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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1866 

RULLESKILØYPE STORELVA 

Dato:……………………………………………………………………………….04.04.2017 
Dato for siste revisjon:…………………………………………………………….12.09.2017 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ……………………………...25.10.2017 
 
 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 12 er området regulert til 
bestemmelsesområde: 

1. BESTEMMELSESOMRÅDE 

- Vegetasjon innen inngrepsgrense  Sosi 12 

1.1 Det er tillatt med inngrep i friområdet innenfor definert inngrepsgrense.  

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål: 
 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

Skiløypetrase (BST)        Sosi 1420 
 
2.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Veg  (SV)         Sosi 2010 
Gang-/ sykkelveg (SGS)       Sosi 2015 
Kombinert formål rulleskiløype / gang- sykkelveg (SAA)   Sosi 2900 
 

3. GRØNNSTRUKTUR  

 Friområde (GF)        Sosi 3040 
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IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 
 

1  BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 

1.1  Rulleskiløypetrase (BST1, BST2) 

 
a) BST1, BST2 er avsatt til rulleskiløypetrase. 

b) Rulleskiløypa skal bygges i samsvar med definert trase og tillates asfaltert.  

c) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av rulleskiløypa skal skje mest 
mulig skånsomt. Skjæringer og fyllinger skal revegeteres.  

d) Det tillates fremført, samt vedlikeholdt strømforsyning innenfor arealet. 

e) Opplysende skilt tillates langs traseen. 

f) Ved krysningspunkter mellom rulleskiløypen og turvegen skal det gjennomføres 
sikkerhetsfremmende tiltak (f.eks. ekstra skilting eller annen type markering)    

g) Krysningspunktene mellom rulleskiløypen og turvegen skal være opplyst.       

 

 

2  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1 Veg (SV1) 

a) Anleggene skal opparbeides som vist på plankartet. 

b) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest 
mulig skånsomt. Vegskjæringer og vegfyllinger skal revegeteres. 

c) Det tillates fremført, og vedlikeholdt vann- og avløpsledninger, samt høy- og 
lavspentkabler i veggrunnen innenfor trafikkområdene. 

 

2.2 Gang- sykkelveg (SGS 1, SGS 2) 

a) Gang / sykkelveg skal opparbeides som vist på plankartet.  

b) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av gang / sykkelveg skal skje 
mest mulig skånsomt. Skjæringer og fyllinger skal revegeteres. 

c) Det tillates fremført, og vedlikeholdt vann- og avløpsledninger, samt høy- og 
lavspentkabler innenfor arealet. 

 

2.3 Parkering SPA 

a) Utfartsparkering skal opparbeides som vist på plankartet.  

 

2.4 Angitte samferdselsanlegg og / tekniske infrastrukturtraseer kombinert med 
andre angitte hovedformål. (SAA1) 

a) Rulleskiløypa skal opparbeides som vist på plankartet og skal krysse gang 
sykkelveg.  
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b) Opplysende skilt vedr. kryssende trafikk settes opp.  

c) Detaljert tegning av kryssløsning mellom rulleskiløype og regulert g/s-veg skal 
vedlegges søknad om byggetillatelse for sistnevnte 

 

3.  GRØNNSTRUKTUR  

3.1  Friområde GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7 

a) I områdene kan det gjennomføres tiltak som tilrettelegger for allmenn aktivitet. 
Tiltak/inngrep må godkjennes av Tromsø kommune, Park og veg.  

b) Vegetasjonen i friområdet skal bevares i forhold til inngrepsgrense definert på 
plankartet. 

 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser:  

a) Dokumentasjonskrav: 
i. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjente planer for vann- og 

avløpsløsninger. De tekniske planene skal utarbeides på bakgrunn av planens vedlagte 
rammeplan for VAO datert 10.05.2015. Godkjenningsmyndighet er Tromsø kommune, 
Vann og avløp 

ii. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en godkjent revegeteringsplan. 
Godkjenningsmyndighet er Tromsø kommune, Park og veg. 

iii. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge plan for sikkerhetstiltak ved 
krysningspunktene.  
 

b) Universell utforming: 
Anlegg i friområdet skal gis universell utforming iht. Byggeteknisk forskrift og 
Miljøverndepartementets rundskriv ”Tilgjengelighet for alle”. 

 
c) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 
kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. 

 

 


