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Innledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål for planen 

Saken er kjent for kommunestyret gjennom behandling 21.11.2018, 

hvor det ble truffet følgende vedtak: 

 

Plan 1865, detaljregulering Peterborggt 7 A-B, med plankart datert 

19.07.2017 og tilhørende bestemmelser datert 20.09.2017 avvises i 

nåværende form.  

 

Planen fremmes på nytt med følgende endringer: 

1. Avkjøring/innkjøring til /fra området legges til Muségata eller 

Jonas Lies gate. 

2. Kommunen vurderer om det er mulig å få satt av 1-2 

tidsbegrensa parkeringnsplasser til hjemmetjenestens biler. 

3. Kommunen foretar en gjennomgang av trafikk- og 

skiltsituasjonen i hele området mtp- smidigst mulig 

trafikkavvikling.  

 

Kommunestyrets vedtak er nå fulgt opp. Planen fremmes med ny 

adkomstløsning fra Jonas Lies gate, det er gjort en vurdering av 

muligheten for tidsavgrenset parkeringsplasser for hjemmetjenesten, og 

en gjennomgang av trafikk- og skiltsituasjonen i hele området.  

 

For helhetetens skyd gjennomgås hele saksforholdet tilsvarende forrige 

saksfremlegg. 

 

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for en kombinasjon av 

boliger og offentlig/privat tjenesteyting på Frelsesarmeens eiendom i  

Petersborggata 7A-B.   

    

Hovedinnhold 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.  

 

Intensjonen er å etablere et forsamlingslokale med tilliggende 

servicefunksjoner i sokkel og overliggende boliger i 2-3 etasjer og på 

loftet. Det er sikret at ny boligbebyggelse skal oppføres med saltak for 

å spille på lag med omkringliggende villabebyggelse. Byggegrenser og 

bestemmelser sikrer 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.  

Reguleringsplanen legger opp til inntil 24 boenheter.   

 

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.   

 

 

Vurdering Reguleringsplanen er i tråd med overordnede planer, og har løst de 

spesielle hensynene til trafikk, Alfheimparken og sentrumstangenten. 

Adkomst er revurdert og endret fra Johan Savios gate til Jonas Lies 

gate. Tiltaket som helhet anses som positivt for området. 

Administrasjonen tilrår på bakgrunn av dette at planforslaget vedtas. 

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

  

  

  

  

01. Oversiktskart    ikke datert 

02. Forslag til reguleringsplankart  01.12.19 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser  20.09.17 

04. Forslagstillers planbeskrivelse og evt. 

Forhåndsuttalelse  

 11.01.19 

05. ROS-analyse  26.07.17 

06. Utomhusplan 08.09.17 

  07. Trafikk- og støyanalyse   26.07.17  

 08. VAO-rammeplan   13.12.16 

 09. VAO vedlegg til rammeplan 13.12.16 

 
10. Vurdering grunnforhold, forurensing og   

      radonforekomst   

16.02.17 

 11. Ingeniørgeologisk notat 07.02.17 

 12. Veigeometri   16.06.17 

 13. Samlede illustrasjoner   16.06.17 

 14. Høydekotekart for omkringliggende bebyggelse ikke datert 

 15. Notat angående trafikksystemet 05.12.18 

   

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Plan 0554 -Mellomvn-Røstbakken-Austadvn-Musègt. 23.12.1976 

Kommuneplanens arealdel 2017. 2026 01.03.2017 

Plan 1359 – Sentrumstangenten 01.07.1997 

Plan 1622 – Haugenstykket 30.05.2007 

  

 

 



02 Planfakta Tall og faktaopplysninger om plan (ikke planvurdering) 

 Adresse  Petersborggata 7A – 7B 

 Gnr/bnr 200/1000, deler av 200/649, 200/1 og 200/645, samt mindre deler av 

200/999, 200/998, 200/653 og 200/647. 

Forslagstiller Frelsesarmeens Eiendommer AS. 

Plankonsulenter Dyrø og Moen arkitekter AS i samarbeid med Sweco Norge AS.   

Planområdets areal Ca. 4,3 daa 

Fordeling 

forsamlingslokale 

/boliger 

Totalt maks BRA = 3700m2 hvorav maks BRA = 1400m2 kan 

benyttes til institusjon, kirke/annen religionsutøvelse, 

forsamlingslokale, administrasjon eller annen offentlig eller privat 

tjenesteyting. Det tillates 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. 

 

 

 

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

Oppstartsmøte med byutvikling 26.05.16  

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

07.06.16  

Annonsert oppstart av utbyggingsavtale 16.04.17   

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling)  07.11.17 

 
Byutvikling, miljø- og transportkomiteen (1. 

gangsbehandling) 

8.11.18 

 Kommunestyret (1. gangsbehandling)  21.11.18 

  

Planprosessens 

spesielle sider 
  Avkjørsel til eiendommen.   

 Forholdet til sentrumstangenten.   

 Bidrag til Alfheimparken 

    

 

 

 

04 Planvurdering 
  

Bakgrunn Forslagstiller ønsker å rive eksisterende bebyggelse på tomten og realisere et nytt og 

moderne forsamlingslokale for egen virksomhet i kombinasjon med boliger. 

 

Boligbebyggelse Reguleringsplanen legger opp til inntil 24 boenheter over forsamlingslokalet. Gjennom 

bestemmelser og byggegrenser er det sikret at det ikke opparbeides én stor boligblokk 

sentralt på eiendommen, men at bebyggelsen brytes opp i fire mindre bygningsvolum 

som tilpasses sine omgivelser i volum og utforming. For å sikre variasjon i byggehøyde 



og harmoni med omkringliggende bebyggelse, er gesims regulert til maks c+44 og alt 

over dette skal utformes i saltak maksimalt 4,5 m mønehøyde over gesims. Maksimalt 

tillat byggehøyde vil da være c+ 48,8m. Saltaket vil bidra til at prosjektet harmonerer 

med dagens bebyggelse. Største eksisterende byggehøyde på omkringliggende 

boligbebyggelse er c+ 49m (mot vest – se vedlegg 13). 

 

 
 

Forsamlingslokalet Det er lagt inn bestemmelser om at offentlig/privat tjenesteyting maksimalt kan utgjøre 

1400m2 BRA. Det tilsvarer arealet i sokkeletasjen. Det forventes lite støyende 

virksomhet fra forsamlingslokalet 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 regulert for å redusere 

trafikk til og fra lokalet.   

 
 

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. Overliggende boliger og utomhusanlegg blir tilgjengelig 

direkte fra terreng langs Muségata og John Savios gate samt via trapp/heis.   

 

Alfheimparken Det er gjennom bestemmelsene sikret at prosjektet skal bidra til opparbeidelse til 

Alfheimparken. Det vil ikke bli gitt igangsettingstillatelse før et forholdsmessig bidrag 

er sikret.   

 

Skole og 

barnehage 

Området har god nærhet til skole og barnehage. Gyllenborg skolekrets er en av flere 

skolekretser som kommunen har besluttet å se nærmere på grunn av begrenset kapasitet 

i forhold til forventet befolkningsvekst og økning av antall boliger. Dette tiltaket vil 

isolert sett ikke påvirke skolekapasiteten i nevneverdig grad, men det forventes at 



nødvendige tiltak i Gyllenborg skolekrets utredes i nærliggende fremtid. 

 

Støy Fasade mot Muségata og den ene endefasaden mot Jonas Lies gate, blir ifølge trafikk- 

og støyanalysen, liggende i overgangen mellom hvit og gul sone, dvs. på ca. 55dBA. 

Øvrige fasader vil ha støynivå under 55dBA. Mellom bygningene har 

uteoppholdsarealene, ifølge rapporten, støynivåer godt under 55dBA.  Rapporten har, 

som avbøtende tiltak, foreslått å legge minimum ett soverom mot stille side, dette er 

sikret i bestemmelsen. Det tillates også innglassing av balkonger. 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. 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.  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 regulert for 

å redusere trafikk til og fra lokalet.   

 

Trafikale forhold Den største trafikkøkningen fra eksisterende situasjon vil, ifølge trafikk- og 

støyanalysen, være i krysset mellom John Savios gate og Jonas Lies gate. Dette krysset 

vil bli brukt både som adkomst til parkering for leilighetene, og til/fra 

forsamlingslokalet. Trafikkøkningen vil, ifølge rapporten ikke medføre 

kapasitetsproblemer i dette krysset. 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 ifølge rapporten, 

flere områder egnet for snøopplag.  

 

Det er vurdert alternative avkjørsler til eiendommen fra Jona Lies gate og Musègata. 

Forslagstiller og kommunen kom i første omgang til enighet om avkjøring fra John 

Savios gate som den best egnede løsning. Ved sluttbehandling vedtok kommunestyret å 

avvise adkomst fra John Savios gate. Dette er fulgt opp og adkomst er nå endret til 

Jonas Lies gate slik som vist under. John Savios gate reguleres som gang/sykkelveg 

fram til fortau i Jonas Lies gate. I tillegg skal det oppføres grønnstruktur langs gang- og 

sykkelveien for å gjøre krysset lettere å lese, samt å hindre at krysset blir «utflytende». 

 



 
 

Kommunestyret vedtok også at det skal foretas en gjennomgang av trafikk- og 

skiltsituasjonen i hele området mtp. smidigst mulig trafikkavvikling. Dette er gjort i et 

notat i vedlegg 15. Notatet konkluderer med at en endring i trafikksystemet frarådes da 

det oppstår konfliktpunkter i kryssene Musegata/Jonas Lies gate og Peder Hansens 

gate/Petersborggata. Alle kjøretøy i området må da krysse hverandres baner gjennom 

disse kryssene. Med dagens kjøremønster er det minimalt med konfliktpunkter mellom 

kjøretøy. 

 

Forhold til 

sentrumstangenten 

Planlagt utbygging på eiendommen overlapper delvis 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 For å minske risikoen for 

nedfall i 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. 

  

Kulturminner Det er ingen registrerte verneinteresser innenfor planområdet. En av merknadene 

beskriver Petersborggata 10 som verneverdig. Forslagsstiller er gjort oppmerksom på 

dette, og nødvendige hensyn vil bli fulgt opp ved søknad om rammetillatelse. 

 

Grunnforhold Byggeområdet er vurdert som egnet for utbygging. Asplan Viak har utarbeidet en 



rapport vedrørende grunnforhold datert 16.02.2017. Eiendommen ligger under marin 

grense, men med hensyn til lite løsmassedekning i området vil ikke tiltaket innvirke på 

områdestabiliteten. Dersom senere miljøtekniske undersøkelser viser at masser i 

grunnen ikke er tilfredsstillende må det utarbeides en tiltaksplan som spesifiserer 

hvordan massens skal håndteres og disponeres før gravearbeidet kan starte. 

 

Parkering og 

transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenk Tromsø 

Gjennom utbygging i knutepunkt, i sentrale byområder og bydelssentre, skal Tromsø nå 

målsettingen om nullvekst i persontransport med bil. Fremtidens økning i 

transportbehov skal kunne skje gjennom gange, sykkel og kollektivreiser. Planen legger 

til rette for en sentrumsnær kombinasjon av tjenesteutnytting og boliger med en lav 

parkeringsandel, høy andel sykkelparkering, og nærhet til bussforbindelser i sentrum. 

Planen vil også forbedre forholdene for syklende og gående i Jonas Lies gate med en 

oppgradering av fortau. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 21.11.18 at det skulle vurderes mulighet for å sette av 1-

2 tidsbegrensete parkeringsplasser for kommunens tjenestebiler. Slike forhold er knyttet 

til drift av arealet ved gjennomføring av reguleringsplanen. Dersom kommunen ønsker 

tilgang til parkeringsareal så må dette inngå i en privatrettslig avtale mellom kommunen 

og grunneier. Arealplanen kan ikke ivareta et slikt hensyn. 

 

Da planen legger opp til boliger og tjenesteyting i nærhet til sentrum og kollektivtrafikk 

vurderes planen som å være i tråd med Tenk Tromsø. 

 

Kommunalt 

utbyggingsprogram 

Tromsø kommune har i behandlingen av kommuneplanens arealdel i 2017, vedtatt at 

det skal utarbeides et utbyggingsprogram: «Utbygging av nye områder avsatt til 

utbyggingsformål skal skje i samsvar med kommunalt utbyggingsprogram for å sikre at 

nødvendige samfunnstjenester, teknisk og sosial infrastruktur etableres i takt med 

behovet utbyggingen utløser». Utbyggingsprogrammet er under utarbeidelse og vil 

legges fram til politisk behandling vinteren 2019. 

 

Utbyggingsprogrammet vil foreslå prioritering av boligområder ut fra eksisterende 

infrastruktur og ut fra reduksjon i personbiltrafikk. Hver bydel vil vurderes i forhold til 

kapasitet og holdbarhet på infrastruktur. Skolekapasitet, kapasitet i vann- og 

avløpssystemet og tilgjengelige friområder vil være noen av vurderingene. Dette danner 

grunnlag for prioritering av områder for framtidig utbygging. Ut fra dette vil det lages 

en prioritering av utbyggingsområder. 

 

  
 

 

 



05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

  

Under offentlig ettersyn kom det inn flere merknader. De er 

oppsummert og besvart i dette saksfremlegget. Flere av merknadene er 

omfattende og er i sin helhet er vedlagt i vedlegg 14. 

 Sverre Marens/Inger 

Lyng, Jonas Lies 

gate 28 

Snørydding/snødepot: Det avsatte areal til snødepot i bakkant av 

byggene er lite og ligger dels for langt unna de arealene i planområdet 

som løpende må ryddes for snø. 

 

Snørydding er vurdert av kommunens veiforvaltere som tilstrekkelig 

ift størrelse og plassering for vinterdrift 

 

Høyde på planlagt bebyggelse: Bebyggelsen langs Jonas Lies gate vil 

bli inntil 15,5 meter høy.  Dette er ca. 7 meter (tilsvarende mer enn 2 

boligetasjer) høyere enn eksisterende bebyggelse både nord- og 

sørover i gata. Vi mener at høyden på fremste boligrekke bør 

reduseres slik at den bedre harmonerer med høyden på eksisterende 

bebyggelse.  

 

Administrasjonen har kontrollert høyden i forhold til 

omkringliggende bebyggelse med 3D-modell. Både høyde og takform 

vurderes som harmonisk i forhold til omkringliggende bebyggelse, 

samtidig som det oppnår en god arealutnyttelse med kombinasjon av 

boliger og tjenesteyting.  

 

Forstyrrelser: Vi mener at det blir helt feil å plassere et 

forsamlingslokale av den størrelsen det her er snakk om i det som 

ellers i hovedsak er et boligområde. 

 

Administrasjonen mener forsamlingslokalet har tatt de hensyn som 

kan tas for å unngå konflikt til omkringliggende bebyggelse. 

Forsamlingslokalet er lagt delvis under terreng med begrenset 

vindusareal mot eksisterende bomiljø. Inngangen til 

forsamlingslokalet er lagt mot Strimmelen lekeplass for å minimere 

eksponeringen mot eksisterende bebyggelse. Forhold knyttet til bruk 

og drift av forsamlingslokalet kan ikke styres av en reguleringsplan. 

Dette er av privatrettslig karakter.  

 

Parkering: Det er ikke planlagt p-plasser i parkeringsanlegget for de 

som skal gjeste forsamlingslokalet, og det er heller ikke avsatt areal 

andre steder i planområdet til parkering for disse. Det finnes heller 

ikke nærliggende offentlige eller private parkeringsområder som vil 

kunne avlaste. Vi mener at det må avsettes tilstrekkelig areal innenfor 

planområdet til parkering, og at størrelsen på forsamlingslokalet om 

nødvendig må reduseres for å få dette til. 

 

Administrasjonen vurderer at forsamlingslokalet ligger sentrumsnært 

og at det ikke er behov for et stort antall parkeringsplasser tilknyttet 

forsamlingslokalet. Ved behov for parkeringsplasser utover de 5 



avsatt til tjenesteyting må dette løses andre steder. Reguleringsplanen 

åpner ikke for parkering i gaten. Stans for å slippe av gjester løses 

ved fortau i Jonas Lies gate. Trafikkplanleggere vurderer det ikke 

som aktuelt å avsette eget areal for å slippe av passasjerer.  



Jos Kögeler og 

Barbara Vögele. 

Petersborggata 10 

Merknaden ber om at byggehøyden reduseres til nivået som ble 

forespeilet på nabomøtet eller ved at den vestlige halvparten av feltene 

B1 og A1 fjernes fra planene.  

 

Administrasjonen har vurdert høyde med solforhold og høyde og 

vurderer at de foreslåtte høyder og volumer ikke gir vesentlige 

ulemper for naboene. Dette er spesielt vurdert i forhold til sol og 

skygge. 

 

Merknaden mener at boliger med en så sentrumsnær beliggenhet bør 

ha en betydelig redusert andel parkeringsplasser.  

 

Administrasjonen vurderer at reguleringsplanen har det antall 

parkeringsplasser tiltaket har behov for. Trafikkanalysen viser at 

planen ikke vil bidra til en stor økning i trafikk, og all parkering løses 

under bakken. 

 

Merknaden viser til bevaringsverdig bygning i Petersborggata 10.  

 

Forslagstiller er gjort oppmerksom på forholdet og eventuelle hensyn 

som må tas under grunnarbeidet dekkes av et annet rettslig grunnlag. 

  

På grunn av økt gjennomkjøring oppfordrer merknaden kommunen å 

stenge området for gjennomgangstrafikk slik man også har gjort i 

andre bydeler.  

 

Administrasjonen har vurdert at å stenge området for 

gjennomgangstrafikk ikke er et forhold reguleringsplanen kan 

beslutte. Vedlegg 15 viser at endring av dagens kjøremønster vil føre 

til problemer andre nærliggende plasser. 

 

Merknaden viser til et mulig avvik i grøntareal mellom plankart og 

prosjektskisse.  

 

Administrasjonen har kontrollert dette og planen har tilstrekkelig 

areal til å oppfylle de uteromskravene som er stilt. 

 

Rolf-Otto Hansen, 

Elin Gullhav, 

Gunnar Andersen 

og Heidi 

Andersen. 

Petersborggata 9 

og Jonas Lies gate 

18. 

 

Merknaden ønsker at bygget ikke skal overstige dagens 

maksimalhøyde da merknaden mener det vil føre til ulemper for 

naboeiendommene.  

 

Største høyde på dagens bygg er c+ 41. I ny regulering er gesims 

regulert til maks c+44 og alt over dette skal utformes i saltak, 

maksimalt 4,5 m. Saltaket vil bidra til å harmonere den økte høyden i 

forhold til dagens bebyggelse. Administrasjonen har vurdert bygget i 

3D-modeller og sol/skyggediagrammer og vurderer at høyden er 

akseptabel i forhold til byfortetting og økning av antall boliger i og 

nært sentrum. 

 



Merknaden ønsker å videreføre dagens byggegrense mot Musègata for 

å ikke medføre ulemper for trafikkavviklingen i den nye 

reguleringsplanen, slik at bygget flyttes 2-3 meter lengre sør og inn på 

tomten.  

 

Administrasjonen vurderer at den foreslåtte byggegrensen mot 

Musègata ikke medfører noen ulemper for gående, syklende eller 

øvrig trafikk. Siktlinjer i krysset Musègata og Jona Lies gate er 

kontrollert og i tråd med tekniske krav.  

 

Merknaden mener planprosessen er utilfredsstillende som følge av økt 

høyde fra dagens bebyggelse. Det er derfor behov for et nytt 

informasjonsmøte med naboene.  

 

Administrasjonen vurderer ikke at det er behov for et nytt 

informasjonsmøte. I naboskapsmøtet ble det kommunisert at det 

planlegges for boliger i to-tre etasjer i oppbrutte volum. Dette er i 

tråd med det opprinnelige forslaget.  

 

Merknaden ønsker at eventuelle skader på boligene som følge av 

sprengningsarbeid må utredes. Det må gis garanti for skadeutbedring 

ved sprengningsarbeid.  

 

Grunnforhold er tilstrekkelig utredet i egen rapport (vedlegg 10), og 

forhold knytet til støy, støv og vibrasjoner dekkes av en 

miljøoppfølgningsplan som skal legges ved søknad om 

rammetillatelse.  

 



 Opplysningsvesnets 

fond.  

Planen søker regulert fortau både på gnr/bnr 200/645 og gnr/bnr 

200/649 hvor opplysningsvesenets fond er grunneier. På gnr/bnr 

200/649 søkes det også regulert gangveg/gangareal.  Fondet er 

positive til nødvendige trafikksikkerhetstiltak, men det må her inngås 

avtale om bruk av areal til dette.  Fondet stiller også spørsmål ved 

hvorfor det er regulert inn annen veggrunn – grønt utover nødvendig 

fortau på våre arealer.  

 

De omtalte eiendommene er den del av plan 0554 - Mellomvn-

Røstbakken- Austadvn-Muségt. fra 1976. I all hovedsak fortsetter 

denne planen dagens situasjon, men da dagens planverk krever en 

høyere grad av detaljering medfører det endringer i kategorisering av 

arealbruken. Mer spesifikt utgjør eiendommen gnr/bnr 200/645 i dag 

vegarealet til deler av Jonas Lies gate og Musègata samt 

Petersborgata til krysset mot Peder Hansnes gate. Dette er i dag 

offentlig veg, og reguleringen forsetter dagens situasjon med de 

forbedringer som er nødvendige for å avvikle en trygg 

trafikksituasjon.  

 

200/649 er i dag Strimmelen lekeplass. Deler av fortauet vil berøre 

denne eiendommen, men vil ikke forminske dagens lekeareal. Den vil 

også bidra til en tryggere trafikkavvikling for området. Annen 

veggrunn på dette arealet o_SVG8, skal kunne brukes til snøopplag 

om vinteren, samtidig som det skal opparbeides som en del av 

grøntarealet og vil derfor ikke påvirke dagens friområde i bruk eller 

visuelt.  

 

 Sameiet Jonas Lies gt 

24 og Sameiet 

John Savios gate 8 

Trafikksikkerhet: Merknaden mener at beskrivelsen av valgte 

adkomst fra John Savios gate er mangelfull og problematisk for 

området pga blant annet bredde på veien, og oversikt i krysset. 

Merknaden foreslår å:  

 

Alternativ 1: Flytte innkjørsel til Muségaten og plassere 

forsamlingslokale mot JSG. Dette ble på folkemøtet beskrevet som en 

umulig løsning da Musègata er enveiskjørt og dette vil minke utsikten 

fra forsamlingslokalet ut mot Musègata. Utsikten fra 

forsamlingslokalet vil ikke påvirkes i denne løsningen. Vi mener at det 

bør vurderes å omregulere Musègata mellom Peterborggata og JLG til 

toveiskjørt gate til innkjørselen, da denne er bred nok og det er plass til 

fortau. En slik løsning vil også videre skjerme en større andel av 

bebyggelsen i området for gjennomgangstrafikk. 

 

Alternativ 2: Utkjørsel mellom Muségaten og John Savios gate og 

forskyve av/påstigingingsplass til siden. Denne løsningen vil gi god sikt 

i alle retninger da det er fortau på begge sider av innkjørselen. Av og 

påstigning kan også flyttes til fortau o_SF1 eller Musègata (se 

alternativ 1 for evt omregulering av enveiskjørt gate). 

 

Alternativ3: Beholde nordre del av JSG som g/s - veg og forskyve 



utkjøringen 2,6 meter mot nord. Det kan etableres fortau mellom 

o_SF2 og o_SF3. Her kan det etableres et nedsenket parti for 

inn/utkjøring for eksisterende beboere og brøytebiler ol. Evt. Kan all 

utkjøring skje samlet, men forskjøvet for å gi adskilt areal for myke 

trafikanter i forlengelsen av JSG ut til krysset. 

 

Adkomsten er endret til Jonas Lies gate. Merknaden tas delvis til 

følge. 

 

Tilgang for nødetater: Merknaden utrykker bekymring for tilgangen 

for nødetatene i John Savios gate.  

 

Dette er vurdert av Tromsø kommunes veiforvaltere og 

trafikkplanleggere og planen oppfyller kravene for tilgang for 

nødetatene. 

 

Bomiljø: Merknaden opplever høyde og utkragede balkonger som 

problematisk og at det ikke er tatt hensyn til bebyggelsen i John Savios 

gate. Videre sier merknaden av adkomst i John Savios gate ødelegger 

en rolig og velfungerende gate som også fungerer som en ake- og 

skibakke for beboere i området.  

 

Administrasjonen har fjernet anledningen til å ha utkragede 

balkonger fra bestemmelsene. Prosjektet tilpasser seg 

omkringliggende bebyggelse blant annet ved krav om saltak, samt å 

splitte opp volumene. Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av 

Alfheimparken slik at park- og leketilbudet i området styrkes.  

 

 Statens Vegvesen Statens vegvesen viser til tidligere innspill og korrespondanse i 

prosessen, og ser at våre merknader og hensyn er ivaretatt i 

planforslaget. Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til 

planforslaget.  

 

 Fylkesmannen i 

Troms 

Ingen regionale statsetater fremmer merknader eller innsigelse til plan 

1865: Petersborggata 7A og B i Tromsø kommune.  
 

 

 

 

07 Konklusjon  
Reguleringsplanen er i tråd med overordnede planer, og har løst de 

spesielle hensynene til trafikk, Alfheimparken og sentrumstangenten. 

Adkomst er revurdert og endret fra Johan Savios gate til Jonas Lies 

gate. Tiltaket som helhet anses som positivt for området. 

Administrasjonen tilrår på bakgrunn av dette at planforslaget vedtas. 

    

 

Vedtakskompetanse: 

Kommunestyret 


