeplasser er ikke omfattet av forskriftene om strålevern, men uansett vil kun en mindre del
av le keplassen vil være innenfor 1 0 meter fra trafoen . Trafostasjonen vil derfor ikke være i
konflikt med foreslått arealbruk.
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6.5 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet er ikke relevant for omsorgsboligene.

Regulert barnehagetomt foreslås i denne planen omregulert ti l lekeplass.

Området har god b arnehagekapasitet , med i alt 4 kommunale barnehager, en privat
barnehage og en regulert barnehagetomt i området i tillegg til regulert barnehagetomt , som
foreslås omregulert i denne planen. Tomten , som foreslås omregulert til lekeplass i denne
planen, har aldri vært utnyttet til barnehage, sannsynligvis pga. at tomten på ca. 1 daa er for
liten og dermed ikke egnet til barnehage etter dagens krav.

Oversikt over eksisterende barnehager og regulert barnehagetomt i området

6.6 Unive rsell tilgjengelighet
Lekeplassen skal opparbeides i henhold til kravene om universell tilgjengelighet. Terrenget
er forholdsvis flatt innenfor hele planområdet og området er godt egnet med henblikk på
universell tilgjengelighet.

6.7 Trafikkforhold
Området er skiltet med 30 km/timen - sone og har forholdsvis lite trafikk . Spesielt Carl
Bertheussens veg har lite belastning . Denne er i gjeldende plan regulert stengt for utkjøring
til Turistvegen.

Fergevegen har noe gjennomkjøringstrafikk fra Anton Jakobsens veg ti l Turistvegen.

Området har god bussdekning, og kort veg til bussholdeplasser i Th Widdingsveg, Bruvegen ,
Tromsdalen kirke og Anton Jakobsens veg.
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Med unntak av Turistvegen er det ikke opparbeidet eller regulert fortau langs boligvegene i
området.

Oversi kt over hovedveg (rød), samleveg (blå), atkomstveg (brun) , gangveg (rød stiplet) og
bussholdeplasser

6.8 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp

Området er tilknyttet offentlig vannforsyning. Nærmeste offentlige ledningsnett for vann ligger
i Fergevegen/ Carl Bert heussens veg. Stikkledning for vann fra omsorgsbolig kobles direkte
til ledningsnettet. Forholdene med henblikk på vann og avløp er tilfredsstillende .
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Overvann
Ved etablering av ny bygningsmasse og infrastruktur som øker andelen impermeable flater,
må de t gjennomføres tiltak hos den enkelte tiltakshaver for å hindre økt avrenning. Området
består i dag av et grøntområde med varierende terrengforhold samt en bygning på ca. 110
m2. Etter utbygging av eiendommen til bolig samt ny adkomstareal vil andelen tett e flater
øke.
Framtidens avrenning vil øke med ca. Ø 30% på lekeplassen og med ca. Ø 56% på tomt for
omsorgsbolig. Det skyldes klimafaktor 1,3 og økt andelen impermeable flater og en tilpasset
avrenningskoeffisient fra 0,5 eneboligområde til 0, 6 omsorgsb olig.

Det må finnes gode, naturlige løsninger som sikrer at overvann ikke blir et problem, og at
man benytter de naturlige drensveiene som eksisterer i området. Alternativt at man etablerer
overflatebaserte overvannsløsninger også kalt grønne overvannsti ltak, som skissert i
utomhusplanen .

Prinsippløsningen viser at vannforsyning og overflatevannshåndtering til planområdet, er
gjennomførbart uten større utfordringer. Tiltak sikres med bestemmelser i planen.

Foreslåtte overflatebaserte o vervannsløsni nger markert med blått

Strømforsyning

Det er eksisterende trafostasjon innenfor planområdet. Økt strømforsyning for 8 nye små
boenheter forutsettes dekket fra eksisterende nettstasjon.

6.9 ROS
Nedbør, overvannshåndtering og områder for snødeponering er ivareta tt i planen.

Busker

Voll
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Erstatning for eksisterende lekeplass på Fergevegen 4 er sikret med
rekkefølgebestemmelser med krav om opparbeiding av lekeplass på tomten vis a vis, vest
for Carl Bertheussen s veg.

6.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Opparbeiding av ny leke plass som forutsetning for etablering av 8 kommunale
omsorgsboliger med uterom.

6.11 Oppsummering av konsekvenser
Ved oppstart av planarbeidet har det kommet fram protester mot utbygging av eiendommen
Fergevegen 4. Flere naboer samt Ba - by - le mener at eiendommen bør opprettholdes som
friområde og lekeplass. Det har i den forbindelse vært diskutert om det finnes andre
alternative tomter i Tromsdalen - området til de planlagte 8 omsorgsboliger.

P lanlagt program for de 8 nye omsorgsboligene kan ikke løses på tomten v is a vis, på
østsiden av vegen , som noen av naboene har foreslått . Det er heller ikke funnet annen
kommunal eller ledig tomt som alternativ til tomten i Fergevegen.

Endelig beslutning vil derfor basere seg på en avveining av planforslagets positive og
neg ative konsekvenser.

Luftfoto av foreslåtte tomter til lekeplass og boligformål

Eksisterende
lekeplass/ f oreslått
boligformål

U bebygget tomt/
foreslått ny lekeplass
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Positive konsekvenser av planforslaget Negative konsekvenser av planforslaget

- Bygging av 8 særskilt tilrettelagt e
omsorgsboliger, som har høy
prioritet i Tromsø k ommune.

- O msorgsboliger integrert i
eksisterende bomiljø i Tromsdalen,
som i dag har lite kommunale
boliger.

- Utbygging av attraktiv, uutnyttet
kommunal eiendom.

- Oppgradering av lekeplass.

- Ny lekeplass er ca. 500 m2 mindre
enn eksisterende lekeplass .

- Ny lekeplass har noe mindre sol enn
eksisterende lekeplass pga.
nabobebyggelse og eksisterende
trær.
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VEDLEGG TIL BESKRIVE LSEN
- Bestemmelser
- Illustrasjonsplan
- Utomhusplan
- ROS - analyse
- Notat VAO - rammeplan
- Innkomne merknader ved varsel om oppstart
- Referat Op pstartsmøte, Byutvikling
- Referat brukermøte
- Referat nabomøte
- Referat møte Vann og avløp, Tromsø kommune


