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Sammendrag   

    

Mål for planen Målet med planen er å legge til rette for 170 nye boenheter på Kvaløya 

i tråd med overordnede planer.   

    

Hovedinnhold Planen legger til rette for etablering av en ny og tett boligstruktur på  

Storelva. Området får en tydelig struktur, med bebyggelse som er  

strukturert langs veg og rundt grønne, felles private tun, som skal  

fungere som samlende uterom. Foreslått struktur bidrar til å stramme  

opp området og binde sammen eksisterende bebyggelse i en 

overordnet helhet.   

  

Reguleringsplanen legger til rette for 170 boenheter, og er innenfor  

boligkvoten på Kvaløya. I planabeidet er det utviklet en helhetlig plan 

for hele eiendom 71/753, som danner grunnlag for kommende  

reguleringsplan når finansiering av ny forbindelse til Kvaløya er på  

plass. Dette er gjort for å sikre at strukturelle valg i dag ikke legger 

unødvendige hindere på fremtidig utvikling av nærområdene. 

  

Planen følger opp prinsppene i gjeldene reguleringer hvor det legges  

opp til etablering av en hovedgate med buss gjennom Storelva,  

avgrenset av tett leilighetbebyggelse i 4-5 etasjer med heis.  Mot  

eksisterende bebyggelse ønskes det å etablere småskala bebyggelse  

med hovedvekt på rekkehus og kjedehus, tilpasset eksisterende  

boligstruktur. Disse skal kunne seksjoneres i flere boenheter ved 

behov da det i dag er underskuddd på leiligheter i området. Området 

skal ha en urban karakter med bebyggelse som er strukturert etter  

adkomstveger, slik at det dannes tydelige uterom. 

    

    

    

Vurdering Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel og  

tilhørende knutepunktstrategi. Det anses som positivt at den foreslåtte  

strukturen bidrar til å stramme opp omådet, og binde sammen  

eksisterende bebyggelse i en overordnet helhet. Administrasjonen 

tilrår at planforslaget vedtas. 

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

  

  

  

  

01. Oversiktskart   14.07.17 
02. Forslag til reguleringsplankart  19.03.17 
03. Forslag til reguleringsbestemmelser  19.03.18 
04. Forslagstillers planbeskrivelse og evt. 

Forhåndsuttalelse (1. gangs 

behandling)  (Internettadresse/link) 

 03.07.17 

05. ROS- analyse 28.02.17 

06. Illustrasjonsplan 23.03.17 



07. Landskapsplan 23.07.17 

08. Snitt 23.03.17 
09. Merknadsbehandling 30.11.17 

10. VAO rammeplan  29.03.17 
 11. Rapport områdestabilitet. Multiconsult 02.02.17 

 12. Datarapport grunnundersøkelser, Multuconsult 01.03.17 

 13. Naturmangfold Storelva, ECOFACT 03.03.17 

 14. Trafikkanalyse 20.12.16 

  15. Erhvervstegning 01.02.17 
   

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Kommuneplanens arealdel 2017- 2026 29.03.17  
 Plan 0532 – Storelva-området 22.02.89 
 Plan 0928 - RV.862 m/gang- og sykkelv. Kv. sletta- 

Storelva 

21.08.85 

    
      
  

 

 

02 Planfakta Tall og faktaopplysninger om plan (ikke planvurdering) 

 Plankonsulent Aplan Viak  
 Forslagtiller Storelva AS 

 

Grunneier Storelva AS 

Samlet areal 59 daa 

Antall boenheter 170  

Oppstart planarbeid 07.05.2016, med utvidelse av planområdet 24.06.2016 

 

 

 

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Oppstartsmøte med byutvikling 18.01.16 
Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

17.05.16 

Komplett forslag til reguleringsplan 31.03.17 
Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 15.08.17 

Naboskapsmøte 14.06.16  

    
    
  

 

 

  

  



Planprosessens 

spesielle sider 

 Planen skal ta hensyn til Storvollen barnehage, Kvaløysletta  

videregående skole, Storelva barneskole og Storelva fotballhall. 

Etter tilbakemelding fra Statens vegvesen ble planområdet utvidet 

til å omfatte oppgradering av kryssløsning fra på FV 862, 

Eidvegen. 

    

 

 

 

04 Planvurdering 
  

Bakgrunn  Planen legger til rette for etablering av en ny og tett boligstruktur på  

Storelva med tilhørende infrastruktur. 

  

Boligbebyggelse  Reguleringsplanen legger til rette for 170 boenheter, og er innenfor  

boligkvoten på Kvaløya. Planen er fleksibel på fordeling av de 170 

boenhetene innenfor byggene, men har et øvre tak på 170 boenheter. I 

planarbeidet er det utviklet en helhetsplan for hele eiendom 71/753, som 

danner grunnlag for kommende reguleringplan når finansiering av ny 

forbindelse til Kvaløya er på plass.   

  

Området får en tydelig struktur, med bebyggelse som er strukturert  

langs veg og rundt grønne, felles private tun, som skal fungere som  

samlende uterom. Foreslått struktur bidrar til å stramme opp området  

og binde sammen eksisterende bebyggelse i en overordnet helhet. 

 

 
Figur 1: Reguleringsplan 1861er markert i oransje. Planardiebeid innheolder også en helhetsplan 
innenfor det striplede området. 

  

Universell 

utforming 

For småhusene er det lagt opp til at atkomst fra inngangsparti til  

boenhet kun går over én etasje. Da vil det iht TEK §12-2 ikke være  

krav om heis i småhusbebyggelse, selv om bygget er 3 etg. eller mer.   

  

For blokkbebyggelsen, som har heis, er det iht TEK §12-2 krav om  

at boenheten skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Hele  

inngangsplanet skal da utformes slik at det er tilgjengelig for personer  



med funksjonsnedsettelse  

  

For småhusene er det i planen lagt opp til at det er mulig å etablere  

inntil 3 boenheter pr. bygg. Det er da mulig å etablere en tilgjengelig  

boenhet med hovedfunksjoner på inngangsplan. I så fall vil det være  

krav om at hele inngangsplanet skal utformes tilgjengelig for personer med 

funksjonsnedsettelse.  

 

 
Figur 2: Volumene i helhetsplanen sett fra sør møt Finnlandsfjellet. 

  

Traffikale forhold  Adkomst til Storelva vil fortsatt være fra eksisterende kryss ved  

fylkesvegen. Dette krysset vil oppgraderes til et fullkanalisert kryss med 

trafikklys og trygg fotgjengerovergang.    

  

Det er i planen lagt vekt på at det ikke skal foregå kjøring gjennom  

boligområdet til Storelvahallen, kunstgressbanen og utfartsparkering.  

Det er derfor etablert blindveger i boligområdet. Generelt er det  

vektlagt å skape et mest mulig bilfritt boligområde.  

  

Det legges til rette for gode forhold for gående, med trygge  

forbindelser i alle retninger. Gatetun vurderes å være en trygg og  

forutsigbar løsning for gående i blindveger med kjedehus, ettersom det her 

blir maks fart 15 km/t og bilene må tilpasse seg de gående.  

  

Kryss mot fylkesvegen er prosjektert med fullkanalisert løsning, og 

trafikklys, for å øke sikkerhet og kapasitet. Det er stilt krav om trygg  

fotgjengerovergang i planbestemmelsene. Oppgradering skal  

gjennomføres før bolig nr. 170 er ferdigstilt.  

  

Gjennomføring av planen vil medføre at deler av planlagt hovedgate  

fra Storelva og vestover blir etablert. Denne skal på sikt videreføres til  

Åsland, slik at det etableres en intern bussgate gjennom området.  

Dette er positivt, og i tråd med overordnet strategi for å oppnå kommunens 0-

vekstmål og intensjonene med Tenk Tromsø. 



 

 

 
Figur 3: Prinsippene for kjørende vil i plan 1861 unngå trafikkøkning til eksisterende boligfelter. 
Kjørende vil svinge av til parkeringshus eller til parkerinskjeller.  
 

 
Figur 4: Plan 1861 legger opp til et omfatte gang og sykkelnettverk, og vil bidra til begrense bilbruken 
internt i området. 



 
Figur 5: Plan 1861 er et viktig ledd i å realisere den planlagte busstrassen på Storelva, fremtidig 
busstrasé er markert i striplet rødt. 

  

Lekeplass Det er i planen lagt vekt på å skape gode, tydelige og romslige  

uterom. Offentlig strøkslek etableres i tilknytning til barnehage og  

eksisterende kvartalslek, og bidrar til å skape et tydelig   

grøntdrag gjennom området i retning øst-vest. Strøkslek skal dekke  

boliger innen 500 m, hvilket omfatter hele planområdet.    

Kvartalslek etableres sammen med nærlek i felles private, grønne tun.  

Dette blir en samlingsplass for alle som bor i det aktuelle tunet.  

  

Boliger som grenser til tunet får privat sone inntil byggene.  



 
Figur 6: Som følge av planen vil Storelva tilføres flere boliger med stor variasjon, og samtidig beholde 
store grøntalrealer. 

   

Barnehage og 

skole 

Byutvikling vuderer at det er god kapasitet på skole, barnehage og 

idrettsanlegg. Det er også avsatt areal til å utvide Storelva skole om det er 

behov. 

  

Støy Det er ingen kjent miljøbelastning i tilknytning til området. Støy fra  

fylkesveien vil ikke påvirke planområdet.    

  

Kulturminner  Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner, og det vurderes  

som usannsynlig at slike finnes. 

  

Grunnforhold  Multiconsult har gjennomført grunnundersøkelser og utarbeidet  

datarapport vedrørende grunnforhold, datert 01.03.16. Det er gjort 17  

totalsonderinger på tomta, som alle er avsluttet i berg. Rapporten  

viser at området i hovedsak består av løsmasser, mens det i nordvestre del av 

området er myr. Rett nord for barnehagen er det et lite område med fjell i 

dagen. Grunnforholdene gir ingen begrensninger for planen. 
 

 

 



05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

  

En oppsummerende vurdering av gjennomgående tema fra 

merknader er her kort beskrevet, Merknadene er i større detalj 

gjenngitt i vedlegg 09.  

 

Antallet boliger 

Forslagstiller har utbarbeidet en masterplan for hele Storelva med 

tanke på en fremtidig utbygging. I offentlig ettersyn har enkelte 

uttrykt forvirring angående anntalllet boliger som skal bygges basert 

på denne planen. Plan 1861 er underlagt avtale mellom Statens 

Vegvesen og Tromsø kommune om reguleringstopp på Kvaløya. 

Avtalen gir denne planen mulighet til å bygge 170 boliger. De 

ytterlige 300 boligene vil ikke vedtas i denne planen og kan ikke 

realiseres før ny Kvaløyaforbindelse realiseres. Det er positivt at 

forslagstiller tenker helhetlig angående fremtidig utbygging, men for 

å unngå videre forvirring fjernes masterplanen fra vedtaket, men 

referes til i planbeskrivelsen.  

 

Fremtidig trafikksituasjon 

Flere merknader utrykker bekymring for en fremtidig 

trafikksituasjon. Det er to momenter som løftes frem, økt trafikk fra 

fv. 862 til boliger og til idrettsanleggene på Storelva.  Fremtidig 

trafikksituasjon er nøye vurdert i planen, og med de tiltak planen 

legger opp til vil de nye boligene ikke bli en belastning for 

trafikksituasjonen i området. Trafikken til de nye boenhetene på 

Storelva vil ikke trekke seg opp til idrettsanleggene, og parkering til 

boligene vil løses i parkeringskjeller. Krysset i fv. 862 vil også bli 

oppgradert med trygg kyssing, også til offentlig friområde langs 

kysten.  

 

Snødeponering 

Flere merknader utrykker bekymring for hvordan planen håndterer 

snødeponering i et område som kan oppleve store mengder snø. 

Mengden snødeponi er vurdert av Tromsø kommunes fagenheter, og 

snødeponeringen i planen er vurdert som tilstrekkelig.  

 

Reindrift og naturmiljø 

Enkelte merknader utrykker et ønske om informasjon om planene 

påvirking på reindrift og naturmiljø. Temaet er gjort rede for i 

planarbeidet gjennom en miljøreapport utarbeidet av ECOFACT, 

vedlegg 13. Funnene i rapporten er innarbeidet i planen før offentlig 

ettersyn. 

 

 Skole og barnehage 

Det utrykkes bekymring for kapasiteten ved Storelva skole og 

barnehage.  Skole og barnehagekapasitet er vurdert av Tromsø 

kommune før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Tromsø 

kommune vurderer planen som i tråd med kommunens overordnende 

planer for skole og barnehager. 

 



 Statens vegvesens merknader angående krysset på fv. 862 er tatt til 

følge.  

 

 Troms fylkeskommunes merknader angående busstrase er tatt til 

følge.  

 

Ingen øvrige statlige etater har merknader til planen. 

    

 

    

   
 

 

 

 

07 Konklusjon  
 Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel og  

tilhørende knutepunktstrategi. Det anses som positivt at den 

foreslåtte strukturen bidrar til å stramme opp omådet, og binde 

sammen eksisterende bebyggelse i en overordnet helhet. 

 

Administrasjonen tilrår på bakgrunn av dette at planforslaget vedtas 

    
 

 

 

 

 

 

 

 


