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Mål for planen Målet med planen er å legge til rette for bygging av nytt 

logistikksenter for Postenkonsernet i Breivika sammen med Bring. 

Det skal også legges til rette for et nytt anlegg for Nor Lines.  

   

Hovedinnhold Virksomhetene Posten og Bring skal i Tromsø slås sammen. Antydet 

arealbehov for bygg er ca. 15.000 m2 BYA. I tilknytting til Nor Lines 

skal det tilrettelegges for etablering av en lagerhall på ca. 1800 m² i 

tillegg til et nytt kaianlegg. 

 

Planområdet er på ca. 90 daa. For å forbedre sammenhengen med de 

tilgrensende arealene, samt å få helhetlige løsninger for blant annet 

adkomst- og varemottak omfatter området del av eiendommen gnr/bnr 

125/282 og 124/17 samt eiendommene 124/111 (Schenker AS), 

125/627 (Brødrene Dahl AS). I tillegg inngår del av sjøarealet øst for 

eiendommene  

 

Arealformål er i samsvar med gjeldende reguleringsplan industri i 

kombinasjon med forretning unntatt eiendommene Posten og Bring 

samt Schenker AS. Disse er foreslått å regulere til næringsbebyggelse 

med tilhørende veier og anlegg.  

  

  

Vurdering  Det er på gang områderegulering i Breivika, «Områdereguleringsplan, 

plan 1863 Breivika havn», hvor vegløsninger vil bli omgjort. Planlagt 

ny fylkesveg skal ligge på vestsiden av planområdet og vil bli 

tilrettelagt for tungtrafikk. Stakkevollvegen vil i framtiden fungere 

kun som kollektiv- og adkomstveg til eksisterende boligområde. Den 

planlagte vegløsningen med ny fylkesveg og nye internveier vil bidra 

til et bedre lokalmiljø i forhold til vegstøy og -støv, spesielt for 

boligene vest for veiene. Bygging av ny post- og logistikkterminal vil 

også bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger knyttet til overføring 

av transportarbeid fra veg til sjø.  

 

Grunnleggende vurdering av støykrav i Breivika er gitt i område-

reguleringsplan, plan 1497. I planprogram til planforslag ble det satt 

krav om støyutredning ift. trafikkstøy. Støy er vurdert ift. bil -og 

skipsbasert transport tilknyttet terminalvirsomhet fra eiendommen 

Posten og Bring. Når det gjelder andre eiendommer er det satt krav om 

støyutredning på disse eiendommene i tilknytning til byggesak.  

 

Det er innkommet ni merknader til planen. Fylkesmannen i Troms, 

Fylkeskommunen, Kystverket, Sametinget, Avinor og Norges 

vassdrag- og energidirektoratet har ingen merknader til planforslaget. 

Statens vegvesen, Tromsø kommune, avdeling for helse og omsorg og 

Kvitebjørn Varme AS har merknader til endring av bestemmelser som 

konsensjonsområde, veg, sykkelparkering, og grønn buffersone langs 

en ny fylkesveg samt støyrapport og -bestemmelser. Merknader er 

vurdert og vil ikke påvirke planforslaget. Plan 1867 anbefales vedtatt. 
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01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

  

  

  

  

01. Lokaliseringskart 26.03.2018 

02. Forslag til reguleringsplankart 22.02.2018 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 22.10.2018  

04. Forslagstillers planbeskrivelse med KU 22.02.2018 

05. Utomhusplan 22.02.2018 

 06. ROS-analyse 

 07. Støyrapport 

 08. Terrengsnitt AA og BB – Planlagt prosjekt 

 09. 3D Illustrasjon, adkomst sørøst  

10. Merknadsbehandling 

 

09.02.2018 

19.05.2017 

02.02.2018 

02.02.2018 

19.10.2018 

 

  

 

    

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

Reguleringsplaner:  

Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika 1479, 

Breivika havn  

  

 

Overordnede planer  

- Kommuneplanens arealdel 2011-2022  

- Kommuneplanens arealdel 2017-2026  

(KS vedtak 29.03.2017, Saksprotokoll  

Kommuneplanens arealdel 2015-2026)  

  

 

Aktuelle temakart og annet, Tromsø kommune  

- Støy og forurensning; støysoner  

- Samferdsel; sykkeltrase/ busstrase.  

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer  

- T-1442 Støy i arealplanlegging  

- T-1520 Støv i arealplanlegging  

  

 

Annet  

- Kommunal planstrategi desember 2012  

- Tenk Tromsø  
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02 Planfakta 

 

Planområdets areal Ca. 90 daa 

Gjeldende plan KPA (vedtatt 2017) 

- Havn (tilsvarer felter BN1, BN2, 

BN3) 

- Næringsbebyggelse (tilsvarer felter  

  BN4, BKB) 

 

Reguleringsplan, plan 1479: 

- Havneområde (landdelen) 

  (tilsvarer felter BN1, BN2, BN3) 

- Industri (tilsvarer felt BN4) 

- Forretning/Industri (tilsvarer felt 

BKB) 

 

Foreslått formål - Næringsbebyggelse (felt BN1-4) 

- Forretning/Industri (felt BKB) 

 

Eksisterende utnyttelse 

BYA 

(gjeldende plan) 

Havneområde: BYA = 15% 

- (tilsvarer felter BN1-BN3) 

Industri: BYA = 40% 

- (tilsvarer felt BN4) 

Forretning/Industri: BYA = 40% 

- (tilsvarer felt BKB) 

 

Foreslått utnyttelse 

BRA 

Næringsbebyggelse: 

- felt BN1, BN2, BN4: BYA = 60% 

- felt BN3 (Posten): BYA = 65% 

Forretning/Industri: 

- felt BKB: BYA = 60% 

 

Eksisterende 

kotehøyde c+ 

Havneområde: c+14 

- (tilsvarer felter BN1 – BN3) 

Industri: c+ 17 

- (tilsvarer felt BN4) 

Forretning/Industri: c+ 14 

- (tilsvarer felt BKB) 

 

Foreslått kotehøyde c+ Næringsbebyggelse 

- c+ 17 felt BN1, BN3 (Posten), BN4 

- c+ 14 felt BN2 

Forretning/Industri- c+ 14 felt BKB 
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                                     Utsnitt av forslag til et plankart. 

                

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

 

  

  

  

  

  

 

Oppstartsmøte med byutvikling 22.04.2016 

Annonsert oppstart av planarbeid  juni 2016 

Naboskapsmøte  

Offentlig ettersyn (planprogram) 

Fastsetting planprogram 

Komplett forslag til reguleringsplan 

22.05.2016 
28.6.-2.9.2016 

11.10.2016 

26.03.2018 

Vedtak om offentlig ettersyn 

Offentlig ettersyn (merknadsfrist)  

26.06.2018 

31.08.2018  

  

  

 

Planprosessens 

spesielle sider 

Planarbeidet har pågått parallelt med ny områdereguleringsplan, 

plan 1863 for Breivika havn, som er en revisjon av tidligere plan 

for internasjonal havn i Breivika, plan 1479. Ettersom det er store 

og krevende infrastrukturtiltak som forutsettes etablert i fremtid 

har planene påvirket hverandre.  
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04 Planvurdering 
  

Bakgrunn Plan 1 AS har på vegne av Posten Nord fremmet et forslag til 

detaljreguleringsplan for logistikkterminalen Breivika.  

 

Planen legger til rette for bygging av nytt logistikksenter for Posten-

konsernet som skal reetableres i Breivika sammen med Bring. Posten og 

Bring har tilsammen pr. i dag rundt 300 ansatte, med en samtidighet på 

opp til ca. 165. Mesteparten av dagens gods fraktes med bil. Posten har 

også rutebåt til Svalbard som forestår den vesentlige vareforsyningen 

dit. Totalt bruksareal som gjelder logistikkterminal for Posten og Bring 

vil være ca. 15.000 m2. Nord Lines som har ansvar for skipstransporten 

har behov for lagerbygg. I forslaget er det tilrettelagt for etablering av 

en slik lagerhall på ca. 1800 m² på arealet tilhørende Posten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eierforhold 

 

 

Planområdet er totalt ca. 90 daa. Innenfor området har Brødrene Dahl 

AS og Schenker AS sin eksisterende virksomhet. På grunn av omfanget 

av ønskede tiltak, planområdets størrelse samt formål ift. 

kommuneplanens arealdel, ble det satt krav om konsekvensutredning. 

Temaene som arealbruk, utbyggingsmønster /volum og trafikk, samt 

ROS-analyse inkludert trafikksikkerhet ble utredet. I forhold til fjern- 

og nærvirkning ble også høyder vurdert og utredet som en del av KU-

prosessen. Planprogram ble fastsatt av Formannskapet 11.10.2016, se 

sak. 69/16.  

 

 

Alla eiendommer i planområdet eies av Tromsø kommune, også de to 

festede bedriftseiendommene Brødrene Dahl AS eiendom 125/62,  og 

Schenker AS eiendom 124/111. 

  

Tromsø Havn har ikke konkrete planer for arealene BN2, BN4 og BKB, 

unntatt for Posten felt BN3. På felt BN2 har Schenker AS sin logistikk- 

og på felt BKB har Brødrene Dahl AS sin VVS-virksomhet. Begge 

virksomhetene er planlagt videreført.  

 

 

Forhold til 

gjeldende 

reguleringsplaner / 

 

 

 

 

 

 

Formålet som var regulert i plan 1479 samsvarte ikke med ønsket 

utbygging av Posten. Det ble derfor sett behov for omregulering. I 

planforslag er areal til Posten og Bring felt BN3 foreslått til 

næringsbebyggelse. Del av formål som gjelder areal til Brødrene Dahl 

AS er i gjeldende plan avsatt til kombinert forretning/industri. Dette er 

videreført i planforslaget.  

 

I områdene tillates ikke detaljhandel og heller ikke plasskrevende 

varehandel i felt BN1-4 og daglivareforretning i felt BKB. 

  

 

Utomhusplan 

 

I utomhusplan er vist en grønn buffersone mellom ny fylkesvei og 

planområdet. Parkeringsplass til Posten og Bring er plassert mot kai. 

Innsyn fra sjø til parkeringsplass ønskes å skjermes med en naturstein-



7 

 

mur. I bestemmelser er krav om etablering av grønn buffersone og 

natursteinmur. Se bestemmeler rekkefølgekrav.  

 

Utomhusplanen viser løsning i felt BN3, Posten. I bestemmelser er krav 

om etablering av situasjonsplan i tilknytning til rammetillatelse. Kravet 

gjelder også felt som ikke har vist konkrete planer for nye tiltak.  

  

Utsnitt av utomhusplan 
 

 

Støy Eksisterende boligområde er i dag påvirket av vegstøy og støy fra 

havneområdet. Støybestemmelsene for områdereguleringsplan, plan 

1479, er videreført til reguleringsplaner i Breivikaområdet. For å få 

bedre støykvalitet i boligområdet er deti bestemmelser ift. fremtidige 

utbygginger lagt krav om maksimalt støynivå ift. veg og 

næringsvirksomhet inkl. container- og havnefunksjoner med avbøtende 

tiltak. Tilknyttet Posten og Bring er det foretatt beregning av støy for 

terminalvirksomhet. I tillegg er også den støymessige konsekvensen av 

å tillate bebyggelse på planområdet vurdert.  

 

Det er mottatt merknad som på flere punkter indikerer at utarbeidet 

støyutrening ikke gir et riktig grunnlag for vurdering av støykravene ift. 

båttransport. Det hevdes at støyvurdering er basert på feil grunnlag når 

det gjelder samlet støybeslastning, antall båter og båtavganger. Det 

tviles også på om bygninger kan fungere som støyskjerm når båter 

losses slik det er vurdert i støyrapport. I tillegg påpekes det mangel i 

bestemmelser, spesielt er nevnt landstrøm, impulslyd og støy fra 

distribusjonsbiler under lasting. 

 

Problemstillinger som merknadene reflekterer vurderes i flere tilfeller å 

gjelde også andre reguleringsplaner, dvs. større areal enn dette plan-

området omfatter. Kravene som problematiseres bør derfor tas fram på 

overordnet plannivå framfor en enkelt detaljreguleringsplan.  
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Støyverdier i tilknytting til Posten plan følger retningslinjer gitt i 

veiledning T1442/2016, samt bestemmelser til områderegulering plan 

1497. Støyvurdering er gjort for felt BN3, Posten.  

 

 
Ny post- og logistikkterminal er planlagt plassert langs ny fylkesvei. Lagring og 

håndering av containere vil skje på sjøsiden av bebyggelsen. Nytt bygg vil fungere som 
støyskjerm samt hindre innsyn til containerområdet når det gjelder boligene langs 

Stakkevollvegen. 

 

Det er vurdert at etablering av bygning kan gi 10 dB skjerming av 

aktivitetene på sjøsiden av bygget. Dette vil oppfattes som en klar 

forbedring av støyforholdene i forhold til en situasjon uten bebyggelse 

på tomta. Det vises til støysonekart vedlegg 4a, containerhåndering ved 

kai om natten. Gul støysone vil da strekke seg inn i boligområdet med 

høyeste dB-verdi 50. I andre tilfeller ligger boligområdet utenfor gul 

støysone, dette gjelder også støy fra distribusjonsbiler. Det vil vises 

også til vedtatt plan, plan 1840 i Stakkevollvegen 229. I areal mellom 

ny fylkesveg og Stakkevollvegen, på vestsiden av Posten, er regulert 

bygninger. Effekten disse bygningene har på demping av støy fra 

båttransport og havnevirsomhet ift. til boligområdet lenger vest er ikke 

lagt til støyvurdering.  

 

          
        Støysonekart vedlegg 4a, containerhåndering ved kai om natten.  

 

Som i andre reguleringsplaner er det i bestemmelser et punkt om at det 

skal legges til rette for bruk av landstrøm. Det skal også benyttes 
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støysvakt / støydempende utstyr ved håndering av containere og 

tilsvarende.  

 

I planområdet er det flere eksisterende bedrifter. Det forutsettes at støy 

fra disse er ivaretatt ved etablering av virksomhetene, og i henhold til 

grenser gitt i gjeldende reguleringsplaner.  

   

 

 

 

Veg/Trafikk/ 

Parkering 

Fullstendig merkandsbehandling, se vedlegg 10.  

 

 

Regulering for «Områdereguleringsplan, plan 1863 Breivika havn» er 

under arbeid, og foreløpige (omforente) tekniske tegninger for ny 

fylkesvei har vært førende for denne planen.  

 

Planforslaget vil medføre økt antall ansatte spesielt i felt Posten og 

Bring. Transport er vurdert ift. vare- og lastebil samt budbil. I tillegg har 

Posten behov for godstransport med skip til Svalbard som Nor Lines er 

ansvarlig for. Det er vurdert at økning av antall ansatte ikke vil påvirke 

trafikkøkning direkte, med en lav parkeringsdekning for ansatte. I 

bestemmelsene er det foreslått ift. antall ansatte og besøkende et 

maksimums antall for bil og minimumsantall for sykkel. I andre felt 

skal kommuneplanens bestemmelser følges. I bestemmelser er det satt 

krav om antall bilparkeringsplasser som tilrettelegges ift. universell 

utforming. 

 

Direkte atkomst fra områdets eiendommer til ny fylkesvei tillates ikke.  

  

  
Teknisk 

infrastruktur/ 

Dokumentasjon 

For effektuttak i denne størrelsen krever Troms Kraft Nett AS at det 

etableres en egen nettstasjon i bygget. Kravene ivaretas gjennom 

detaljering av bygg og rammesøknad. 

  

VAO- rammeplan leveres ved søknad om rammetillatelse. Det skal også 

ved søknad om rammetillatelse vedlegges Klima- og miljøprogram for å 

sikre miljøoppfølging av området. 

   

 Mesteparten av arealet består av utfyllingsmasser. Multiconsult har 

laget et notat i forhold til områdestabilitet. Krav om ytterligere 

undersøkelser er sikret i bestemmelsene. 

 

Området ligger innenfor konsensjonsområdet for fjernvarme. I 

bestemmelser ligger krav om tilknytting til framtidig fjernvarmenett.   

  

 

Tenk Tromsø 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget legger til rette for videreutvikling og fortetting innenfor 

det eksisterende næringsområdet Breivika. Området ligger nært Tromsø 

sentrum og med direkte tilknytting til kai- og sjøfront, samt nærhet til 

hovedveg og lufthavn. Dette er med på å bygge opp bærekraftig areal- 

og samfunnsutvikling, og legger til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling i Breivika og Tromsø. Arealbruken og planlagt 
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05 Vurdering av 

merknader og 

evt. 

innsigelser 

 

 

 

 

 

framtidig veg- og transportsystem i nærområdet er med på å fremme en 

samfunnsøkonomisk og effektiv resussursutnyttelse. Planforslaget 

legger videre til rette for god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling, bl.a. ved løsning for adkomst til næringsvirksomheter i 

området. Ut fra trafikksikkerhets- og logistikkhensyn er tungtransport 

og småbiler samt myke trafikanter separert.  

 

Med de interne føringene som Posten og Bring har ift. miljøaspektet, 

samt løsningene som er foreslått i planen og bestemmelsene, vil 

planforslaget bidra til å legge til rette for at dette blir et mer attraktivt 

område med klima- og miljøvennlige løsninger.  

 

 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i åtte uker i merknadsfrist 

31.08.2018. I løpet av høringsperioden er det mottatt totalt ni 

merknader, ingen innsigelser.  

 

Følgende har fremmet merknad:  

Sametinget, 09.07.2018 

- Sametinget har ingen merknad til planforsalget. 

 

Avinor, 08.08.2018 

- Avinor har ingen merknad til planforslaget. 

 

Statens vegvesen 08.08.2018 

- Merknad om fortau, sykkelparkering og en  

   grønn buffesone ift. bestemmelser.  

 

Troms fylkeskommune 13.08.2018 

- Troms fylkeskommune har ingen merknad til planforslaget. 

 

Kystverket 14.08.2018 

- Kystverket har ingen merknad til planforslaget.  

 

Kvitebjørn Varme AS, 23.08.2018 

- Merknad om fjernvarme ift. bestemmelser. 

 

Tromsø kommune/Avdeling for helse og omsorg 30.08.2018 

- Merknader om støy, støyrapport og regulerings- 

  bestemmelser. 

 

Norges vassdrag og energidirektoratet (NVE), 30.08.2018 

- NVE har ingen merknad til planforslaget.  

 

Fylkesmannen i Troms, 30.08.2018 

- FM har ingen merknad til planforslaget 

 

Fullstendig merknadsbehandling er lagt ved som et eget dokument, 

se vedlegg 10 
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07 Konklusjon  
En aktiv kaifront er en viktig forutsetning for et levende miljø langs 

sjøsiden. Det er også viktig at området i Breivika ikke skal preges av 

midlertidighet og framstå som uryddig. 

 

Samlokalisering av Posten og Bring sin virksomhet langs 

stamveinettet bidrar til å redusere det totale transportbehovet i byen 

sammenliknet med dagens situasjon. Etablering i Breivika bidrar 

også til å realisere ny fylkesvei, og avlastning av dagens 

Stakkevollvegen, i nær fremtid. Det vil også bidra til å oppfylle 

nasjonale målsettinger knyttet til overføring av transportarbeid fra 

vei til sjø.  

 

Tiltaket, sammen med alle andre større byggeplaner i området, 

forusetter store og krevende infrastrukturtiltak i forhold til vei, vann, 

avløp og overvann. Breivika er derfor et høyt prioritert planområde i 

prosjekt Tenk Tromsø. 

 

Eksisterende virksomheter som Schenker AS, som foreløpig er 

hjemlet gjennom dispensasjon, formaliseres reguleringsmessig. 

Dette vil muliggjøre evt. endringer eller utvidelser de vil ha i 

tilknytning til sin virksomhet, noe som anses som positivt.  

 

Det anbefales at planforslaget for Plan 1867 - Detaljregulering 

Logistikkterminal Breivika vedtas.  

 

   

 

 
Vedtakskompetanse:  

Kommunestyret  

 

Vedlegg:  

01. Lokaliseringskart 

02. Forslag til reguleringsplankart 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 

04. Forslagstillers planbeskrivelse med KU 

05. Utomhusplan 
06. ROS-analyse 

07. Støyrapport 

08. Terrengsnitt AA og BB – Planlagt prosjekt 

09. 3D Illustrasjon, adkomst sørøst 

10. Merknadsbehandling 

 

 


