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1. SAMMENDRAG 
 

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for en kombinasjon av boliger og offentlig/privat 
tjenesteyting på Frelsesarmeens eiendom i Petersborggata 7A-B.  

 

Forslagstiller ønsker å rive eksisterende bebyggelse på tomten og realisere et nytt og moderne 
forsamlingslokale for egen virksomhet.  Det skisserte forsamlingslokalet vil kunne «huse» inntil 150 

personer ved maks utnyttelse og er tenkt benyttet til ulike arrangementer tilknyttet Frelsesarmeens 

virksomhet (bryllup, konfirmasjon, matutlevering, sporadisk «kafévirksomhet», møter, kontorer, osv.). 

Tiltaket vil således også være et tilskudd til byen og servicetilbudet i området. 
 

På grunn av fallende terreng mot sør vil hovedtyngden av sokkeletasjen bli liggende under bakken, 

hvilke vil dempe virkningen av den nye bygningsmassen. Grepet sikrer likevel at det kan etableres en 
aktiv «byfasade» med publikumsrettede funksjoner på gateplan mot Jonas Lies gate. 

 

På lokk av tenkt forsamlingslokale legges det til rette for å kunne etablere inntil 24 leiligheter fordelt på 
fire mindre enheter. Prosjektet sikrer at det ikke etableres én stor «blokk» sentralt på eiendommen, men 

at bebyggelsen brytes opp i mindre bygningsvolum. Boligbebyggelsen er tenkt utformet med 

trekledning på fasadene, og sammen med valgt formspråk, karakterisert ved brutte volum og saltak, 

sikres det at prosjektet hensyntar og tilpasser seg øvrig bebyggelse i området.  
 

Utomhus sikrer valgt organisering at det oppnås skjermede soner og felles uteoppholdsarealer på 

terreng og lokk. For boligene er det sikret en betydelig større andel felles utearealer enn hva som er 
kravet i kommuneplanen, i tillegg sikres alle leilighetene tilgang til privat uteoppholdsareal. 

Lekeplassen som sikres etablert, vil ligge solrikt til, sentralt på eiendommen, universelt tilgjengelig fra 

boligenes hovedinnganger og omkringliggende gatenett. 

 
Siden parkeringsbehovet for de nye formålene løses i garasjeanlegg unngår man overflateparkering 

innenfor området, hvilket er fordelaktig både visuelt og sikkerhetsmessig. Samtidig er de foreslåtte 

parkeringsbestemmelsene restriktive og fremtidsrettede med tanke på reduksjon av bilbruk og økt fokus 
på gående og syklende. Innenfor planområdet er fremkommeligheten og trafikksikkerheten blant annet 

sikret gjennom etablering av ny trafikksikker adkomst fra Jonas Lies gate, ny allmenn gangforbindelse 

over planområdet, fra Muségata til John Savios gate, samt nytt fortau langs Jonas Lies gate.  
 

Tidligere planforslag la opp til adkomst fra John Savios gate. Planforslaget er nå revidert og adkomst 

flyttet til Jonas Lies gate.  
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2. NØKKELOPPLYSNINGER 
 

Adresse Petersborggata 7A-7B 

Gårdsnummer/bruksnummer 200/1000, deler av 200/649, 200/1 og 200/645, samt 

mindre deler av 200/999, 200/998, 200/653 og 200/647 

 Gjeldende planstatus (regulerings-

/kommune(del)pl.) 

Gjeldende reguleringsplan, 1976, plan-id 0554  

(areal regulert til allmennyttig formål) 

Kommuneplanens arealdel 2017-2026 

(areal avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting) 

 Forslagsstiller Frelsesarmeens Eiendommer AS 

Grunneiere (sentrale) 

 

Frelsesarmeens Eiendommer AS (200/1000)  

Tromsø kommune er eier av tilgrensende veiareal 

(200/645 og 200/1). Opplysningsvesenets fond er eier av 
«Strimmelen» lekeplass (200/649) 

Plankonsulenter Dyrø og Moen arkitekter AS i samarbeid med Sweco 

Norge AS. 

Kontaktinfo: 

Dyrø og Moen¸ v/Marte G. Toresen.                                           

Tlf: 23327473 mail: toresen@dmarkitekter.no 

Sweco, v/ Erik Sevestre 

Tlf: 93281934 mail: Erik.Sevestre@sweco.no 

Ny plans hovedformål Bolig/tjenesteyting (1803) 

 
Planområdets areal i daa Ca 4,3 daa 

Uteområder 

 

 

 

 

Felles hoved-uteoppholdsareal: (inkl. private uteplasser på 

terreng og nærlekeplass), ca 635 m².  

Uteoppholdsareal- fordelingsareal (interne gangveier/ 
sosiale soner gårdsrom («lokk»), ca 280 m2.  

«Forplass» mot Jonas Lies gate, ca 153 m2 (det inkluderes 

inn-og utkjøring til p-kjelleren) 

                                                                                                             

 
Fordeling boliger/ forsamlingslokale 

 

Regulert BRA 3700 m2, maksimum 24 boenheter.   

Parkering Parkering i garasjeanlegg.  

Boliger: 1,1 biloppstillingsplass per boenhet (av dette 0,1 

forbeholdt gjester) 

Tjenesteyting: Inntil 5 plasser for besøkende og ansatte. 

 
Aktuelle problemstillinger  Trafikk, støy og grunnforhold (underliggende tunell). 

Foreligger det varsel om innsigelse Nei 

Konsekvensutredningsplikt  Nei, etter avtale med Tromsø kommune. 

Kunngjøring oppstart, dato 07.06.16 med frist for merknader 01.07.16 

Informasjonsmøte avholdt. Ja, naboskapsmøte 25.05.16 

mailto:toresen@dmarkitekter.no
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Kunngjøring av arbeid 

m/utbyggingsavtale 

06.04.2017 (Nordlys) 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunn 
Planområdet er på ca. 4,3 daa og ligger på den sydlige delen av Tromsøya, øst for Alfheimparken.  

Arealet som ønskes omregulert er avsatt til allmennyttig formål i dagens regulering. Tilliggende 

offentlig veiareal og en mindre del av naboeiendommen i syd-øst (Opplysningsvesenets fond) er 
inkludert i planområdet for å sikre den trafikale situasjonen. 

Formålet med planforslaget 
Formålet med planen er å tilrettelegge for en kombinasjon av boliger og tjenesteyting på 

Frelsesarmeens eiendom i Petersborggata 7A-B. Frelsesarmeen ønsker å rive sitt eksisterende bygg på 

eiendommen for å gjøre plass til et moderne forsamlingslokale med overliggende boliger. 

Beliggenheten er sentral og eiendommen godt egnet for de tenkte formålene. 

4. PLANPROSESSEN 
 

Planarbeidet for Petersborggata 7A-B ble startet opp i 2016 og Dyrø og Moen arkitekter AS er i 
samarbeid med Sweco AS ansvarlige for arbeidet. Det ble avholdt oppstartsmøte med Tromsø 

kommune den 26.05.16. og varsel om oppstart av planarbeid ble sendt berørte parter, og kunngjort i 

avisa Nordlys den 07.06.16. I forkant av varslingen ble prosjektet presentert i naboskapsmøte den 
25.05.16. Tiltaket er i dialog med Tromsø kommune vurdert å ikke falle inn under forskrift om 

konsekvensutredning. 

 
Det ble avholdt oppstartsmøte for utbyggingsavtale i Alfheimparken den 07.02.17 og arbeid med 

utbyggingsavtale ble varslet i Nordlys den 06.04.2017.  

5. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANSTATUS 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer/Statlige planbestemmelser og retningslinjer 

 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for god steds- og byutvikling.  

 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 

helse, miljø og livskvalitet. 
 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 

transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold til 
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 

med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

 
 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

 
Retningslinjene skal  

a) sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger,  

og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 
kunnskap om barn og unges behov. 

b) Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi 

den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

 
Krav til fysisk utforming 

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 annet at arealene:  

 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. 

 
Retningslinjer for universell utforming 

 
Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av produkter og omgivelser. 

Universell utforming legger til grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av 

alle (se www.universell-utforming.miljo.no). Prinsippet er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven, noe som innebærer en langsiktig nasjonal strategi for å gjøre samfunnet tilgjengelig for 

alle. Så mange som mulig skal kunne bruke uteområder og bygninger på en likestilt måte. 
Plan- og bygningsloven krever at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging.  

 
Hensynet til samfunnssikkerhet: 

Plan- og bygningslovens § 4-3, samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, krever at det 

utarbeides en analyse som viser at risiko- og sårbarhetsforhold for reguleringsområdet er 
vurdert.  «Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 

til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.» 

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442/2016) 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn av kommunale, regionale myndigheter og 

berørte etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Formålet med denne retningslinjen er å 
legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

 

  

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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Gjeldende overordnede planer 

 

Kommuneplan 2017-2022 

Tromsø kommune, Kommuneplanens arealdel 2017-2026 (plan-id 0142). Eiendommen som planlegges 
bebygget er i dag regulert til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. Øvrige 

deler av planområdet ligger inne med formål boligbebyggelse.   

 

 
Figur 1 Gjeldende kommuneplan 

Gjeldende  reguleringsplan: 

Gjeldende reguleringsplan er «Mellomvn-Røstbakken- Austadvn-Muségt.» fra 1976, plan-id 0554. 
Arealet som ønskes omregulert er avsatt til allmennyttig formål.  

 

Deler av tilliggende veier ligger innenfor reguleringsplan for «Haugenstykket» (plan-id 1622). Under 
grunnen overlapper planområdet med deler av reguleringsplanen for sentrumstangenten (plan-id 1359). 

 

Figur 2. Gjeldende reguleringsplan, plan-id 0554. 
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6A. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

Beliggenhet i kommunen 
Planområdet ligger i Petersborggata, sentralt på Sør-Tromsøya, øst for Alfheimparken.  

Planområdet ligger innenfor det som regnes som fortettingsområde i kommuneplanens arealdel 2011-

2022 (ref. temakart «boligbebyggelse fortetting»). Dette er byområder/bynære strøk hvor 
kommuneplanens arealdel legger opp til fortetting med økt bolig-andel.  

Avgrensning 

Planområdets avgrensning er definert i samråd med Tromsø Kommune og inkluderer en mindre del av 
veiarealet innenfor naboeiendommen i sør-øst (200/649) og tilgrensende veier/kryss innenfor 

eiendommene 200/645 og 200/1. Basert på gjeldende reguleringsplaner er mindre deler av 

eiendommene 200/999, 200/998, 200/653 og 200/647 inkludert. Disse arealene er i gjeldende 
regulering avsatt til offentlig veiareal og videreføres som dette.  

 

 
Figur 3. Illustrasjon, planavgrensning. 

Eksisterende bebyggelse og boligstruktur 
Det eksisterende bygget innenfor planområdet ble bygget som barnehjem i 1969. Bygningen er oppført 

i betong og tegl, og har i senere tid vært benyttet til aldersboliger. Bygningen rommer et tilfluktsrom i 

kjeller, tilfluktsrommet er ikke i drift. I dag benyttes deler av bygget til hybelutleie.   
 

Den dominerende arealbruken i tilstøtende områder er boligformål. Området ble i 1919 regulert til  

«Hagebyen Tromsø» og var en av Tromsøs første reguleringsplaner for villabebyggelse utenfor 
datidens sentrum. Nord for planområdet, på motsatt side av Muségata, ligger det historisk 

trehusbebyggelse fra nevnt periode. Mens kvartalsstrukturen nord for planområdet fremstår ryddig, med 

enhetlig bebyggelse og historiske villahager, fremstår strukturen og bebyggelsen syd for planområdet 

noe mer «tilfeldig» og «utflytende». 
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 Figur 6. Eksempel på mer «tilfeldig» bebyggelse/kvartaler sør for planområdet, sett fra krysset John Savios gate/Jonas Lies   
gt. (Bilde fra Google maps) 

Terrengforhold, landskap og vegetasjon. 

Petersborggata utgjør en hovedakse (i NØ/SV-retning) og gir fri sikt mot fjellene i sør fra Gyllenborg 
og Kongsbakken. Ved Peder Hansensvei gjør Petersborggata en mindre kursendring før den stopper 

ved Muségata (planområdet). 

 

 
 

Figur 4. Planområdet sett fra Muségata med historisk trehusbebyggelse på venstre side av veien og eks. teglsteins-bebyggelse 
på aktuell eiendom, på høyre side av veien. 

Figur 5. Eksempel på historisk bebyggelse nord for planområdet, Petersborggata. (Bilder fra Google maps). 
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Figur 8. Muségata ligger i utkanten av planområdet og strekker seg i sydøstlig retning fra Rektor Qvigstads gate ned til havna. 
Havna og Muségata sett fra Rektor Qvigstads gate, med planområdet nede til høyre. (Bilde fra Google maps) 

 

Planområdet ligger på sydøst-siden av Tromsøya og terrenget faller markant mot sørøst. Eiendommen 

ligger på kote 30-38, under marin grense (ca. 45moh.) Det er ikke nevneverdig vegetasjon innenfor 

planområdet, den vegetasjonen som er består av et fåtall mindre bjørketrær. 

Områdets egnethet 

Planområdet ligger i et godt etablert, rolig område, i utkanten av sentrum. Lokaliseringen er sentral, 
med gangavstand til byen og til alle servicefunksjoner. Eiendommen som tenkes bebygd anses å være 

særs godt egnet for de planlagte formålene, en kombinasjon av boligformål og forsamlingslokale. 

Grunnforhold (herunder også mulig forurensning og radonforekomst) 
Asplan Viak har utarbeidet en rapport som tar for seg planområdet og eiendommen, se vedlegg 

«Vurdering grunnforhold, forurensning og radonforekomst».  

 
Geologi og miljøteknisk tilstand: 

Berggrunnen innenfor eiendommen er i følge rapporten kartlagt som gneis (diopsid- og granatrik) med 
tynne marmorlag. I planområdets østlige del, mot Jonas Lies gate, er det kartlagt kalkspatmarmor med 

linser av gneisn. Kvartærgeologisk kart viser at en stor del av Tromsøya består av løsmasser kartlagt 

som fyllmasser, og dette gjelder også denne eiendommen. Det er i følge rapporten ikke registrert 
forurensning på eiendommen i Grunnforurensningsdatabasen (Miljødirektoratet). Overdekningen på 

eiendommen anslås, i følge rapporten, å være i størrelsesorden 0,5-4 meter. Fyllmassene kan bestå av 

både friksjons- og kohesjonsjordarter, samt bygningsmateriale. På bakgrunn av tilgjengelig materiale, 

er det i følge rapporten, vanskelig å gi noen mer detaljert beskrivelse av byggegrunnens karakter.  I 
noen tilfeller kan eventuell forurensning ha trengt ned i den naturlige grunnen. Generelt gjelder det, i 

følge rapporten, at topplaget og fyllmassene på eiendommen dermed kan være forurenset i varierende 

grad. Iht. forurensningsforskriftens kap.2 må det derfor utføres miljøtekniske undersøkelser. Mest 

Figur 7. Petersborggata sett fra Kongsbakken vgs. med sikt mot fjellene. (Bilde fra Google maps) 
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følsom planlagt arealbruk på eiendommen er førende for tilstandsklassen som kan godtas. Dersom det 

skal etableres lekeplass eller tilsvarende følsom arealbruk vil kravet være meget god tilstand 

(tilstandsklasse 1).  

 
Eiendommen omfattes ikke av definerte fare- eller risikosoner for skred i bratt terreng eller 

kvikkleireskred i henhold til Skrednett og NGUs-databaser. 
 

Radon: 

Med hensyn til radon er ikke bergartstypen innenfor området den som typisk knyttes til høye 
radonnivåer. Planområdet ligger i følge NGU innenfor et område med moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Ut ifra eksisterende datagrunnlag anser ikke rapporten det som nødvendig å iverksette ytterligere 

radonforebyggende tiltak utover minstekravet.  

 

Geoteknikk: 
Geoteknisk prosjektering av tiltaket må i følge vedlagt rapport utføres, vanskelighetsgrad vurderes som 

middels. Pålitelighetsklassen vurderes til klasse 2. Utbyggingen på eiendommen vil trolig, på bakgrunn 

av vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse, defineres som geoteknisk kategori 2. Tiltaksklasse 2 vil 
trolig være tilstrekkelig for geoteknisk prosjektering. 

 

Forholdet til Sentrumstangenten: 

Planområdet overlapper med deler av reguleringsplanen for underliggende tunnel. Planen for tunnelen 
inneholder ikke spesifikke restriksjoner på tiltak som berører tunnelens hensynssone, som maksimalt 

dyp for kjeller/parkeringskjeller o.l. Vegdirektoratet har i følge rapporten utarbeidet et veiledende 

notat om regulering av tunneler og hensynssoner, som vil bli retningsgivende for Statens vegvesen. 
Eksempler på tiltak som kan forringe stabiliteten er gitt; Hullboringer ifm. grunnvanns- og 

energibrønner og tilknyttede forundersøkelser, sjaktdriving, sprengning, pelearmering, spunting og 

injeksjon. Ekstra dype byggegroper for parkeringskjellere er også nevnt som et mulig forringende 
tiltak. Sentrumstangenten er i følge vedlagt rapport installert med fiberarmert sprøytebetong og bolter. 

Ca. 1440m av tunnelen er dekt med vann- og frostsikring (PE-skum). Inspeksjonsrapportene fra 

hovedettersyn i Sentrumstangenten i 2009 og 2015 sier at tunnelen generelt fremstår godt sikret og at 

det ikke er registrert markerte svakhetssoner/sprekkesoner. Rapporten fra 2015 sier også at det ikke er 
registrert stabilitetsproblemer med korttidshorisont under inspeksjonen. 

 

Befaring av Sentrumstangenten viste at partiet nærmest planlagt byggegrop i Petersborggata 
7A-B har sprøytebetong fra vederlag til vederlag, spredt bolting og noen seksjoner (både halve og 

hele) med vann- og frostsikringshvelv (PE-skum). Det er observert tettere bolting og tykkere 

sprøytebetong enkelte steder. Vegger og delvis vederlag var stort sett usikret. Den installerte 

bergsikringen virket å være i god stand uten tegn på sterk korrosjon 
 

 

Miljøbelastninger  
 

Støy: 

Planområdet er i liten grad støyutsatt. Som utsnittet viser ligger planområdet øst for de røde og gule 
områdene som indikerer soner der tiltak mot støy må iverksettes. (Rapport om vegtrafikkstøy i Tromsø) 
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Figur 9 Utsnitt hentet fra rapport om vegtrafikkstøy i Tromsø, støysoner etter T-1442 (Rapport 4146-1, for Statens 
Vegvesen) 

Gjeldende støyregelverk er Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442. T 1442 definerer grenseverdier for utendørs støy med parameteren Lden. 

 

Elektromagnetisk stråling: 
Planområdet ligger, oss bekjent, ikke i et område der elektromagnetisk stråling bør vies særskilt 

oppmerksom. 

Verneinteresser                                                                                                                                       
Det er ingen kjente verneinteresser innenfor planområdet. 

Klima 
Aktuell side av Tromsøya har gode solforhold, men området er utsatt for Balsfjordvinden, en kald 

innlandsvind fra sør på vinterstid.  Om sommeren er det kjølige vinder fra nordlig retning på 

godværsdager.  

Grønne interesser 

Vis-à vis planområdet, i sørøst, ligger det en lekeplass/park tilhørende Strimmelen barnehage (ikke i 
drift), eid av Opplysningsvesenets Fond. Arealet benyttes nå som lokal park/lekeplass. Omlag hundre 

meter vest for planområdet ligger Alfheimparken. Barn og unge er målgruppa for bruk av parken og 

sentrumsnære skoler og barnehager benytter seg av friområdet. Parken brukes også av fotgjengere 
daglig ettersom snarveien mellom «sørbyen» og øvre sentrum går gjennom området. Alfheimparken har 

forfalt de senere år, men er nå under opprusting. 

Veg og trafikkforhold, herunder også parkering. 
Petersborggata 7 ligger i et boligstrøk sentralt på Tromsøya med et gatenettverk med blandet trafikk, 

med relativt små trafikkmengder.  Planområdet ligger ca. 700 meter fra sentrum. Inn-/utkjøring til 

planområdet skjer i dag fra Jonas Lies gate. I dagens situasjon er det areal på sør-østsiden av 
Petersborggata 7 som brukes som parkeringsareal. Gatene rundt området har i følge den trafikale 

analysen ingen dedikert infrastruktur for gående eller syklende, med unntak av fortau på John Savios 

gate og Mellomveien inn mot det sørlige friområdet. Det er parallelt med planarbeidet ferdigstilt fortau 
langs Jonas Lies gate frem til krysset med John Savios gate. Flere gater i tilknytning til området er 

skiltet som enveiskjørte gater. Dette gjelder Petersborggata, mot planområdet, nordre del av Muségata i 

sørgående retning og Jonas Lies gate øst for planområdet. Muségata forbi Strimmelen lekeplass og John 

Savios gate parallelt med Petersborggata 7A-B er stengt for gjennomkjøring.  
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Planområdet ligger i Gyllenborg skolekrets. Skoleveien er delvis i blandet trafikk nærmest planområdet 

og med fortau for siste del av veien videre mot skolen. Sikker kryssing for fotgjengere og syklister av 

den trafikkerte Kirkegårdsveien skjer i eget plan. Vegstandarden er i følge vedlagt rapport varierende. 
Både Muségata og John Savios gate er smale og delvis bratte atkomstveier. Den nordlige delen av John 

Savios gate er per dags dato en grusvei. Jonas Lies gate og sørlige John Savios gate er bredere 

samlegater for området. Det er lav fartsgrense på 30km/t og blandet trafikk på gatene.  
 

I den trafikale analysen er turproduksjon brukt for å gi et estimat på trafikkmengdene generert av 

eksisterende aktivitet innen planområdet. Det er ikke registrert trafikk i NVDB i dette området og det er 
heller ikke opplyst om at det er gjort tellinger. Der er derfor anslått ÅDT på veinettet som er en del av 

planområdet.  

 

 
Figur 10 ÅDT fra Asplan Viak sin trafikale rapport viser at det er lite trafikk i området. 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 

Det er ingen kollektivtransport innenfor planområdet, men det er kort gangavstand til kollektivtransport. 
De nærmeste busstoppene er enten Muségata (100m) eller Mellomvegen (Polaria) (350m). Muségata har 

et busstopp med lav frekvens med kun et fåtall busser om dagen. Fra Polaria går det opp mot 10 busser 

i timen ved morgen- og ettermiddagsrush. Dette betegnes i følge den trafikale analysen (se vedlegg, 
Asplan Viak) som et godt kollektivtilbud. 

Vann og avløp 

Området har i følge vedlagt VAO-rammeplan, mulighet for tilknytning til offentlig vannforsyning på 
flere steder. 

Avfall 
Det er Remiks AS som står for avfallshåndtering i Tromsø kommune. 

Privat og offentlig servicetilbud 
Tromsø har den senere tid hatt god barnehagedekning. Det er flere barnehager i gangavstand fra 

planområdet, blant annet nye Læringsverkstedet Haugenstykket som ligger i Jonas Lies gate. 

Avstand fra planområdet til nærmeste barneskole, Gyllenborg (trinn 1- 7), er ca. 600 meter, mens det er 

1km til Steinerskolen i Tromsø (trinn 1-10). Videre er det ca. 1 km til Sommerlyst ungdomsskole og 
500 meter til Kongsbakken videregående skole. Dagligvarehandel finnes 500 meter fra planområdet og 

det er gangavstand til helsetilbud og sentrumsfunksjoner. Bussholdeplass finnes i Muségata med 

gangavstand 100 meter. 



Side 13 av 48 

 

Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet samt en geoteknisk rapport som ser på 

forholdet til underliggende tunell, se vedlegg. Se eget punkt som oppsummerer ROS-analysen i kapittel 

8, konsekvenser av planforslaget.  

Privatrettslige bindinger 

Forslagsstiller er ikke kjent med noen privatrettslige bindinger. 
 

6B. BESKRIVELSE AV EIENDOMSFORHOLD 

Eiendommer innenfor planområdet 
Eier        gnr/bnr   

Frelsesarmeens Eiendommer AS    200/1000 
Opplysningsvesenets Fond      200/649 

Offentlig       200/1 (del av)  

Offentlig       200/645 (del av) 
 

Mindre deler av: 

 

Ingrid Fredrikke Medhus     200/999:  
 

Seksjonert:       200/998: 

Øyvind Andersen Sjøvoll 
Frank Ludvigsen 

Kirsti Edvardsen 

Frank Ludvigsen 

         
Seksjonert:        200/653: 

Marit Overrein/ Dag Espolin Torgerstuen 

Jannike Lauritsen 
Annette Tunheim Jakobsen/ Stig Håvard Pettersen 

 

Grunneier: Opplysningsvesenets Fond     200/ 647 
Fester: Tromsø kommune  
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
Figur 11 Skissert plankart, nedskalert og revidert med adkomst fra Jonas Lies gate.  (08.01.2019) 

 

Figur 12 Illustrasjon av revidert adkomstløsning. 
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Figur 13 Utomhusplan, nedskalert (09.01.2019)  

 

 

 

Figur 14 Volumskisse ny bebyggelse, sett fra Strimmelen lekeplass/ Jonas Lies gate 

 

Reguleringsformål 

Planforslaget sikrer at det kan oppføres nye og moderne boliger i kombinasjon med offentlig/privat 
tjenesteyting på eiendommen.  

 

Planforslaget omfatter formålene: 
 

 

§12-5 Nr.1 Bebyggelse og anlegg       m2 

 
Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg- snødepot (SD1) (1590)  36  
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Uteoppholdsareal (f_BUT1) (1600)      249  

Bolig/ tjenesteyting (BKB1) (1803)      1837  

 

§12-5 Nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

Kjøreveg (o_SKV1-3) (2011)       940 

Fortau (o_SF1-3) (2012)       355  
Gangveg (o_SGG1-2) (2016)       307 

Annen veggrunn – grønt (o_SVG2-8) (2019)     563 

 
§12-6  Hensynssoner/ Bestemmelsesområder 

Sikringssoner- frisikt (H_140)       3 

Sikringssoner- Andre sikringssoner (H_190)     1724 

Bestemmelsesområde- vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#V01) 1485  
 

 

Bebyggelse og anlegg 
 

Bolig/ tjenesteyting: 
Innenfor formål bolig/ tjenesteyting kan det oppføres blokkbebyggelse og offentlig/ privat 

tjenesteyting.  Det er lagt inn bestemmelse om at offentlig/privat tjenesteyting maksimalt kan utgjøre 

1400 m2 BRA. Dette tilsvarer arealet i sokkeletasjen.  Intensjonen er å etablere et forsamlingslokale 

med tilliggende servicefunksjoner i sokkel og overliggende boliger i 2-3 etasjer pluss loft. Det er sikret 
at ny boligbebyggelse skal oppføres med saltak for å spille på lag med omkringliggende 

villabebyggelse.  På grunn av fallende terreng mot sør vil hovedtyngden av ny sokkeletasje bli liggende 

skjult under terreng, men ha adkomst fra «bysiden» mot Jonas Lies gate. Planlagt forsamlingslokale er 
tenkt å «huse» inntil 150 personer ved maks utnyttelse og det planlegges etablert tilhørende fasiliteter 

som kontorer, «kafé/ matutlevering», serveringskjøkken ol. som behøves for Frelsesarmeens planlagte 

drift. Parkeringsanlegg løses under terreng.   

 
Da eiendommen er smal og langstrakt er det ønskelig å regulere nye byggegrenser i liv med 

eksisterende bygning mot Muségata og gangvei/John Savios gate. Mot Jonas Lies gate følger foreslått 

byggegrense øvrig bebyggelse i området, noe som vil bidra til å stramme opp og definere eksisterende 
gateløp.   

 

 

Figur 15 Lengdesnitt mellom felt A og B  

Over terreng sikrer byggegrenser og bestemmelser at det ikke etableres én stor boligblokk sentralt på 

eiendommen, men at bebyggelsen brytes opp i fire mindre bygningsvolum som tilpasses sine 
omgivelser i volum og utforming. Dette sørger videre for at det vil kunne etableres grunne leiligheter 

(ca. 10m) med god tilgang til lys og luft fra flere fasader, et størst mulig internt «gårdsrom» og 
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tilstrekkelig innbyrdes avstand med tanke på brannsikring, osv.  

   

Mindre bygningsdeler som balkonger og karnapper kan krage inntil 1,3 meter over bygge- og 

høydegrense. Dette vil bidra til å gi et variert bygningsvolum med spill i fasaden og plass til at det kan 
etableres private uteplasser. Det tillates ikke at eventuelle private byggkonstruksjoner kan krage ut over 

offentlig areal.  

 
For å sikre krav om tilgjengelighet og tilkomst til heis, sikrer bestemmelsene at det kan etableres 

forbindelse/ gangbru mellom byggefeltene for bolig (felt A og felt B), men forslagsstiller ønsker i 

utgangspunktet å unngå en slik tverrforbindelse. Ved byggesak, etter TEK17 §12-3, vil det derfor 
argumenteres for at krav om tilgjengelighet sikres gjennom etablering av én heis fra garasjeanlegg til 

lokk/terreng, hvilket er boligenes adkomstplan.  

 

For å beholde noe fleksibilitet til detaljeringsfasen er det sikret at regulerte høydegrenser vist i 
plankartet kan forskyves inntil en halv meter innenfor byggegrensene.  

 

Det er utarbeidet utomhusplan i målestokk 1:200 for planområdet, se vedlegg.  I tråd med 
kommuneplanen skal minste felles uteoppholdsareal for boligbebyggelse være minimum 150m2 pluss 

10m2 for hver boenhet som etableres. I beregningsgrunnlaget for minste felles uteoppholdsarealer kan 

arealer på terreng og lokk innenfor «uteoppholdsareal» og «bolig/tjenesteyting» medregnes. Alt dette 

arealet ligger innenfor tomten og er lett tilgjengelig fra gateplan i nord/ hovedatkomsten til boligene. I 
skissert forslag er det totalt ca. 1070 m2 uteoppholdsareal tilgjengelig på terreng og lokk. Dette er 

betydelig mer enn det som sikres i bestemmelsene, men inkluderer fordelingsareal/ sosiale møteplasser, 

enkelte private utearealer på terreng og «forplass» ved Jonas Lies gate. I tillegg til en betydelig andel 
felles uteoppholdsarealer på terreng («lokk») i det indre gårdsrommet er alle boenhetene sikret tilgang 

til minimum 3m2 privat uteoppholdsareal. I skissert prosjekt legges det dog opp til betydelig større 

private arealer der det lar seg gjøre. Regulerte kvoteøyder på lokk sikrer at det i videre prosjektering 
kan anlegges et vegetasjonsdekke i dette området. 

 

 

Figur 16 Skissert MUA-plan (uteoppholdsarealer)   
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Det er videre sikret etablert en allmenn tilgjengelig gangforbindelse/ snarvei mellom Muségata og John 

Savios gate. Prinsipiell plassering fremkommer av vedlagt utomhusplan, men den planlagte 

plasseringen spiller på lag med tidligere planer for bydelen Einerstykket, der Petersborggata var 
planlagt koblet til John Savios gate.  

 

Parkering for bil: 
Dagens overflateparkeringer fjernes og forslaget sikrer at alle nye parkeringsplasser for bil skal 

etableres i parkeringsanlegg under terreng, med adkomst fra Jonas Lies gate. Garasjeanlegget vil være 

felles for funksjonene innenfor hovedformålet, og kan benyttes til parkering, boder, tekniske rom etc. 
For boligene tillates det etablert inntil 1,1 biloppstillingsplasser per boenhet, hvorav minst 0,1 plasser 

skal være forbeholdt gjester. I forbindelse med tjenesteyting tillates inntil 5 biloppstillingsplasser for 

besøkende og ansatte. Ved maks utnyttelse gir dette 31 parkeringsplasser og minimum 20% av disse 

skal ha tilgang til ladefasiliteter. Minst 2 av biloppstillingsplassene skal utformes med tanke på 
forflytningshemmede.  

Sykkelparkering: 

Det skal minimum anlegges 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Disse kan lokaliseres både innen- 
og utendørs, men skal være lett tilgjengelige fra fellesarealer. Inntil halvparten av plassene tillates 

etablert i garasjeanlegg der det blant annet sikres ladefasiliteter for el-sykler. Dersom sykkelparkering 

for beboere etableres utendørs skal disse være overdekket. 

 
I det skisserte prosjektet er det satt av plass til sykkelparkering for boligene i første etasje av bygg A1. 

Foreslått lokalisering er sentral, lett tilgjengelig, og vil blant annet kunne gi god sikkerhet for 

eksklusive sykler/ sykkelvogner etc. Samtidig kan innvendig sykkelparkering f.eks. la seg kombinere 
med oppstillingsplass for barnevogner osv. I skissert prosjekt er det lagt til rette for ekstra utendørs 

sykkelparkering langs bygg A1 som kan benyttes av gjester. Disse er ikke tenkt overdekket da de 

kommer i tillegg til minimumskravet. 
 

For tjenesteyting skal det etableres minimum 2,5 plasser pr 100kvm. Sykkelparkering for ansatte, som 

iht. kommuneplan utgjør 2stk/100kvm, kan løses i p-kjeller så fremt parkeringen er lett tilgjengelig med 

heis. Løsningen anses å være god da lokaliseringen er lett tilgjengelig samtidig som de ansatte sikres en 
trygg og låsbar parkering med ladefasiliteter osv. Fra parkeringskjelleren vil det være mulig å ta heisen 

direkte opp i det planlagte forsamlingslokalet/ «ansatt-arealene». På utsiden, i forbindelse med 

adkomsttorget i Jonas Lies gate, vil det etableres sykkelparkering for besøkende til forsamlingslokalet. 
 

Uteoppholdsareal: 

Areal avsatt til uteoppholdsareal vil være felles for boligdelen av prosjektet. Innenfor 

uteoppholdsarealet sikres det etablert en nærlekeplass på 150m2. Plasseringen, som vist i vedlagt 
utomhusplan, sikrer at lekeplassen etableres solrikt og sentralt, universelt tilgjengelig fra boligenes 

hovedinnganger og omkringliggende gatenett. Lokaliseringen sikrer videre at lekeplassen blir liggende 

i le for nordavinden, skjermet av vegetasjonen på naboeiendommen i nord, tilbaketrukket fra de mest 
trafikkerte vegarealene og skjermet fra blant annet støy. For å håndtere snø innenfor planområdet, 

vinterstid, er det avsatt eget snødeponi i forlengelsen av Petersborggata. 

 
Teknisk infrastruktur: 

Remiks As drifter avfallshåndteringen i området på vegne av Tromsø kommune. Det vil etter 
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anbefaling fra dem etableres fullt nedgravd avfallsløsning/ dypoppsamling. Avfallspunktene skal legges 

i tilknytning til boligene og plasseres iht. den vedlagte utomhusplanen. Det har vært dialog med Remiks 

AS underveis i prosessen og flere alternative plasseringer har vært vurdert (figur 16). Som det 

fremkommer av utomhusplanen foreslås avfallspunkt lokalisert i tilknytning til den nye «forplassen» 
(«punkt E»), plasseringen er klarert med Remiks. Alternativ plassering kan være aktuell å vurdere i 

neste fase, i dialog med berørte parter, men lokaliseringen fordrer detaljering for å sikre at alle krav til 

forsvarlig håndtering og trafikale forhold, som sikt etc. vil være tilstrekkelig ivaretatt. For 
forsamlingslokalet planlegges det etablert eget, tilpasset, avfallsrom i bygget.  

 

 
Figur 17 Vurderte alternativer for lokalisering av avfallspunkter. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

Innkjøring til garasjeanlegget legges til Jonas Lies gate, nordvest for krysset ved Jonas Lies gate. I 
skissert løsning er det ikke planlagt større støttemurer, men bestemmelsene sikrer at nedkjøringen til 

parkeringsanlegget, med tilhørende støttemur kan etableres utenfor byggegrense. Dette for å sikre noe 

fleksibilitet i en senere detaljeringsfase. 
 

Arealer avsatt til offentlig kjøreveg og fortau skal opparbeides med bredder som vist på plankartet.  

Offentlig vegareal er regulert etter Tromsø kommunes veinormer, men er tilpasset opparbeidet vegareal 

i dagens situasjon. Fortausarealene sikres opparbeidet med kantstein mot kjørebane. Over arealer avsatt 
til offentlig gangveg tillates kjøring til tilstøtende eiendommer for å videreføre dagens bruk. Arealer 

avsatt til annen veggrunn- grøntareal sikres å være offentlig og skal tilsås samtidig med opparbeidelsen 

av tilhørende vegareal. Arealet sikrer blant annet plass til snø- og overvannshåndtering. Annen 
veggrunn-grøntareal som inngår i ”Strimmelen» friområde/ lekeplass skal opparbeides som del av 

denne.  

Fellesbestemmelser 
 

Tromsø kommune setter krav om at mengden overvann som skal tilføres det kommunale nettet etter 

utbygging, ikke skal overstige dagens mengde. Bestemmelsene sikrer at det ved søknad om 
rammetillatelse skal være utarbeidet en plan for VA-løsninger og håndtering av overvann, og at denne 

vedlegges søknaden.  

 
I tråd med lov om kulturminner av 1978 sikrer bestemmelsene at eventuelle funn av gjenstander/ spor 

fra tidligere menneskelig aktivitet skal varsles til myndighetene, og at arbeidet i så tilfelle stanses inntil 

videre. 
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Nettstasjoner og energisentraler inngår ikke i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. I skissert 

prosjekt er energisentral/ trafo tenkt lagt i kjeller på ny bebyggelse. Bestemmelsene åpner likevel for at 

trafoer kan plasseres utenfor byggegrensene, hvilket sikrer eventuelt behov for tilpasninger/ justeringer 
i detaljeringsfasen. 

 

Asplan Viak har gjennomført støyberegninger av fremtidig situasjon. Disse viser at prosjektet på 
enkelte steder overskrider grenseverdien for gul støysone med inntil 3dB.  Gul sone for støy er i følge 

retningslinjen en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres også utenfor avviksområder 

dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Bestemmelsene sikrer derfor at støyutsatte 
boenheter skal være gjennomgående og at minst ett soverom vil få vindu mot stille side. Byggegrensene 

sikrer videre at ny bebyggelse plasseres som en skjerm mot støykilden. I tillegg til store felles uteareal i 

støyfri sone sikres alle boenheter også tilgang til privat uteoppholdsareal på balkong/terreng der 

støyforholdene er tilfredsstillende. 
 

Forslaget vil være i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442. Tabell 4 i retningslinjene omfatter blant annet bygge- og 
anleggsvirksomheten, hvor det eksempelvis sikres at naboer varsles om støy i naboskapet.  

Prosjektet vil videre følge Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet T-1520, 

blant annet gjennom å iverksette tiltak som begrenser eventuelle støvplager for omgivelsene i bygge- 

og anleggsperioden. 
 

Vedlagt reguleringssaken ligger utomhusplan datert 09.01.2019, denne skal benyttes som grunnlag for 

utforming av uteoppholdsarealene innenfor planområdet. Utomhusplanen viser de overordnede 
prinsippene og intensjonen i det skisserte prosjektet og vil detaljeres videre i forbindelse med 

rammesøknad, i den forbindelse tillates den også justert. 

 

Hensynssoner og bestemmelsesområder 

 

Sikringssoner- Frisikt (H_140) 

I forbindelse med avkjøringspunkt og adkomst til parkeringsanlegget er det sikret frisikt. I dette 
området sikres nye tiltak og vegetasjon å være lavere enn 50cm. 

 

Sikringssoner- Andre sikringssoner, H-190: 
Planlagt bebyggelse på eiendommen, i syd-østre hjørne, overlapper med hensynssonen for 

underliggende tunnel for fv. 862. I gjeldende reguleringsplan for tunnelen er det ikke angitt spesifikke 

restriksjoner til tiltak innenfor hensynssonen. Det er derfor regulert en sikringssone basert på 

vegdirektoratets veiledende notat «Vegareal og hensynssoner for tunneler», 2015. Hensynsonen er 
etablert for å hindre inngrep som kan forringe tunnelens stabilitet, skade tunnelen eller 

tunnelinnredningen.. Aktuell problemstilling i denne forbindelse er planlagt sprenging for etablering av 

parkeringskjeller. Bestemmelsene sikrer at ingen tiltak som kan tenkes å forringe eller skade 
underliggende tunnel kan iverksettes uten spesiell tillatelse fra Statens Vegvesen. Det har vært nær 

dialog med Statens Vegvesen underveis i prosessen og de er forelagt forslag til kart og bestemmelser.  

 

Rekkefølgebestemmelser og vilkår: 

 

Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak: 
Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges en miljøoppfølgingsplan som beskriver hvilke 

miljømål som gjelder i bygge- og anleggsfasen, hvilke krav som stilles i regelverk og retningslinjer, 

hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Spesielt sentrale 
temaer er støy, støv, vibrasjoner og håndtering av eventuelt forurenset grunn. Miljøoppfølgingsplanen 

vil utarbeides av fagkyndige og planen skal følge prosjektet, fra byggeperiode og frem til ferdigstillelse. 
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Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet: 

Bestemmelsene sikrer at det ikke kan gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innen planområdet 

før utomhusarealer med nærlekeplass og ny allmenn gangforbindelse er opparbeidet etter prinsipp vist i 
utomhusplanen. I tillegg skal sykkelparkering og renovasjonsløsning være etablert, samt løsninger for 

vann-, avløp- og overvannshåndtering iht. godkjente planer. Når det gjelder den vedlagte VAO-

rammeplanen viser denne at vannforsyning- og overvannshåndtering er gjennomførbar i henhold til 
Tromsø kommunes VA-norm.   

 

Infrastruktur og offentlige arealer innenfor og utenfor planområdet: 
Bestemmelsene sikrer at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet før det 

er etablert fortau mellom John Savios gate og Muségata.  

 

Kommuneplanen stiller krav til Strøkslekeplass/bydelspark innen 500meter fra planområdet. 
Strøkslekeplassen er etter forslag fra kommunen foreslått løst gjennom utbyggingsavtale der det sikres 

et forholdsmessig bidrag til oppgradering av den kommunalt eide Alfheimparken. Det har vært dialog 

med kommunen vedrørende rammene for en slik avtale. 
 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:200, der 

fagkyndige i landskapsutforming skal forestå søknaden.  

 
Igangsettingstillatelse for tiltak kan likevel gis dersom det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at 

kravene vil bli oppfylt, for eksempel gjennom utbyggingsavtale eller annen sikkerhetsstillelse. 

Brukstillatelse vil i alle tilfelle ikke kunne gis før kravene er oppfylt.  
 

Risiko og sårbarhet: 

Området er ikke spesielt utsatt for risiko. Se vedlagt ROS-skjema for detaljer. (Se også eget punkt 
under kapittel «konsekvenser av planforslaget».) 

8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

Overordnede planer og vedtak 

 
«RPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging»: 

Planforslaget følger opp retningslinjene blant annet gjennom fortetting med boliger i et sentrumsnært 

område, i gangavstand til sentrum og i umiddelbar nærhet til kollektivtransport. Videre legges det opp til 

en forsvarlig overvannshåndtering, bedrede forhold for myke trafikanter og en restriktiv 
parkeringsdekning som følger opp intensjonen om mindre bilbruk i sentrumsnære områder, og en 

fremtid der det forventes at stadig flere vil kjøre klimavennlige biler. 

 
«RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen»: 

Planforslaget sikrer etablering av nærlekeplass, store felles uteoppholdsarealer og trafikksikre løsninger. 

Eksisterende overflateparkering på terreng sikres fjernet ved etablering av parkeringsanlegg, hvilket frigir 

arealer på terreng og gir trygge rammer for utendørs aktivitet. Videre sikres det, gjennom 
utbyggingsavtale, et økonomisk bidrag til oppgradering av Alfheimparken, til glede for store og små. 

 

«Hensynet til samfunnssikkerhet» 
Hensynet til samfunnssikkerhet er kartlagt gjennom vedlagt ROS-analyse der risiko- og sårbarhetsforhold 

er vurdert. Se eget punkt, «risiko og sårbarhet» i kapittelet om konsekvenser for utfyllende informasjon. 

 
«Retningslinjer for behandling av støy»: 
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Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging er ivaretatt i planforslaget. 

 

Kommuneplan: 

Hovedformålet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel 2017-2026 for Tromsø, hvor 
arealet er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Planen er likevel, i samråd med Tromsø kommune, 

vurdert å ikke falle inn under krav om konsekvensutredning. Forslag til nytt hovedformål, boliger, er i 

tråd med øvrig bebyggelse i nærområdet. Bestemmelsene sikrer at boligdelen vil utformes med nær 
formmessig relasjon til øvrige boliger, blant annet gjennom krav til brutte volum og saltak. 

Eksisterende reguleringsplan: 
 

Det foreligger ingen kjente konflikter mellom planområdet og tilstøtende reguleringsplaner. 

Eksisterende reguleringsplan fra 1976, plan-id 0554, definerer en lavere tomteutnyttelse enn 

foreliggende planforslag. Men som tidligere nevnt ligger planområdet innenfor et definert «fortetnings-
område» i Tromsø. Foreslått utnyttelse er derfor i tråd med den overordnede arealstrategien i 

kommunen.  Ny reguleringsplan åpner for ny bruk gjennom endrede formål.  

Høyder, plassering og utforming 
 

Illustrasjonene under viser hvordan skissert prosjekt forholder seg til gateløpene og den eksisterende 
bebyggelsen i området. Gjennom brutte volum, skisserte høyder og valgt takform er ny bebyggelse 

tilpasset sine omgivelser. Skisserte bygningsvolum er i tillegg tilpasset tomten og terrengfallet i 

området gjennom gradvis nedtrapping.  

 
Ved å plassere ny boligbebyggelse i lengderetningen av eiendommen unngår man å blokkere for 

bebyggelsen i nordvest. I tillegg vil bygget sett fra nedre del av Muségata, med de to gavlmotivene, 

størrelsesmessig tilpasse seg den eksisterende bebyggelsen i området. Valgt takform med forskjøvet 
møne sikrer at solforholdene for naboer på motsatt side av Muségata berøres i minst mulig grad.  

Videre oppnås et spennende arkitektonisk uttrykk samtidig som saltaksformen forholder seg til den mer 

tradisjonelle arkitekturen i området. 
 

 
Figur 18 Lengdesnitt i Muségata, skissert bebyggelse 
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Figur 19 Lengdesnitt i John Savios gate, skissert bebyggelse 

I eksisterende reguleringsplan ligger byggegrensen for aktuell eiendom 5 meter innenfor 
eiendomsgrensen. Eksisterende bygg, som planlegges revet, ligger 2-3 meter på utsiden av regulerte 

byggegrenser mot Muségata. De øvrige husene langs Muségata ligger i tilsvarende avstand fra veien, 

utenfor regulert byggegrense. Mot Muségata og John Savios gate (ytterpunkt tverrfløy) sikrer ny 
byggegrense at plasseringen til eksisterende bygg kan videreføres. Mot Jonas Lies gate, i sør, følger ny 

byggegrense øvrig bebyggelse i området.   

 

Planlagt organisering, med publikumsrettede funksjoner i sokkeletasjen medfører at forplassen og 
adkomstområdet ut mot Jonas Lies gate gis en mer offentlig karakter, mens den overliggende 

boligdelen blir liggende som en naturlig del av det omkringliggende boligområdet. Planforslaget sikrer 

at ny bebyggelse forholder seg visuelt til sine omgivelser, blant annet gjennom krav til oppdelte 
bygningsvolumer og saltak.  

 

 
Figur 20 Perspektiv fra Jonas Lies gate, publikumsfunksjoner i sokkeletasje med overliggende boliger. (Illustrasjon ikke 
oppdatert iht. revidert adkomstløsing). 

Boligmiljø/ bokvalitet 

Alle støyutsatte leiligheter sikres å være gjennomgående, med lysinslipp fra minimum to sider. Det 
planlegges bruk av naturlige materialer i fasader og en småskala målestokk som innpasser seg 

omgivelsene. Leilighetene vil ha hoved-henvendelse fra NV til  SØ og utsikt fra felles og private 

utearealer. 

 

Uteoppholdsarealer 
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Uteoppholdsarealer for boligene på terreng («lokk») over forsamlingslokalet terrasseres for at 

«landskapet» skal tilpasses det naturlige skrånende terrenget langs gatene og for å sikre best mulig 

tilkomst og le. For vinterhalvåret vil oppholdssonen mellom de nye bygningskroppene skjermes for 

vind fra syd/sydvest og ha flott utsikt mot Fløya og Skarsfjellet. Nærlekeplassen er sikret en skjermet 
og attraktiv beliggenhet på eiendommen, beliggende langs planlagt gangforbindelse mellom Muségata 

og John Savios gate. Alle leilighetene sikres tilgang på privat uteoppholdsareal, på balkong eller 

terreng, på minimum 3m2.  

 
Figur 21 Skissert lekeplass og tverrforbindelse fra Muségata til John Savios gate. 

Terrengforhold, landskap og vegetasjon   

Med foreliggende forslag bevares de sentrale siktlinjene i området, mot fjellene i sør fra Gyllenborg/ 
Kongsbakken og ned Muségata mot havna (se bilder s 9). I tillegg vil Petersborggata få en romlig 

«avslutning» i møte med prosjektets uteoppholdsareal.  

 

 
Figur 22 Prosjektet med utomhusarealer, som en romlig avslutning på Petersborggata med gangforbindelse til John Savios gt. 

Som det fremgår av flyfotoet under, fra 1956, var det heller ikke den gang fri sikt fra nedre del av 

Petersborggata, gjennom planområdet, mot sydvest. Tanken om etablering av en slik siktlinje (ref. 

innkomne innspill) virker etter vårt skjønn lite hensiktsmessig, da siktlinjen umiddelbart ville «stoppes» 

av øvrig bebyggelse sør-vest for planområdet. Planforslaget sikrer dog en allmenn tilgjengelig 
gangforbindelse i forlengelsen av Petersborggata, som forbinder Muségata og John Savios gate. 
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Foreslått byggegrense vil, slik vi ser det, ikke gi konsekvenser for siktlinjer/ landskapstrekk i området. 

Planlagt bebyggelse underordner seg topografien i området og den overordnede landskapssilhuetten i 

alle himmelretninger.  

 
Figur 23. Bildet viser planområdet med bygg og omgivelser i 1956 (bilde fra finn.no) 

Grunnforhold 

Dersom senere miljøteknisk undersøkelse viser at grunnen ikke holder tilfredsstillende tilstand for 

planlagt arealbruk, må det utarbeides en tiltaksplan som spesifiserer hvordan massene skal håndteres og 
disponeres før gravearbeidene kan starte. Eiendommen ligger under marin grense, men med hensyn til at 

det er såpass liten løsmassedekning i området vil ikke tiltaket, i følge vedlagte geotekniske rapporten 

utarbeidet av Asplan Viak, innvirke på områdestabiliteten. 

Forhold til Sentrumstangenten 
Figuren til venstre er hentet fra vedlagt geotekniske rapport og viser avgrensning av tunnelens 

hensynssone horisontalt slik den framkommer i plankartet med eksisterende bygg, mens utsnittet til 
høyre viser situasjonen med planlagt bebyggelse. Under følger et resymé av vedlagt rapport utarbeidet 

av Asplan Viak. 
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Planlagt utbygging på eiendommen overlapper delvis (horisontalt) med hensynssone for tunnel 

(hensynssone 2). Under bakkenivå kommer planlagt byggegrop inn i hensynssone 1 for 

Sentrumstangenten med hensyn til definisjon som gjelder for hensynssoner i Vegdirektoratets notat om 

regulering av tunneler. Hensynssone 2 slik det framkommer i vedlagt notat er etablert for å hindre 
inngrep som kan forringe tunnelens stabilitet, skade tunnelen eller tunnelinnredningen. 

 

I plan 1359 for tunnelen er det ikke angitt spesifikke restriksjoner til tiltak innenfor hensynssonen, som 

eks. maksimalt tillatt dyp ved gravearbeider/sprengning/boring for etablering av byggegrop for 
kjeller/parkeringskjeller o.l. 

 

Statens vegvesen er imidlertid orientert om utbyggingsplanene og behovet for sprengning over 

tunnelen. Basert på Statens vegvesens gjennomgang av første utgave av notatet datert 10.10.2016 ble 
det stilt spesifikke krav til hvordan hensynet til tunnel skal ivaretas: 

 

1. Utførelse av rystelsesberegninger med fastsettelse av rystelseskrav for 

bergrommet/tunnelen basert på vurdering av eksisterende informasjon fra tilsyn etc., 
samt befaring/ ingeniørgeologisk kartlegging i tunnelen under planlagt byggegrop. 

2. Oppfølging i anleggsfasen med hensyn til overholdelse av rystelseskrav, samt tiltak 

for kontroll og overvåkning. Punkt 1) er utført gjennom vurdering av tunellens  
bergkvalitet, sprekkeforhold og bergsikring ved en befaring og gjennomgang av 

grunnlagsdata. Befaring ble utført 26.1.2017 i samråd med Statens vegvesen region nord, 

Tromsø. 

Resultatet av vurderingen i punkt 1) er i følge rapporten at anleggsarbeidene må tilfredsstille 

følgende beregnede rystelseskrav for å ivareta konstruksjoner i dagsonen og for forholdet til 

Sentrumstangenten: 

 
 Tabell 1: Grenseverdier for rystelser for anleggsarbeidene. 

 
Arbeidsoperasjon Standard Grenseverdi for rystelser 

Sprengning i dagen NS8141:2001 42 mm/s 

Anleggstrafikk NS8141-02:2013 25 mm/s 

Pigging og komprimering av 
løsmasser 

NS8141-02:2013 16 mm/s 

Sprengning nært 
tunneler/bergrom 

NS8141-1:2012 25 mm/s 

 

Punkt 2) innebærer oppfølging like før -og etter anleggsstart. Påkrevde tiltak er installering av 
triaksielle vibrasjonsmålere, stengning av tunnel under sprengning, inspeksjon etter salve og 

registrering/overvåkning. 

 

I beregningene er det antatt at bygningene som påvirkes av sprengningen kan karakteriseres som vanlige 
boliger av armert betong, stål eller tre. Det forutsettes også at samtlige bygninger har en normal tilstand, 

og ikke er spesielt følsomme for vibrasjoner eller spesielt utsatt for setninger. Det er ikke registrert 

vernede SEFRAK-bygg nært planområdet. Det antas at bygningene er fundamentert på berg.  

 

Bygninger og konstruksjoner som antas å bli påvirket av sprengningsarbeidet skal besiktiges før 
arbeidet igangsettes. Der grunnen består av løsmasser anbefales det at byggverk som ligger nærmere 

sprengningsstedet enn 100 meter besiktiges. Dersom byggverk står på berg er avstanden 50 meter. 

Salvesprut aksepteres ikke, og alle skader fra salvesprut er entreprenørens ansvar og skal utbedres uten 
kostnader for byggherre. 

 

 

Tiltak: 
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For å minske risikoen for nedfall på brukere av Sentrumstangenten må sprengningsarbeidene utføres 

ved stengt tunnel. Denne må da stenges et tidspunkt på døgnet med liten trafikk. Før åpning av tunnelen 
skal partiet under sprengningspunktet gjennomgå visuell inspeksjon av geolog. 

 
Se vedlagt «Ingeniørgeologisk notat Petersborggata 7» datert 07.02.2017 for nærmere 

beskrivelse. 

 

Geoteknisk prosjektklasse: 
 

Geoteknisk prosjektering av tiltaket må utføres. Vanskelighetsgrad vurderes, i følge rapporten, som 

middels med definisjon: «Noe uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er 

påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan fastlegges med rimelig grad av nøyaktighet. 

Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres». 

 

Pålitelighetsklassen (CC/RC) er i rapporten vurdert til klasse 2: «Grunn- og 

fundamenteringsarbeider og undergrunnanlegg i enkle og oversiktlige grunnforhold». 

Klima 

 
Foreslåtte byggegrenser sikrer at bebyggelsen gis en gunstig plassering med tanke på skjerming av 

utearealer og lekeplass. Nærlekeplassen vil, som kravet er, ha god tilgang på sol mellom klokken 10 og 

15.00 den 20.april. Som det fremkommer av sol-skyggediagrammene på neste side (figur 23 og 24), vil 
ny bebyggelse ikke påvirke solforhold på tilgrensende boliger ut over det som må regnes som normalt i 

bynære strøk. Krav om saltak og maks tillatt gesims/mønehøyde bidrar til at ny bebyggelse i minst 

mulig grad påvirker solforholdene for eksisterende bebyggelse. Skissert utforming, med forskjøvet 

møne, vil i tillegg bidra til at solforholdene til naboer på motsatt side av Muségata bevares i størst 
mulig glad (se illustrasjon under). 

 

 
 

Tverrsnitt midtre del av tomt     Tverrsnitt nedre del av tomt  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Side 28 av 48 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figur 25: Sol-/skyggediagram                                                                                                                                                                 

Ny situasjon 20.august, kl. 09, 12, 15 og 18 
Figur 24: Sol-/skyggediagram                                                                                                                                                                 
Eksisterende situasjon 20.august, kl. 09, 12, 15 og 18 
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Grønne interesser 
Planforslaget legger ikke beslag på arealer avsatt til barn og unge, men tilfører nabolaget og byen for 

øvrig, uteoppholdsmuligheter iht. krav til leke- og oppholdsareal i lekeplassforskrift for Tromsø 

Kommune og RPR for barn og unges interesser i planleggingen. Mindre arealer som omreguleres fra 
friområde til annen veggrunn- grønt innenfor «Strimmelen» lekeplass vil ikke endre dagens bruk av 

arealene, men sikrer tilgjengelighet og tilstrekkelig plass til å etablere nytt fortau på sørsiden av Jonas 

Lies gate.  

Veg- og trafikkforhold 

For fremtidig situasjon er det, i følge vedlagt trafikale analyse, antatt samme turproduksjon og trafikk 
som beregnet for nærområdet i dagens situasjon, med kun trafikkøkning fra ny utbygging i 

Petersborggata 7 på rundt 120 kjøretøy per dag som tillegg.  

 

 
Figur 26. Estimert trafikkbelastning på vegnettet for fremtidig situasjon. (Total trafikk i sort og forventet trafikk fra 
utbyggingen i rødt.) (Illustrasjon hentet fra vedlagt rapport, Asplan Viak). 

Det er i planprosessen vurdert adkomst fra flere sider, både fra John Savios gate, Jonas Lies gate og 

Muségata. Tidligere innsendt planforslag la til grunn innkjøring (nedkjøring til p-kjeller) fra John Savios 

gate. Forslag til innkjøringspunkt er nå revidert og foreslått lagt til Jonas Lies gate. (se figur 12 og figur 
27 under). 
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Figur 27 Prinsipp adkomstløsning 08.01.2019 (Sweco)  

Skissert løsning sikrer en trafikksikker adkomst, der adkomsten er separert fra John Savios gate slik at 

krysset med Jonas Lies gate vil fremstå oversiktlig. Sikt er ivaretatt og biler som kommer ut fra p-

anlegget holder lav fart. 

 

Redegjørelse for alternative adkomstløsninger: 

Siden kommunen og forslagsstiller, fra oppstarten av, har vært enige om at en adkomst fra Muségata vil 

være mindre heldig, har ikke løsningen vært belyst/ vurdert i tidlig fase av prosjektet. På forespørsel er 
det nå likevel foretatt en overordnet vurdering av konsekvensene ved å eventuelt ”speile” situasjonen og 

legge adkomsten til parkeringskjelleren med avkjøring fra Muségata.  

 

 
Figur 28 Alternativ innkjøring fra Muségata (ikke funnet aktuell) 

Ved en adkomst fra Muségata, vil det av terrengmessige årsaker (fall), ikke være mulig å trekke 

avkjøringen lenger unna krysset Jonas Lies gate/ Muségata enn vist i illustrasjonen over. 
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Krysset Jonas Lies gate/ Muségata ville i vist situasjon fremstå mer «utflytende» og ikke tydelig definert. 

Nedkjøringen ville også bli liggende mer eksponert for omgivelsene, i en mer trafikkert gate. Ved 

innkjøring fra Muségata ville bilene som kommer nedenfra potensielt bli stående og vente på møtende 

trafikk i/ nær krysset, før de evt. kunne kjøre inn på eiendommen. Dette er uheldig rent 
trafikksikkerhetsmessig. Ny bebyggelse ville videre, måtte utformes med en lengre fasade parallelt med 

nabobebyggelsen i John Savios gate. Tilliggende bebyggelse i John Savios gate vil således miste mer 

lys/luft i nord-østlig retning. Når det gjelder Petersborggata ville en innkjøring fra Muségata medføre at 
siktaksen fra Kongsbakken ville ende direkte i den foreslåtte bebyggelsen. Med en innkjøring fra Jonas 

Lies gate, som foreslått i revidert planforslag, vil det derimot kunne etableres en naturlig avslutning på 

gateløpet, i form av en forplass.  
 

Forslagsstiller er av den klare oppfatningen at det er en langt bedre løsning å legge adkomsten via Jonas 

Lies gate, som foreslått i det reviderte planforslaget, enn å legge den til Muségata. 

 
Innkjøring fra John Savios gate redegjøres ikke for i det reviderte planforslaget da de politiske signalene 

er at denne løsningen ikke er ønskelig. 

 

Støy 
 

Den største trafikkøkningen fra eksisterende situasjon vil, ifølge analysen, være i krysset mellom John 

Savios gate og Jonas Lies gate. Den lave trafikkøkningen vil, i følge rapporten ikke medføre 
kapasitetsproblemer i krysset John Savios gate/ Jonas Lies gate. Det er avgjørende for 

trafikksikkerheten og fremkommeligheten at kryssene blir utformet slik at det oppnås gode siktforhold 

både sommer og vinter. Med planlagt fortau/gangsone i dette området er det viktig at det sikres 

snølagring som ikke hindrer sikt vinterstid. Uteromsplanen viser i følge rapporten, flere områder egnet 
for snøopplag. For gater med fartsgrense på 30km/t skal det ifølge rapporten sikres en stoppsikt på 20 

meter.  

 
I reguleringsplanen er overnevnte forslag/ tiltak inkludert. Det er regulert tilstrekkelig frisikt og det 

legges opp til at kryssløsning strammes opp med fortau for å bedre fremkommeligheten for gående.   

 

Området rundt planområdet må ifølge rapporten betraktes som ferdig utbygd med lite areal tilgjengelig 
for videre utbygging. Det er dermed ikke realistisk å ta med en generell trafikkvekst på gatenettet rundt 

planområdet siden det ikke inneholder gjennomgangstrafikk. Planforslaget vil, i følge rapporten, 

generere noe trafikk til eiendommen, men økningen er begrenset og vil ikke påvirke kapasiteten på 
veiene i området. Parkeringsplasser legges i eget garasjeanlegg, under terreng, og prosjektet vil således 

ikke generere overflateparkering. Gjennom å sikre parkering til prosjektets boliger under terreng unngår 

man gateparkering, hvilket ville ha bidratt til å forverre den trafikale situasjonen i området. Forslaget 
imøtekommer NTP ved å legge til rette for gange- og sykkel og det er avsatt forskriftsmessige areal til 

sykkelparkering. 

 

For forsamlingslokalet løses sykkelparkering som del av garasjeanlegg og på terreng ved 
adkomsttorget, mens boligdelen får innvendig sykkelparkering i tilknytning til boliginngangene og 

gjesteplasser på terreng.  

 
Etter avtale er det ikke utarbeidet egen rammeplan for grønnstruktur og offentlig infrastruktur (tidligere 

saksbehandler Heidi Martens), men regulering av offentlig vegareal er basert på veggeometri etter 

kommunens normer, tilpasset eksisterende situasjon og sikrer tilstrekkelig areal for trafikksikre 
løsninger. Nye fortausarealer planlegges etablert med 3m bredde på begge sider av Jonas Lies gate. 

 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, er lagt til 
grunn i støyutredningene som er utført av Asplan Viak. Under følger et resymé av utredningen. Gul 
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sone er i følge retningslinjen en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold, det vil si at bebyggelsen har en stille side og tilgang til 

uteplass med tilfredsstillende støynivå. Krav til maksimalt støynivå ved nybygg er at bygninger skal ha 

støynivå <55dB ved fasade, altså skal det tilstrebes at bolig ikke ligger i gul sone. Petersborggata ligger 
i følge rapporten sentralt på Tromsøya med et gatenett som gir relativt små trafikkmengder. 

Trafikkgrunnlaget som er benyttet for støyberegninger av fremtidig situasjon er vist i figur 25. 

 

 
Figur 29. Støysonekart beregnet 4 meter over bakkenivå. (Illustrasjon hentet fra vedlagt rapport, Asplan Viak). 

Fasade mot Muségata og den ene endefasaden mot Jonas Lies gate, blir ifølge analysen, liggende i 

overgangen mellom hvit og gul sone, dvs. på ca. 55dBA. Øvrige fasader vil ha støynivå under 55dBA. 
Mellom bygningene har uteoppholdsarealene, i følge rapporten, støynivåer godt under 55dBA.  

 

 
Figur 30. Støy i enkeltpunkter ved fasade. (Illustrasjon hentet fra vedlagt rapport, Asplan Viak). 

For å nyansere bildet er det i rapporten også beregnet støy i enkeltpunkter utenfor fasader, ca. 1,5meter 
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over gulvnivå i de to etasjene med full etasjehøyde i boligdelen av bygningen. Resultatet er vist i 

illustrasjonen over. Støynivåene ved fasader er inntil 3dBA over veiledende grenseverdi på 55dBA. 

Som redegjort for i rapporten aksepteres bygging i gul støysone dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. Ved de utendørs støynivåene som er beregnet vil bygging etter TEK10, i 
følge rapporten, sikre at krav til innendørs støynivå vil være oppfylt. Utvendig støynivå på mindre enn 

55dBA oppnås ikke for alle leilighetene i skissert prosjekt, men rapporten har, som avbøtende tiltak, 

foreslått å legge minimum ett soverom mot stille side, dette er sikret i bestemmelsen. Bestemmelsene 
sikrer videre at alle leiligheter skal ha tilgang til minimum 3 m2 privat uteoppholdsareal på terreng eller 

balkong, iht. veileder er disse sikret tilfredsstillende støynivå. Planforslaget sikrer således bare 

minimum størrelse på privat uteoppholdsareal, men det vil være mulig å etablere større private 
utearealer enn dette. Utover privat uteoppholdsareal er det sikret store felles utearealer med støynivåer 

under grenseverdien, i tillegg er lekeplassen gunstig plassert med tanke på støy. Det vil ikke være 

behov for ytterlige støyskjermingstiltak da bebyggelsen på tomten vil skjerme aktuelle uterom.  

 
Grenseverdiene det opereres med er i tillegg veiledende og ikke juridisk bindende. Da overskridelsen 

av gul sone i tillegg er minimal, Petersborggata er en bynær sentrumsgate, og prosjektet følger opp 

Tromsø kommunes ønske om å fortette i sentrumsnære områder, vurderes det som tilfredsstillende å 
oppføre boligformål på den aktuelle tomten. Bygningene vil tilfredsstille krav til innvendige støynivåer 

og strenge krav til god ventilasjon vil begrense behov for lufting. Alle leiligheter vil få soverom mot 

stille side og tilfredsstillende felles og private uteoppholdsrom. 

 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging T 1442 vil bli fulgt opp i videre 

prosess når det gjelder utforming av bebyggelse og støy i anleggsfasen, dette er også iht. 

kommuneplanen. 

Luftforurensning: 

I henhold til Forurensningsforskriften (§7-3 og 7-13) er anleggseier forurenser og ansvarlig for 
overholdelse av krav, samt iverksetting av eventuelle tiltak dersom grenseverdier for luftkvalitet 

overskrides i anleggsfasen 

VAO-rammeplan (Asplan Viak): 
Prinsippløsningene som er skissert i VAO-rammeplanen viser at vannforsyning- og 

overvannshåndtering er gjennomførbar i henhold til Tromsø kommunes VA-norm. Skissert forslag til 

lokal håndtering av overvann vil i følge rapporten sørge for at det ikke blir økt avrenning fra 
eiendommen. Med hensyn til drenering foreslår rapporten løsninger som kan følges opp i neste fase. 

Under er det laget et kort resymé av punktene i VAO-rammeplanen. For utfyllende informasjon vises 

det til den vedlagte rapporten, med tilhørende vedlegg. 
 

Brann: 

Bygningen er planlagt sikret mot brann ved bruk av sprinkler. Sprinkleruttak må monteres i egen kum 

iht. Tromsø kommunes VA-norm. Tromsø kommune har i følge rammeplanen kummer med 
brannvannsuttak (4stk) på tre sider av bygget. Det skulle dermed være mer enn tilstrekkelig dekning av 

brannvann for hele bygningskomplekset.   

 
Tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett: 

Området har, i følge VAO rammeplanen, mulighet for tilknytning til offentlig vannforsyning flere 

steder. I rammeplanen foreslås felles grøft for VA-stikkledninger som går ut sørøst for bygget. For 
utfyllende informasjon vedrørende skisserte løsninger vises det til vedlagt VAO-rammeplan og VA-

plan HB001 og HB002, utarbeidet av Asplan Viak. 
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Figur 31 Utsnitt av VA-plan (Asplan Viak) 

Forbruksvann og spillvann: 

Vannledninger må dimensjoneres for å kunne forsyne bygningen med tilstrekkelig vann iht. 

beregninger gjort i VAO-rammeplanen. Spillvannsledning må dimensjoneres for å kunne ta imot maks 
samtidig vannmengde fra både leiligheter og underliggende lokaler (i følge VO-rammeplanen 2,1 l/s). 

 

Overvannshåndtering: 

Når det gjelder overvannshåndtering må det fra tiltakshavers side gjøres tiltak for å hindre økt 
avrenning. Etter planlagt utbygging vil andelen tette flater øke med ca. 37 %. På grunn av 

underliggende forsamlingslokale vil det være vanskelig å infiltrere vann i grunnen mellom boligene, 

men de grønne områdene vil i følge rapporten bidra til å bremse avrenningen. Tromsø kommune setter 
krav om at mengden overvann som skal tilføres det kommunale nettet etter utbygging, ikke skal 

overstige dagens mengde. Beregning av overvann for dagens og fremtidig situasjon fremkommer i den 

vedlagte rapporten (m/vedlegg). 
 

Det stilles videre krav til at eksisterende lukket spillvannsystem ikke belastes med overvann. Med den 

beregnede økningen må det derfor legges opp til fordrøyning og infiltrasjon på egen tomt. Rapporten 

foreslår blant annet å benytte flere små infiltrasjons-/fordrøyningsenheter som tilknyttes felles utløp, 
Endelig løsning vil foreligge ved videre detaljprosjektering. 

 

 
Figur 32 Mulig plassering av infiltrasjons- eller fordrøyningssystemer (Asplan Viak) 

Det er ikke funnet relevant å oppdatere illustrasjonen etter revidert adkomstløsning). 
 

Drenering av parkeringskjeller: 
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I tillegg til behandling av overvann, er det i følge rapporten, viktig med drenering av vann fra 

garasjeanlegget. Drensvann fra parkeringshuset skal tilknyttes til OV-ledning via fordrøyningsmagasin. 

Fordi parkeringskjellerens gulv blir liggende på et lavere nivå, må det benyttes pumpe for å løfte vannet 

til fordrøyningsanlegget. 

Energiløsning 

I henhold til kommuneplanen er det sikret at nye områder som omfattes av konsesjon skal tilknyttes 
fjernvarme.  

Avfallshåndtering 

Forslag: Planforslaget sikrer at det kan etableres en løsning iht. de krav som ansvarlig aktør stiller.  

Tilfluktsrom 
Det har vært dialog med DSB vedrørende det eksisterende tilfluktsrommet som ligger på eiendommen, 

rommet er ikke i bruk i dagens situasjon og så lenge eksisterende bebyggelse planlegges revet, vil det i 

følge DSB, være uproblematisk å søke om en formell nedleggelse. Etter ønske fra DSB er søknad om 
avvikling allerede sendt. 

Privat og offentlig servicetilbud 
 

Bruk: 

Forslaget innebærer en tilrettelegging for boliger i kombinasjon med tjenesteyting. Når det gjelder 
tjenesteyting er det i bestemmelsene spesifisert ulike typer underformål som tillates, deriblant 

institusjon, kirke/annen religionsutøvelse, forsamlingslokale og administrasjon. Dette gjøres for å sikre 

fleksibilitet i reguleringsplanen som vil være gjeldende for flere år. Frelsesarmeen som organisasjon 

drifter ulike offentlige tilbud, i privat regi og tenker å etablere et forsamlingslokale for egen 
virksomhet.  Forsamlingslokalet vil således være et tilskudd til servicetilbudet i lokalmiljøet og er tenkt 

benyttet til arrangementer av ulik karakter, som f.eks. matutlevering/ møter osv. Det vil være mulig å 

leie lokalene i forbindelse med arrangementer. Sporadisk «kafévirksomhet» knyttet til frelsesarmeens 
aktiviteter kan óg være aktuelt. Det understrekes at dersom andre underformål skal etableres på tomten 

må det gjøres spesifikke vurderinger knyttet til bruk, hensyn til omkringliggende omgivelser, 

tilgjengelig uteoppholdsarealer, parkeringsbehov osv.  
 

Det forventes lite støyende virksomhet fra forsamlingslokalet og ut da dette vil ligge under lokk/delvis 

under terreng med svært begrenset vindusareal mot eksisterende bomiljø. Inngangen til 

forsamlingslokalet er lagt mot Strimmelen lekeplass og vender således vekk fra de omkringliggende 
boliggatene. Trafikk og parkering er samtidig strengt regulert for å redusere trafikk til og fra lokalet. 

Videre planlegger forslagsstiller selv å etablere et attraktivt bomiljø på tomten og dersom 

forsamlingslokalet skulle komme i konflikt med boligformål ville dette også påvirke utbyggers prosjekt 
negativt. I bakkant, under terreng, der forsamlingslokalet vil lokaliseres, er det regulert tilstrekkelig 

margin for å sikre lydtekniske tiltak mellom forsamlingslokalet og overliggende boliger i 

detaljeringsfasen.  

 
Forsamlingslokalets forhold til omgivelsene vil ivaretas gjennom utforming, detaljering og krav i 

teknisk forskrift. Forhold knyttet til bruk av forsamlingslokalet, som stenging/ brukergrupper/ drift etc. 

sikres ikke i en reguleringsplan, men vil følges opp i senere fase og styres etter annet rettsgrunnlag. 
 

Skole-/Barnehagekapasitet: 

På bakgrunn av befolkningsvekst i kommunen vil kapasiteten, i følge planbeskrivelsen i 
kommuneplanens arealdel, ved enkelte skoler være presset. I vurderingene som er gjort i ny 

kommuneplan er kommunens eget statistikkgrunnlag benyttet, men pågående utredninger om endring 

av skolekretsgrenser skaper usikkerhet i forhold til kapasitet. Foreliggende planforslag antas dog ikke å 

generere behov for økt barnehage- eller skoledekning da antallet nye leiligheter (inntil 24stk), anses å 
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være begrenset.  

Universell utforming 

På grunn av naturlig terrengfall i området har den delen av planområdet som tenkes bebygd, en 
hovedinndeling i tre nivåer, der det er lagt opp til en enkel og lesbar hovedstruktur, med et sentralt 

adkomsttorg og tydelige akser for gangforbindelser ved og gjennom området. Her er trapper og ramper 

utformet som en integrert del av arkitekturen og utomhusarealene. Garasjeanlegget og 
forsamlingslokalet får direkte atkomst fra Jonas Lies gate og via en mer «offentlig» forplass (Jonas Lies 

gate). Overliggende boliger og utomhusanlegg blir tilgjengelig direkte fra terreng langs Muségata og 

John Savios gate samt via trapp/heis fra sokkeletasjen/ Jonas Lies gate. 
 

Eksisterende gatenett rundt tomten har stigningsforhold på ca. 1:10.  

Naturmangfold og naturressurser 
Det er ikke registrert funn innenfor planområdet som tilsier at forslaget kan få konsekvenser for 

naturmangfold eller natur- og ressursgrunnlaget i området. (Kilde: miljøstatus.no.) 

Risiko og sårbarhet 
Området er ikke videre utsatt for risiko. Temaer som må/bør vies oppmerksomhet er omtalt i vedlagt 

ROS-analyse. Under refereres de hendelsene som er kategorisert som «gule» i analysen, med 
tilliggende forslag til tiltak. Det vises for øvrig til vedlagt ROS-analyse for utfyllende informasjon. 

 

15b.  Vei, bru, knutepunkt: 

Planlagt utbygging overlapper delvis (horisontalt) med hensynssone for Sentrumstangenten. Statens 
vegvesen er orientert om utbyggingsplanene og behovet for sprengning over tunnelen, og det er på 

deres initiativ foretatt befaring i tunellen. Egen bestemmelse sikrer at tiltak som kan forringe eller skade 

underliggende tunnel for Sentrumstangenten (Fv. 862) ikke kan iverksettes uten spesiell tillatelse fra 
Statens vegvesen. 

 

38-39.  Støy og støv: 
Planforslaget genererer en marginal trafikkøkning, men vil ikke tilføre området nevneverdig støy 

og/eller støv. Støv / støy i forbindelse med anleggsfasen kan dog forekomme og reguleres gjennom 

gjeldende lovverk. 

 
45. Ulykke med gående/ syklende: 

Planen genererer tidvis økt gangtrafikk til planområdet. Forslaget regulerer fortau langs Jonas Lies gate 

og gangforbindelse gjennom planområdet fra Muségata til John Savios gate. Begge deler tilrettelegger 
området med tanke på myke trafikanter og vil bidra til å redusere sjansene for ulykker. 

 

46. Ulykke ved anleggsgjennomføring: 

Ved utbygging vil området bli trafikkert av store biler for inn- og utkjøring av byggematerialer etc. 
Sikring mot allmenn ferdsel og naboskap blir dermed viktig i anleggsperioden. Det må gjennomføres 

gode tiltak for varsling og det må settes opp anleggsgjerder. Sikkerhet i byggetiden vil håndteres av 

SHA-plan. I følge Arbeidstilsynet skal byggherre gjennom hele bygge- og anleggsprosessen påse at 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.  

 

52. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring: 
Ved alle sprengningsarbeider er det krav til at byggherre gjør vurderinger av konsekvenser av rystelser, 

støy og stabilitet i berggrunnen. Ved sprengnings- og anleggsarbeid i forbindelse med dette prosjektet 

er det spesielt sprengning nært, og innenfor hensynssonen til Sentrumstangenten, som må håndteres 

spesielt. Ellers gjelder det krav til rystelser for nærliggende infrastruktur i dagen. Det har vært tett 
dialog med Statens Vegvesen vedrørende de planlagte arbeidene og underliggende tunell. Statens 

Vegvesen sikres å være involverte i den videre prosessen. Prosjektet vil gjennomføres iht. gjeldende 

lovverk og dermed skal ikke sannsynligheten for skade være stor. 
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Økonomiske konsekvenser  
Utbygging av forsamlingslokale og boliger er forutsatt å skje i privat regi. Utbyggingsavtale som sikrer 

bidrag til oppgradering av Alfheimparken (kommunalt eid) innebærer blant annet at kommunen vil få 

økonomiske midler til oppgradering av parken. De konkrete rammene rundt bidraget er ikke endelig 
avklart, men vil baseres på prosjektets størrelse og sees i sammenheng med lignende planer i området.   

 

Det vil gjennom utbyggingsavtale avklares hvordan kostandene for eventuelt nye vegarealer skal 
fordeles, men det legges opp til at selve utbyggingen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser for 

Tromsø kommune. Kommunen vil, som i dag, få drift- og vedlikeholdsansvar for de veiene som 

reguleres offentlige. Ut over dette er det ikke kjent at planen vil generere juridiske eller økonomiske 
konsekvenser for kommunen. 
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9. UTTALELSER OG MERKNADER 
 

Oppstart regulering ble kunngjort 07.06.16 med frist for merknader 01.07.16 
(Merknadsvurderingene er ikke oppdatert etter revidert adkomstløsning) 

 

Tilsammen kom det inn 8 merknader innen fristen. En supplerende merknad oversendt kommunen i 
etterkant er også inkludert i sammendraget: 

 

 

AVSENDER 

 

DATO 

(mottatt) 

 

 

SAMMENDRAG MERKNAD 

 

   

MERKNADSVURDERING 
 

1. 

Statens 
Vegvesen 

v/Kjell Vang 

 

27.06.16 

 

Det opplyses om at planområdet er 

tilknyttet kommunale veger, og at 
deres interesser dermed ikke blir 

direkte berørt av planarbeidet. De 

kommer med følgende generelle 

uttalelse: «Det å ivareta 
trafikksikkerheten for alle 

trafikantgrupper som ferdes i 

området, vil være særdeles viktig. I 
dette ligger opparbeidelse av gode, 

trafikksikre og tilrettelagte løsninger 

for myke trafikanter og oversiktlige 
atkomster og kryssløsninger for 

biltrafikken. Vi forutsetter videre at 

prinsippene for universell utforming 

legges til grunn i planleggingen. 
Planområdets nærhet til Tromsø 

sentrum gjør at 

parkeringstilgjengeligheten må 
begrenses. Statens vegvesen har 

tilgjengelig en rekke nettbaserte 

håndbøker som anbefales brukt i 

planarbeidet.» 

 

Det er utarbeidet en trafikal 

analyse for prosjektet som 
blant annet omtaler 

trafikksikkerhet og den 

trafikale situasjonen i 

området. (Se vedlegg.) 
Myke trafikanter er 

hensyntatt gjennom 

planlagte tiltak innenfor 
planområdet, bl.a. fortau 

langs Jonas Lies gate og 

gangforbindelse gjennom 
området. Universell 

utforming er og vil legges til 

grunn i planleggingen. 

Parkeringsdekningen er 
restriktiv og foreslått 

regulert som angitt i 

bestemmelsene. Parkering 
legges til eget garasjeanlegg, 

og det legges ikke opp til 

overflateparkering i 

prosjektet.  
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2. 

Fylkesmanne

n i Troms v/ 
Per Elvestad 

og Oddvar 

Brenna 

 

05.07.16 

 

Barn og unge: Det kommenteres at 

det generelt er mangel på egnede 

lekeområder i sentrum, og at det bør 
legges til rette for en oppgradering 

av lekearealet til et godt 

nærmiljøanlegg som også kan tjene 
andre deler av boligområdet. Det 

påpekes at uteromsplan bør 

vedlegges høringsmaterialet. Det 
gjøres videre oppmerksom på at 

lekearealet delvis ligger innenfor gul 

støysone for Mellomvegen og at det i 

planarbeidet må beskrives hvordan 
en skal ivareta hensynet til støy. 

 

 
Tilrettelegging for syklende: Det bør 

legges til rette for et tilstrekkelig 

antall sikre og overdekte 

sykkelparkeringsplasser.  
 

Videre opplyses det om at 

detaljregulering vil inngå i 
Fylkesmannens 

«Samordningsprosjekt». Ordningen 

gir fylkesmannen fullmakt til å 
samordne og eventuelt avskjære 

innsigelser fra statlige myndigheter.  

Til orientering vises det 

avslutningsvis til dokumentet 
«Retningslinjer for bruk av 

innsigelse og klage på kommunal 

arealdisponering» som ligger på 
Fylkesmannen i Troms sine 

nettsider.  

 

 

Barn og unge : Det sikres 

opparbeidet nærlekeplass på 

eiendommen. Videre sikres 
det, gjennom 

utbyggingsavtale, en 

forholdsmessig sum til 
oppgradering i 

Alfheimparken. Hoveddelen 

av Strimmelen lekeplass 
inngår ikke i det endelige 

planområdet, etter avtale 

med kommunen. 

Utomhusplan for prosjektet 
er utarbeidet og ligger 

vedlagt.  

 
Tilrettelegging for syklende: 

Sykkelparkering for 

boligene er hovedsakelig 

tenkt løst innendørs på 
bakkeplan, i tillegg til 

utendørs gjesteparkering 

(sykkel). For 
forsamlingslokalet vil 

innvendig sykkelparkering 

løses i forbindelse med 
garasjeanlegget, i tillegg vil 

det etableres 

sykkelparkeringsplasser i 

forbindelse med den nye 
«forplassen».  
 

 
 

 

 

 
3. 

Troms 

fylkeskomm
une v/Stine 

Larsen Loso 

og Signe 
Stoll 

 
30.06.16 

 
Uttalelsen gis på vegne av de ulike 

fagetatene i fylkeskommunen.  

Samordna bolig-, areal- og 
transportplanlegging: Sentrumsnær 

fortetting er i tråd med statlig 

planretningslinjer (klima-, energi-
,bolig-, areal- og 

transportplanlegging). Sykkel, 

kollektiv og gange må tilrettelegges 

for/prioriteres, mens biltrafikk og 
bilparkering begrenses. For å sikre 

universell utforming må 

stigningsforhold og veifinningsplan 
planlegges fra starten. Det bes om at 

Vegvesenets håndbøker følges ved 

 
Samordna bolig-, areal- og 

transportplanlegging: 

På bakgrunn av dialog med 
kommunen og den trafikale 

analysen sikres det at 

planforslaget tilrettelegger 
spesielt for myke trafikanter, 

blant annet gjennom 

etablering av fortau mellom 

Muségata og John Savios 
gate samt en allmenn 

gangforbindelse over 

eiendommen. I tillegg legges 
det opp til en restriktiv 

parkeringsdekning for bil og 
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planlegging av veganlegg. 

 

Byggeskikk: Det påpekes at 

fortetting og høyere utnyttelse ikke 
tilsidesetter kvalitetskrav til 

bebyggelse, bokvalitet, private og 

offentlige uteareal og infrastruktur. 
(hensyn til barn/unge, universell 

utforming og estetikk skal ivaretas.) 

De er svært positive til at friområdet 
søkes videreført og forutsetter at 

dette følges opp. 

 

Kulturminnevern: Det er ikke påvist 
automatisk fredede kulturminner 

innenfor planområdet og det anses 

som lite sannsynlig at det vil dukke 
opp ukjente kulturminner.  Det 

minnes imidlertid om tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt, jfr Lov 

om kulturminner av 1978. Det bes 
om at dette tas med som opplysning i 

planteksten. 

gode løsninger for sykkel. 

 

Byggeskikk: Hensynet til 

barn/unge, universell 
utforming og estetikk er 

hensyntatt i foreliggende 

forslag, gjennom kart og 
bestemmelser, men vil også 

være del av videre 

planlegging. 
 

 

 

Kulturminnevern: Eget 
punkt mht. tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt i 

forbindelse med 
kulturminnevern er inkludert 

i forslag til 

planbestemmelser. 

 
4. 

Fortidsminne

-foreningen 
Tromsø og 

Omegn 

lokallag 

v/Sveinulf 
Hegstad 

 
 29.06.16 

 
Det orienteres om at 

eiendommen/området i 1919 ble 

regulert som «Hagebyen Tromsø» og 
at boligene i området er oppført i en 

historisme/ jugend-stil over en kort 

periode, noe som gir området et 

helhetlig preg. Det påpekes en 
tydelig kvartalsstruktur, hvor 

Petersborggata utgjør en hovedakse 

med fri sikt mot fjellene i sør fra 
Gyllenborg og Kongsbakken. Det 

orienteres om at Petersborggata nå 

stopper ved Muségata, men at den 

opprinnelig var tenkt å fortsette 
lenger sørover. 

 

I forb. med plansaken påpekes 
viktigheten av følgende: 

 

Byggelinjen i Jonas Lies gate og 
Petersborggata videreføres. 

 

Byggehøyder tilpasses eksisterende 

bebyggelse. Høyden trappes ned på 
den venstre delen av bygningen (som 

tilfellet er i dag) slik at siktlinjen fra 

lenger nord i Petersborggata 
beholdes. 

 

 
Som det fremkommer av 

foto side 9 (figur 7) synes 

ikke eiendommen fra 
Gyllenborg/Kongsbakken 

vgs. Veiens kurvatur bidrar 

til at eiendommen ikke er 

synlig før man nærmer seg 
selve tomta. Regulerte 

høyder forholder seg til 

øvrig bebyggelse i området, 
og vil slik forslagsstiller ser 

det ikke påvirke de 

overordnede siktaksene i 

området. Med hensyn til 
tidligere (evt. planer) om at 

Petersborggata skulle 

fortsette lenger sørover vises 
det til punktet «topografi/ 

landskapstrekk» under 

kapitelet «konsekvenser av 
planforslaget», hvor dette er 

omtalt.  

 

Foreslått byggegrense langs 
Jonas Lies gate 

sammenfaller med 

byggegrensen i gjeldende 
regulering. Langs Muségata 

tar foreslått byggegrense 
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Arkitektur, material- og fargevalg 

må ta hensyn til områdets 

kulturhistoriske- og miljømessige 

kvaliteter. 
 

Fortidsminneforeningen tilbyr seg å 

være diskusjonspartner i 
planprosessen. 

 

 

utgangspunkt i det ytterste 

bygningslivet til dagens 

bebyggelse på eiendommen 

og naboeiendommer. 
  

Høyder er, etter 

forslagsstillers oppfatning, 
hensyntatt i foreliggende 

forslag, med oppbrutte 

volum og saltak. Det vises 
til illustrasjonssnitt som 

viser forholdet til 

omgivelsene. Presiserte 

høyder er angitt i kart/ 
bestemmelser. Mot nordvest 

er byggegrensen foreslått 

lagt som vist på kartet, 
tidligere byggegrense var 

ikke definert i denne 

retningen da den var 

kvartalsvis. Det vises videre 
til historisk foto fra 1956 på 

s 24 som viser eldre 

bebyggelse på eiendommen 
med samme byggelinje. 

Arkitektur og materialvalg 

er og vil bli hensyntatt i 
planleggingen. 

 

5. 

Jos Kögeler 
og Barbara 

Vögele 

 

01.07.16 

 

Det påpekes at det ikke er mottatt 

referat fra nabomøtet enda og at de 
heller ikke har mottatt trafikknotat 

fra møte mellom kommunen og 

utbygger som skulle ha fulgt 
referatet. 

 

Som en av de nærmeste naboene er 

de opptatt av at utbyggingen har 
kvaliteter som gjør at ulempene med 

et større bygningsvolum og flere 

beboere er akseptable. De håper 
reguleringsplanen kan bidra til at 

Strimmelen lekeplass oppgraderes, 

og at det settes i gang 
trafikkreduserende tiltak i området. 

Oppsummert har de følgende 

innvendinger: 

Bygninger: 
Det ønskes at arkitekturen tilpasses 

historisk bebyggelse. Det forutsettes 

at høyden på nye hus ikke er mer enn 
1 m over den høyden dagens bygning 

har på tilsvarende plass. Det betyr i 

 

Kommunen oppgir, på 

henvendelse fra 
forslagsstiller, at 

møtereferatet fra nabomøtet 

nå skal være utsendt, hvilket 
er kommunens ansvar. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bygninger: 
Med hensyn til forslagets 

forhold til det historiske 

området ligger eiendommen, 
ikke som del av disse 

kvartalene, men vis-à-vis. 
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praksis at mønehøyde til samtlige tak 

har kotehøyde inntil 0,5-1 meter over 

dagens flate tak. 

 
«Skissen viser nye hus på 

grøntområdet på vestsiden av 

eiendommen. Vi ønsker at disse hus 
og parkeringen tas ut av planen. 

Flere hus reduserer grøntarealet og 

sperrer siktlinjen gjennom 
Petersborggata.»  

 

Det påpekes videre at det er viktig å 

beholde siktlinjen og grønt-området 
for å opprettholde kvaliteten til det 

historiske området, og at foreslått 

prosjekt endrer opplevelsen av 
kvartalet, blant annet fordi gatebildet 

ikke lenger vil bestå av kun 

historiske boliger. Istedenfor hus og 

parkering ønskes opparbeidet hage 
med snarvei for fotgjengere og 

syklister slik at det oppnås 

forbindelse til Petersborggata 1-6. 
 

Det ønskes ikke overflateparkering i 

prosjektet. 
 

Det ønskes ikke store 

søppelkontainere, men søppelsug. 

 
Trafikk:  

Området har økende trafikk. 

«Vi ønsker at det planlegges 
trafikkreduserende tiltak. Helst ser vi 

at gjennomgangstrafikken forbys. 

Alternativt kan man etablere gatetun 

på strategiske plasser eller stenge 
enkelte strekninger helt for biler 

(f.eks. Jonas Lies gate ovenfor 

Strimmelen lekeplass)» 
 

Oppsummert punkt: Det ønskes ikke 

fortau annet enn rundt Strimmelen 
lekeplass, det vil gi økt 

biltrafikk/fart, bilene ønskes mest 

mulig bort. Det påpekes videre at 

Muségata (fra Rektor Qv. gate til J. 
Lies gate) brukes til aking vinterstid. 

 

«Mellom Strimmelen lekeplass og 
den tidligere bhg. går det en gate 

som er skiltet som stengt for 

Mot syd og vest grenser 

eiendommen mot områder 

preget av mer sporadisk og 

etappevis utbygging. 
Gjennom tidligere bruk og 

bygningsutforming kan 

eiendommen ikke sies å ha 
vært direkte del av den 

historiske bebyggelsen mot 

nord. Foreslått bebyggelse er 
dog tilpasset sine omgivelser 

gjennom foreslått 

volumutforming og 

byggehøyder. Mot nordvest, 
på oversiden av 

bebyggelsen, er det planlagt 

nærlekeplass og 
uteoppholdsarealer. 

Bebyggelsens plassering er 

«strukket» noe lenger nord-

vestover enn i dagens 
situasjon. (Ref. illustrasjon 

og tidligere kommentar.) 

 
Etter forslagsstillers 

oppfatning er argumentet 

om en siktakse fra nedre del 
av Petersborggata gjennom 

planområdet fiktiv, da en 

slik akse likevel ville stoppe 

mot bebyggelsen i sydvest. 
Videre har det, som historisk 

fotografi viser s 24, tidligere 

ligget bebyggelse på 
eiendommen, nettopp i 

denne aksen.  

 

Det legges ikke opp til 
overflate-parkering i 

prosjektet. Skissert løsning 

for avfallshåndtering (fullt 
nedgravd) og lokalisering av 

denne er avklart med 

Remiks AS. Det vil være 
dialog med dem vedrørende 

endelig løsning i 

detaljeringsfasen.  

 
Trafikk:  

Det er utarbeidet trafikal 

analyse for prosjektet som 
viser at forslaget ikke vil 

generere nevneverdig 
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gj.gangs-trafikk. Dette forbudet 

overholdes ikke.» «Vi ønsker denne 

veien fysisk sperret for biltrafikk. 

Bredden kan reduseres til 3meter g 
p-plassene kan fjernes for å gi mest 

mulig plass for park/lekeplass på 

Strimmelen. 
 

Strimmelen aktivitetspark: 

 «Vi ser behov for en grønn og sikker 
plass som kan fungere som en 

møteplass for barn og unger i 

bydelen.» Det foreslås ulik form for 

opparbeiding, blant annet 
naturlekeplass, byhage, drivhus, 

gapahuk og gårdsdyr. Det inviteres 

til å ta kontakt for videre dialog. 

trafikkøkning (se vedlegg). 

Nødvendige tiltak, utløst av 

planforslaget, er innarbeidet 

i planene. Det er bl.a. 
innarbeidet fortau langs 

Jonas Lies gate fra Muségata 

til John Savios gate. Med 
hensyn til innspill om 

stenging av gjennomgangs-

trafikk osv. er dette 
spørsmål som kommunen 

må ta stilling til, da det er de 

som har ansvar for 

trafikkreguleringen. Dette 
gjelder også andre trafikale 

spørsmål som ikke berører 

saken direkte. 
 

Strimmelen aktivitetspark:  

Mht. strimmelen lekeplass, 

og en evt. oppgradering av 
dette arealet må det evt. 

være en sak mellom 

kommunen og/ eller eier av 
eiendommen.  

 

6. 
Elin Gullhav 

og Rolf Otto 

Hansen 

 

30.06.16 

 

Beboere i Petersborggt. 9 og av de 
som berøres mest av prosjektet. Det 

opplyses om at hoveddelen av deres 

hus er oppført i 1921, og at det meste 

av kjellermuren er tørrstablet 
steinmur, pusset ut- og innvendig. 

Det påpekes at muren er sårbar i 

forb. med sprengningsaktiviteter. 
Videre påpekes viktigheten av å 

legge det unike området til grunn i 

planleggingen og at bygningen på 

eiendommen i dag ikke passer inn i 
området, og at man nå har mulighet 

til å gjøre noe med det. 

- Ny bebyggelse bør tilpasses 
området (størrelse, høyde, volum, 

utforming). Estetikk og byggeskikk 

bør vektlegges. 
- Bomiljø bør vektlegges uten 

gjennomgangstrafikk, for sikrere 

forhold for opphold og lek. 

Spesifikke anmerkninger til 
forslaget: 

 

Byggehøyde:  
Bygningen må tilpasses eks. 

bebyggelse og høyde ikke økes. 

 

Med hensyn til hvordan 
forslaget forholder seg til 

omkringliggende, historisk 

bebyggelse, vises det til 

tidligere kommentarer til 
innspill. 

 

Som det fremkommer av 
vedlagt rapport «vurdering 

av grunnforhold, 

forurensning og 

radonforekomst» skal 
bygninger og konstruksjoner 

som antas å bli påvirket av 

eventuelt sprengningsarbeid 
besiktiges før arbeidet 

igangsettes. 

 
Byggehøyde/Byggegrense:  

Sol/Skygge-diagrammene 

for prosjektet viser 

konsekvensene for 
omkringliggende 

bebyggelse. Høyder og 

avstander mellom byggverk 
er i stor grad lik den 

eksisterende bebyggelsen i 
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Høyde er av stor betydning for 

bevaring av sol på eiendommene 

rundt. Foreslått bygning ruver i 

terrenget og gir økt skyggevirkning 
på deres eiendom (ref. diagrammer). 

 

Byggegrense:  
Mener at opprinnelig byggegrense på 

5m må opprettholdes mot Muségata. 

Foreslår å flytte bygget lenger mot 
sør for å opprettholde eks. regulert 

byggegrense og unngå 

skyggelegging av deres eiendom. 

 
Trafikk: 

Det er stor trafikkbelastning i 

området fra før. Det er ønskelig med 
trafikksanering for å fjerne 

gjennomgangstrafikk fra boliggatene 

og for å øke sikkerheten for 

beboerne, og gjør området tryggere. 
Trafikkregulering og -sanering er 

gjort i stor grad i andre boområder i 

Tromsø. 
 

Støy/støv: 

Det må tas hensyn til støv og støy for 
berørte naboer i bygningsperioden. 

området. Det nye tiltaket vil 

i liten grad berøre naboene 

ut over det som er å anse 

som normalt i områder med 
spredt villabebyggelse. 

Forslaget til byggegrense 

mot Muségata opprettholdes 
som tidligere foreslått, med 

en byggegrense som følger 

byggelinjen til øvrige bygg 
langs denne gata og 

beliggenheten til det 

eksisterende bygget på 

eiendommen. 
 

Trafikk: 

Se tidligere kommentarer og 
trafikal analyse som belyser 

konsekvensene av 

planforslaget og evt. 

avbøtende tiltak. Evt. 
stenging av veier/ 

gjennomgangstrafikk er 

spørsmål som det blir opp til 
kommunens ansvar å ta 

stilling til.  

 
Støy/støv: 

Bestemmelse om beskyttelse 

av omgivelser mot støy og 

støv i anleggsperioden er 
inkludert i 

planbestemmelsene.  

 
7. 

Tomas 

Kratochvil 

 

 
30.06.16 

 
Reagerer på planer om høy utnyttelse 

av tomta, problematiske forhold som 

gjør at prosjektet påvirker 

omgivelsene negativt: 
 

Størrelse på prosjektet: 

Det legges opp til presedens (høyde, 
utnyttelse) for omkr. liggende 

eiendommer. 

 
Er det riktig å foreslå rekkehus i et 

område med enkeltstående historiske 

villaer? 

 
Det legges opp til betydelig økning 

av høyden på tomta samtidig som det 

er høyere antall hele etasjer/høyde 
enn omkr. liggende bebyggelse. 

 

 
Størrelse på prosjektet: 

Området ligger i et 

fortettingsområde av byen 

og foreslått utnyttelse ligger 
innenfor det kommunen har 

signalisert at de anser som 

fornuftig/akseptabelt. 
 

Arkitektonisk uttrykk er 

foreslått/skissert som en 
fortolkning av 

omkringliggende 

bebyggelse, nettopp for å 

kunne tilpasse seg denne, 
gjennom en moderne 

tilnærming. 

 
Forslagsstiller mener at 

foreslått bebyggelse, med 
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Ny byggegrense mot sør er foreslått 

basert på eks bygg, men eks bygg er 

en enetasjes fløy. Det er stor forskjell 

på dette og et 3-4 etasjers rekkehus 
på samme linje. Stiller spørsmål ved 

om byggegrensen er plassert riktig/ 

begrunnet. 
 

Orientering av bygningsmassen: 

Orientering mot sør gjør at private 
hager langs Jonas Lies gate vil få 

betydelig innsyn fra flere leiligheter i 

prosjektet. Går på bekostning av 

privat område. Mener prosjektets 
orientering og utsikt bør være mot 

øst (offentlig rom). 

Bekymret for mulighet for økt 
utnyttelse av egen tomt i fremtiden, 

dersom leilighetene får utsikt den 

veien. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Offentlig/grønt areal: 

Det er stort behov for oppgradering 
av offentlige rom i området. 

Prosjektet bør derfor bidra til 

oppgradering av torget nedenfor 
prosjektet og/evt. også oppgradering 

av Alfheimparken. Det er ønskelig at 

sine høyder, er tilpasset 

omgivelsene.  Mht. 

byggehøyder/ byggegrense 

(også mot sør) vises det til 
illustrasjonssnitt og vedlagte 

illustrasjoner som belyser 

hvordan forslaget er tilpasset 
terreng og omgivelser. Etter 

vår mening ligger de 

foreslåtte planene innenfor 
det som er å regne som en 

normal og fremtidsrettet 

utvikling av eiendommen.  

 
Orientering av 

bygningsmassen: Prosjektets 

orientering er valgt på 
bakgrunn av diverse hensyn, 

som krav til dagslys, 

bokvalitet, tilkomst og 

utomhusarealer. Etter 
forslagsstillers mening er det 

ikke snakk om noen massiv 

utbygging av eiendommen, 
og innsynet som prosjektet 

måtte generere mot enkelte 

av sine naboeiendommer er 
(etter vårt syn) å anse som 

akseptabelt da det her er 

snakk om et sentralt 

boligområde i byen, som 
ligger innenfor et område 

der kommunen ønsker 

fortetting. Noe innsyn fra 
omkringliggende 

eiendommer i bynære strøk 

er således vanskelig å 

unngå.  
 

Forslagsstiller kan ikke se at 

planforslaget vil kunne 
påvirke mulighetene for en 

eventuell fremtidig økt 

utnyttelse på nabo-
eiendommen i negativ grad 

(på grunn av sikt). 

 

Offentlig/grønt areal: 
En utbyggingsavtale sikrer 

et forholdsmessig bidrag til 

oppgradering av 
Alfheimparken. Når det 

gjelder friområdet/ 
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nevnt oppgradering kan skje 

samtidig med utbygging, og ikke i 

lang tid etter. 

eksisterende lekeplass 

innenfor planområdet 

(«Strimmelen») er en 

eventuell opprusting opp til 
eier/kommune å vurdere. 

 

8. 
Mona 

Aasland og 

Arne Hugo 
Hanssen 

 

30.06.16 

 

Ønsker følgende: 
“Lekeplassen” 200/649, bevares som 

friområde gjerne med opprustning av 

lekeapparater/skaterampe. 
 

Ny bebyggelse må ikke overskride 

høyde på omkringliggende 

bygninger. Det må legges vekt på en 
evt. uttalelse fra 

fortidsminneforeningen i denne 

saken.  
 

Gående bør ha tydelige merker å 

forholde seg til når de krysser 

gatene. God merking for overganger 
vil gjøre ferdselen forutsigbar. 

 

Gatekryssene bør bli mer 
oversiktlige ved f.eks. å fjerne trær. 

 

Hovedtyngden av 
«Strimmelen» -lekeplass/ 

friområde er utelatt fra 

planområdet. En eventuell 
oppgradering av arealet blir, 

som tidligere nevnt, opp til 

eier/kommune å vurdere. 

 
Utforming av bebyggelsen 

er foreslått med bakgrunn i 

ønsket utnyttelse/bruk av 
eiendommen, høyde på 

omkringliggende bebyggelse 

og topografi.  Det vises til 

illustrasjonssnitt og vedlagte 
illustrasjoner som viser 

situasjonen med omgivelser 

samt tidligere kommentarer. 
For trafikale 

problemstillinger vises det 

til den trafikale analysen 
som er utarbeidet for 

prosjektet, denne beskriver 

den trafikale situasjonen og 

innarbeidede tiltak.  
9. Anette 

Jakobsen 

(Sameiet 
Jonas Lies 

gt. 24) 

27.04.17 
 
Ettersendt 
innspill til 
kommunen  

Etterspør alternativer til innkjørsel 

fra John Savios gate. Er bekymret for 

den økte trafikken på nevnt vei, som 
i dag er vei til maks 8 enheter. Gaten 

er i følge innspillet smal og det 

virker, i følge innspillet, ikke som 

det er tenkt å utvide kapasiteten slik 
tegningene ser ut. Det stilles videre 

spørsmål vedrørende siktforholdene 

på vei ned John Savios gate. Det 
påpekes videre at gaten i dagens 

situasjon er barnevennlig og at den 

benyttes som «link» til lekeplassen 
ved Strimmelen, og tidvis også som 

akebakke. De som bor i området 

anbefaler sterkt at det vurderes 

innkjøring fra Jonas Lies gate da 
dette belaster nærområdet minst, 

eventuelt fra muségata. 

Det har vært en lang prosess 

med hensyn til vurdering av 

adkomstløsning og flere 
løsninger har vært vurdert 

og diskutert (blant annet 

med kommunen). Foreslått 

løsning er av de involverte 
fagkyndige vurdert å være 

den som i best mulig grad 

hensyntar sikt, 
trafikksikkerhet osv. 
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