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Sammendrag  Kort sammendrag av målsetning og hovedinnhold 

    

Mål for planen Multiconsult har på vegne av Kvaløysletta skilag utarbeidet et 

planforslag som legger til rette for en asfaltert rulleskiløype i 

tilknytning til skianlegget på Storelva. 

    

Hovedinnhold Planen åpner for etablering av asfaltert skiløypetrase i friområde. 

 
    

    

    

Vurdering  Planområdet omfatter et område som i gjeldende reguleringsplan 0532 

– Storelvaområdet er avsatt til offentlig friområde – Park, ballfelt, 

idrettsanlegg og lebelte. I plankartet til 0532 er det skissert opp en 

rekke idrettsanlegg innenfor planområdet med fotballbane, hoppbakker 

park m.m. Fotballbanen er i dag etablert på østsiden av Storelva, og det 

planlegges etablert en flerbrukshall i det samme området. For de øvrige 

idrettsanleggene i plan 0532 foreligger det ingen konkrete planer for 

realisering på nåværende tidspunkt, og de videreføres ikke i 

planforslaget som følge av etableringen av rulleskiløypen.    

  

Området rundt skihuset på Storelva er gjennom plan 1275 – Skihus og 

skistadion på Storelva avsatt til aktivitet knyttet opp mot ski og 

spesielt langrenn. Planforslaget legger ytterligere til rette for 

skiaktivitet i området, også i barmarkssesongen.  

  

Planområdet er et populært frilufts- og turområde, og rulleskiløypen vil 

langs deler av traseen gå parallelt med turvegen i området.  

Rulleskiløypen og turvegen vil også krysse hverandre på ett punkt, og 

spesielt her er det mulig det kan oppstå brukerkonflikter i 

barmakssesongen. Gjennom skilting og ved at det utarbeides et 

regelverk for bruken av rulleskiløypen kan potensielle brukerkonflikter 

reduseres.  

  

Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

 



 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

  

  

  

  

01. Oversiktskart Udatert  

02. Forslag til reguleringsplankart 03.04.2017 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 12.09.2017 

04. Forslagstillers planbeskrivelse 19.01.2017  

05. ROS-analyse 18.10.2016 

06. Løypeprofilkart   23.05.2017 

07. Snitt, løypeprofil 01.10.2016 

08. Illustrasjon Udatert 

 09. VAO-rammeplan  29.03.2017 

 10. OSG-rammeplan 28.03.2017 

 11. grunnundersøkelse 03.02.2016 

   

      
Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Kommuneplanens arealdel 2017-2026 23.03.2017 

 Plan 0532 – Storelvaområdet 22.02.1989 

 Plan 1275 – Skihus og skistadion på Storelva 25.08.1993  

    
      
  

 

 

02 Planfakta  

  Planområdets størrelse: ca. 115 daa  

  

Gjeldende reguleringsformål:  

- Friområde (park/park/ballfelt/idrettsanlegg/lebelte), gang- og 

sykkelveg og buss/hovedgate  

  

Foreslått reguleringsformål: 

- Skiløypetrase, friområde, gang- og sykkelveg, veg og 

parkering  

  

Areal:  

- Skiløypetrase: 7 307 m2  

- Friområdet: 102 174 m2    

    

 

 

 

 

 



03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Oppstartsmøte med byutvikling 21.01.2016  

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

08.03.2016  

Naboskapsmøte 18.05.2016 

Komplett forslag til reguleringsplan Mai 2017  

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 27.06.2017  

   

   
    
    
    

  

 

04 

Planvurdering 

  

Bakgrunn Planen legger til rette for etablering av en asfaltert rulleskiløype i 

friområde. 

 

Friområde Planområdet ligger innenfor et hovedsakelig ubebygget areal som 

domineres av myr- og skogsterreng. Området er et populært 

friluftsområde som er mye brukt som bl.a. adkomst til Rødtinden. En 

asfaltert rulleskitrase med nødvendig grøfting vil være et betydelig 

inngrep i dette området, men det tas grep i planforslaget for å bevare 

eksisterende vegetasjon i størst mulig grad gjennom en regulert 

inngrepssone. Vegetasjon utenfor inngrepssonen rundt rulleskiløypen skal 

bevares. Det skal også ved søknad om igangsettingstillatelse foreligge en 

godkjent revegeteringsplan for inngrepssonen. 

 
 

Etter innspill fra Park og veg er det tatt med en bestemmelse som åpner 

for at det kan gjøres tiltak innenfor friområdet som tilrettelegger for 

allmenn aktivitet. Tiltakene må godkjennes av Park og veg. 

 

Idrettsanlegg i Idrettsanleggene som er skissert i plan 0532 er ikke forenelig med 



plan  

0532   

plasseringen til foreslått rulleskiløype, og videreføres ikke i planforslaget. 

 
 

Parkering Etter innspill fra Park og veg er det avsatt en parkering (o_SPA) innenfor 

planområdet. Parkeringen er hovedsakelig tenkt som utfartsparkering for 

turgåere til Rødtinden og Finnlandsfjellet. Det stilles i planen ingen 

rekkefølgekrav til opparbeidelsen av o_SPA. 

 
 

Snuplass  Snuplass (o-SV1) nord for parkeringsplassen videreføres fra plan 0532. 

 

Gang- og 

sykkelveg   

Gang- og sykkelveg fra plan 0532 videreføres i planforslaget. Gang- og 

sykkelvegen skal tilknytte E- og C-feltene i plan 0532. E-feltene i plan 

0532 er ikke etablert, og det foreligger ingen konkrete planer for bygging 

i disse feltene på nåværende tidspunkt. Som følge av dette stilles det ikke 

rekkefølgekrav til opparbeidelse av gang- og sykkelvegen (o_SGS1-2) i 

planforslaget. Ved framtidig etablering av o_SGS1-2 må detaljerte 

tegninger av kryssing av rulleskiløypen medfølge byggesøknad. 



 
Figur 5: Utsnitt fra plan 0532 som viser gang- og sykkelvegen mellom E- og C-

feltene.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet. 

 

Grunnforhold Det er gjennomført grunnundersøkelser. Undersøkelsene viser at 

løsmassene består av torv/myr med tykkelse mellom 1 – 3 m over et lag 

med sand som varierer i tykkelse mellom 1 –  

2 m over berg.   

  

Lagdelingen er forholdsvis lik over hele området. Stedvis er det påvist 

store mengder med myr/torv. 
 

 

 



05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

  

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Ved 

høringsfristens utløp var det kommet inn fem merknader: 

  Statens vegvesen, 07.07.2017: 

- Statens vegvesen har ingen merknader til planarbeidet. 

 

  Sametinget, 04.082017 

- Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller 

andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående,  

jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 

skal utføre arbeidet i marken. 

 

Kommentar: merknad blir ivaretatt i reguleringsbestemmelsene (pkt. 

V c) 

 

 Avinor, 11.08.2017 

- Avinor har ingen ytterligere merknader til planen i forbindelse 

med offentlig ettersyn.  

  Troms fylkeskommune, 17.08.2017 

- Løypetraseen må legges slik at den ikke kommer i konflikt med 

dagens bruk av lysløype. Slik løypetraseen er tegnet inn på 

plankartet er vi bekymret for den brukerkonflikten som vil 

kunne oppstå, spesielt der rulleskiløypa krysser lysløypa i en 

relativt bratt sving. Det må vurderes hvorvidt traseen for løypa 

kan legges annerledes for å redusere potensialet for at farlige 

situasjoner oppstår, og at eventuelt andre konfliktreduserende 

tiltak presiseres i planbestemmelsene. 

 

Kommentar: Merknad tas delvis til følge. Det er lagt inn en sving i 

forbindelse med krysningspunktet slik at utøverne naturlig vil senke 

farten, og forhindre farlige situasjoner. Krysningspunktet er lagt til 

en naturlig forhøyning i terrenget som også bidrar til å senke farten. 

Det er i bestemmelsene tilføyd punkter som skal bedre sikkerheten ved 

krysningspunktet (pkt. 1.1 f), g) og dokumentasjonskrav a) iii). 

 

Forholdet til turvegen har vært ett sentralt punkt under utarbeidelsen 

av løypetraseen, og Tromsø kommune park og veg har vært innvolvert 

i prosessen for å sikre at rulleskitrasen i minst mulig grad berører 

turvegen.        

 

  Fylkesmannen i Troms, 17.08.2017 

- Ingen regionale statsetater fremmer innsigelse eller merknader 

til forslag til reguleringsplan for plan 1866: rulleskiløype på 

Storelva i Tromsø kommune. Samordningsbehovet er derfor 

ikke tilstede i denne saken. 



    
 

 

 

 

07 Konklusjon  
  

  Planen legger til rette for etablering av en rulleskiløype i tilknytning til 

skianlegget på Storelva, og tilrettelegger for skitrening i 

barmarksesongen.  

  

Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

Vedtakskompetanse Kommunestyret  

 

 

 

 

 

 

 

 


