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Sammendrag  

   

Mål for planen Mål for planen er å etablere 48 nye sentrumsboliger, samt oppgradere 

kvartalet i sentrumsområdet til en mer bymessig standard. 

    

Hovedinnhold Planen omfatter kvartalet Storgata og Rektor Steens gate med 

sidegatene Seminargata og Arbeidergata, og tilrettelegger primært for 

boliger, men med næringsareal i første etasje mot Storgata i nord. Det 

foreslås tett, bymessig utbygging mot Storgata, med et felles gårdsrom 

med underliggende parkeringskjeller i senter av kvartalet med 

innkjøring fra Seminargata. 

 

Inne i gårdsrommet er det planlagt tre småhus, hver i to etasjer. 

Parkeringsdekningen settes til 0,25, dvs. 12 bilplasser.  Det planlegges 

for 1-4 roms leiligheter med adkomst fra gårdsrommet. I første etasje 

mot nordøst avsettes det areal for forretning/kontor. 

    

  Tiltaket er tidligere godkjent av byrådet som byggesak, men 

Fylkesmannen opphevet vedtaket, da de mener at tiltaket krever ny 

regulering.  

    

Vurdering 

 

 

 

 

 

 

 

Merknader og 

innsigelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefaling 

Forslaget innebærer arealeffektiv utnyttelse med hensyn til antall 

boliger, med et fellesareal i gårdsrommet. En reduksjon av 

bygningstettheten i bakgården har vært vurdert, for å gi mer 

uteoppholdsareal med større åpenhet, lys og luft for bakenforliggende 

bebyggelse. En geoteknisk rapport anbefaler bruk av 

bygningskonstruksjoner for å sikre at skråningsmassene ikke faller inn i 

gårdsrommet.  

 

Det er innkommet åtte merknader, hvor av én innsigelse. Innsigelsen 

fra Fylkesmannen gjaldt manglende presisering av støy i 

bestemmelsene. Disse forholdene er nå løst, og innsigelsen er frafalt. 

Statens vegvesen og Troms fylkeskommunens samferdselsetat vil at 

kommunen skal bedre trafikksikkerheten for gående, og ber om at det 

etableres sammenhengende fortau i området. Fylkeskultur mener det 

bør opprettes et strengere vern av kvartalets øvrige bebyggelse. 

Kommunens kontor for miljørettet helsevern ber om at 

støybestemmelsene presiseres, og at det gjøres tiltak for å øke 

uterommets størrelse, samt bedre private uteopphold soner i form av 

balkonger. 

 

I merknaden fra de fem nærmeste naboene meddeles at de ønsker en 

utbygging, men ber om at bebyggelsen reduseres i høyde og omfang. 

Et mer moderat omfang, hvor de tre byggene i bakgården tas ut av 

planen eller reduseres i antall.  

 

Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) ber om at 

byggeforskriftene (TEK17) følges, slik at varetransport og større 



kjøretøy får tilfredsstillende framkommelighet. 

 

Forslaget er arealeffektivt utnyttet med hensyn til antall boliger, noe 

som begrenser størrelsen på fellesarealet i gårdsrommet. Utearealet har 

begrenset med sol på formiddag og sein ettermiddag, og særlig på vår 

og høst. Utearealet, slik det er vist i uteromsplanen som en del av 

planen, anses likevel å gi tilfredsstillende kvaliteter. Bebyggelsen gir 

god skjerming mot støy og støy fra Storgata, og gir sentrum ønsket 

tilfang av små og mellomstore leiligheter.  
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Berørte planer 

– ikke vedlagt 

1. Reguleringsplan 1045 

2. Sentrumsplan 0225 

16.03.88 

11.06.08 

 

02 Planfakta 

 

 

   

Planområdets størrelse (inkl. vegareal):7,1 daa 

 

Foreslåtte formål bruksareal m2 BRA: 

 Bolig                                   2.600 m²                                           

 Næring/bolig                          173 m²                      

 Uteroms areal                         350 m²                      

 Annet fellesareal                    101  m²                      

 Vegareal                              4.100  m²                      

 

   Planfakta  

 Antall boliger                                48 boenheter 

 Gjennomsnittlig størrelse               58 m²                      

 Parkering i kjeller                          15 plasser 

 Bruksareal -   nye boliger       2.600 m² BRA 

 Bruksareal næring                       70 m² BRA 

 Parkeringskjeller inkl. boder    1273 m² BRA 

 Felles leke- og oppholdsareal    350 m² = 7 m² pr. boenhet 

 Utnyttelse                               191 % BRA = 33 boenheter/daa        

 Tomteutnyttelse                          75 % BYA   

  

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  
Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

Oppstartsmøte med Byutvikling 05.07.16  

Annonsert oppstart av planarbeid (og partene 

tilskrevet) 

01.10.16  

Komplett forslag til reguleringsplan 29.03.17  

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling)  30.05.17  

Naboskapsmøte ikke avholdt --  

Offentlig ettersyn fram til 11.08.17 

  

Planprosessens 

spesielle sider 

Boligbebyggelsen som foreslås ble fremmet av administrasjonen og 

godkjent som politisk sak av byrådet i møte 18.02.2016. Tiltaket er 

samlet sett omfattende, ettersom det gjelder flere bygg og hele 48 

boenheter. Når administrasjonen likevel kom til at det hele kunne 

behandles som byggesak, hadde det blant annet sammenheng med at 

hvert enkelt av delprosjektene kunne vært behandlet som byggesak i 

samsvar med gjeldende regulering, at prosjektet i hovedsak er i 

samsvar med allerede gjeldende plangrunnlag, og at dispensasjonene 



som ble omsøkt og anbefalt godkjent strengt tatt ikke var særlig 

omfattende.  Vedtaket ble påklaget. Fylkesmannen opphevet byrådets 

vedtak våren 2016 etter seks måneders behandling, med begrunnelse i 

at byggetiltaket var for omfattende til å kunne godkjennes uten ny 

regulering.  

 

Tiltaket var på dette tidspunktet satt i gang. Det er gjort store 

utgravninger, spunting og oppsett av deler av nye bygg, og nær 

ferdigstillelse av bygg som tidligere hadde adresse Storgata 162. 

Som følge av opphevingsvedtaket ble byggearbeidene stoppet, 

anleggsområdet sikret og det ble igangsatt reguleringsplanarbeid. 

Dette er status i dag.  

 

  

   
Figur 1.Bygg merket rød strek og gul farge er revet 

 

04 Planvurdering  

Bakgrunn 

 

 

 

 

 

Sentrumsplanens 

krav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet kan sees både som et byfornyings- og et fortettingsprosjekt. 

Gamle bygg saneres, og erstattes med nye, arealeffektive boliger som skal 

svare til krav om flere boliger i sentrum, legge til rette for å nå målet om 

nullvekst i personbiltrafikken og understøtte en urban struktur.  

Fylkesmannens oppheving av byggetillatelsen medførte krav til regulering av 

tiltaket og hele kvartalet, inkl. vegareal. 

 

KDP for sentrum (sentrumsplanen) legger føringer for utforming av 

planforslaget, hvor østre del av kvartalet vendt mot Storgata er avsatt som 

Sentrumsbebyggelse S-1, og den vestre delen er avsatt til boligareal med 

bevaringsverdig bygningsmiljø (B34) med markering av tre 

bevaringsverdige bygninger. 

 

Sentrumsbebyggelse har blandet formål i Nordbyen, og det aktuelle området 

ligger i randsonen til boligområdene. Dette er et fortetningsområde med 

potensiale for blandet bolig og næringsvirksomhet. I kvartaler hvor det 

planlegges bolig, skal det legges til rette for åpne gårdsrom for å sikre 

bokvalitet og tilstrekkelig uteareal på bakkeplan. 

 

Bestemmelsene i sentrumsplanen stiller krav om at bakgårdsbebyggelsen 

skal ha vesentlig mindre volum enn hovedbygg mot gaten. Høyden på 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uteoppholdsarealer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solforhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakgårdsbebyggelsen skal være lavere enn hovedhuset. (§14). 

Boliger tillates kun på gateplan i typiske boliggater, for øvrig tillates ikke 

boliger i 1. og 2. etasje. (§10). Videre er det krav om at for hver boenhet 

bør det avsettes minimum 15 m² til felles uteoppholdsareal, og et krav om 

privat uteareal for alle boenheter (§9). 

 

Sentrumsplanen anbefaler at til hver boenhet bør avsettes minimum 15 m²                      

felles uteoppholdsareal (§9). 

 

Sentrumsplanen er under revisjon. Da gjeldende planen ble utarbeidet, var 

det i liten grad fokus på behovet for nye boliger i sentrum. Nullveksmålet 

var ikke vedtatt, og begreper om urban boliguvikling var fortsatt ikke på 

dagsorden på samme måte som i dag.  

 

Ønsket om fortetting og flere boliger i sentrum reiser problemstillinger 

knyttet til uteareal. Det finnes en rekke studier som viser at større, felles 

offentlige parker og plasser er viktigere for bomiljøet enn «små grønne 

lapper» innimellom bygningene. Samtidig er det åpenbart at arealer som gir 

lys og luft mellom bygg er en vesentlig trivselsfaktor.  

 

Gårdsrommet har et felles uteareal som er lagt på et lokk over 

parkeringskjelleren. Arealet har en utstrekning på 40 m, en bredde på ca.10 

m og utgjør et uterom på 350 m². 

 

Sol og skyggeanalysene viser at det er  noe begrenset med sol på  bakkeplan 

i gårdsrommet. På formiddagen og sein ettermiddag er gårdsrommet 

skyggelagt. Høst og vår er det ikke tilgang på sol i bakgården. Svalgangene 

på mot vest er soleksponert mellom kl.12:00 og 15:00 midtsommers, det 

samme gjelder for avsatt lekeareal i nord. 

 

Sentrumsplanen stiller ikke konkrete krav til antall timer med sol på 

uteoppholdsarealene i boligkvartaler utover at utearealet skal ha direkte 

sollys og ikke vende ensidig mot nord eller nordøst. Prosjektet  oppfyller 

sentrumsplanens krav til sol på lekearealet. 

 

Samlet sett anses gårdsrommet med sine kvaliteter og størrelse å være et 

tilfredsstillende uterom for boligene. Det legges vekt på at rommet utgjør et 

trygt og romslig areal for de minste barna. Det vises til at flere felles 

parkområder ligger i nærheten : St. Hanshaugen, Skriverplassen, Skansen, 

og ikke minst Verftseiendommen, hvor det er stilt krav til relativt store 

offentlige rom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privat 

uteoppholdsareal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 Uteromsplan 

 

 
 
Figur 3 Model av gårdsrommet med 3 småhus, sett fra sør. 

 

 

 

Boligene i bakgården får verandaer eller privat uteopphold på bakkeplan. 

Det er takterrasse på bygget mot sør. Halvparten av leilighetene (26) har 

tilgang på privat uteoppholdsareal, da i form av et utvidet svalgangareal. 

Sentrumsplanen gir ingen nærmere anvisning av hva som oppfattes som 

«privat» uteoppholdsareal, og det er heller ikke knyttet noen arealgrense til 

dette. Man må likevel kunne anta at  privat uteoppholdsareal skal være 

skjermet fra andre beboere og ha en privat atmosfære. Opphold på et 

utvidet svalgangsareal og del av felles adkomst, vil i mindre grad oppleves 

som privat bruk, og er derfor ikke en optimal løsning på privat 

uteoppholdsareal.  

 

Det kan reises sprøsmål ved om kravet til privat uteoppholdsareal anses 

tilfredsstillende løst. Etter administrasjonens vurdering er det lite ønskelig å 

ha balkonger mot offentlig gateareal, som Storgata, og i dette tilfellet anses 

det heller ikke særlig hensiktsmessig, eller ønskelig, å legge opp til 

balkonger mot bakgården. Svalgangsløsningen er dessuten til hinder for 

dette.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligbebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevaringsverdig 

bygningsmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvikling av boliger i sentrum vil regelemessig støte på kryssende hensyn og 

interesser, og det kan være utfordrende å ivareta alle hensyn fullt ut. 

Hvorvidt kravet til privat uteoppholdsareal for alle sentrumsboliger blir 

videreført i ny sentrumsplan, er et av temaene som må drøftes nøye ut fra 

hva som er realistisk, rimelig og nødvendig. I dette tilfellet finner vi at 

kravene til privat uteopphold samlet sett er tilfredsstillende ivaretatt. Det 

vises også til at dette tidligere har vært akspetert av byrådets flertall. 

 

Det er planlagt ny bygningstruktur mot Storgata i 3-4 etasjer, med nær 

samme gesimshøyde som eksisterende bygg i sør, og i det vesentlige i 

samsvar med gjeldende regulering. Bygningen er brutt opp vertikalt i 4-5 

bygningskropper med ulike takutforming og fasadeuttrykk. 

I bakgården er det plassert tre småhus i to etasjer mot vest, og et felles 

uteareal mellom småhusene og bebyggelsen mot Storgata. Se fig. 3. 

 

Man kan diskutere om det burde vært lagt opp til høyere bebyggelse mot 

Storgata ut fra hensynet til økt fortetting, flere boliger i sentrum og 

bærekraftig byutvikling. Vi er likevel kommet til at prosjektet mot Storgata 

balanserer godt mellom vekst og tilpasning til omgivelsene, og at 

foreslått/tidligere godkjent høyde anbefales.  

 

 
Figur 4 Fasade mot Storgata. 

 

Halve kvartalet mot vest er avsatt til bevaringsverdig bygningsmiljø med tre 

bevaringsverdige bygninger på nordsiden av kvartalet. Reguleringsplanen 

for kvartalet viderefører hensynet til bygningsmiljøet, slik det fremkommer i 

sentrumsplanen og det er gitt bestemmelser som fastholder kravet om 

skånsom behandling av eksisterende bygg, hvor istandsetting skal skje i 

samråd med antikvariske myndigheter.  

 
Figur 5 Utsnitt fra sentrumsplanen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgårdsbebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universell 

tilgjengelighet 

 

 

 

 

Kvartalslekeplass 

 

 

 

 

 

Deler av den indre kvartalsstrukturen er foreslått bebygd med tre småhus. 

Byggene utnytter 450 m² av arealet som i sentrumsplanen er avsatt til 

hensynsone for bevaringsverdig bygningsmiljø.  

Sentrumsplanen tillater etablert bygg inne i gårdsrom, under forutsetning av 

at de har vesentlig mindre volum og at høyden på bakgårdsbebyggelsen er 

lavere enn hovedbygget. 

 

De tre småhusene i bakgården er vesentligere mindre i volum enn 

hovedbebyggelsen og har lavere mønehøyde (-3,65 m), slik at de oppfyller 

de vilkårene som sentrumsplanen forutsetter. En reduksjon fra tre til to bygg 

kunne ha gitt et større gårdsrom med mer lys, luft og areal mellom byggene. 

Søker fremlegger at alle tre byggene er nødvendig som støttekonstruksjoner 

for å hindre at forstøtningsmuren faller inn mot gårdsrommet. 

Problemstillingen er dokumentert i egen geoteknisk rapport. 

Administrasjonen tar dette til etterretning og opprettholder søkers ønske om 

tre småhus i bakgården mot vest. 

 

 
Figur 6 Snitt gjennom gårdsrommet, sett fra øst. 

 

 

Hele gårdsrommet er anlagt som lokk over parkeringsanlegg, slik at 

utearealet er tilgjengelig for alle. Det er heis fram til alle leilighetene som 

vender mot Storgata. Småhusene/leilighetene har ikke tilgang på heis, noe 

det heller ikke er krav om ved to-etasjes boliger. 

 

 

Det er tilgjengelig lekeplasser i Fogd Drejersgate og på Skriverplassen i 

nord, i avstand mindre enn 150 m fra boligprosjektet. 

Strøkslekeplass Kvamstykket, Nedre Elvebakken og Gyllenborg skole har karakter som 

strøkslekeplass og ligger mindre enn 500 m i fra boligene. 

 

Barnehage 

Skole 

På Kvamstykket ligger nærmeste tilgjengelige barnehage, og Gyllenborg er 

områdets nærmeste skole med 500-600 m skoleveg. Søker har på et kart 

(vedlegg 13) vist traséer for trafikksikker veg fram til skole og barnehage. 

Skolekapasiteten er utfordrende, men må håndteres uavhengig av dette 



prosjektet.  

   

Støy 

 

 

 I egen støyrapport er det vist tilfredsstillende tiltak mot støy for boligene 

og et støyfritt uteareal. 

Kulturminner  Det er ikke påvist kulturminner utover bevaringsverdige bygg i 

planområdet. 

   

Grunnforhold  Grunnforholdene og tiltak mot stabilisering av forstøtning er dokumentert i 

egen rapport.  

   
 



05 Merknader og 

innsigelse 

 

  

Etter offentlig ettersyn av planforslaget er det innkommet åtte 

merknader, hvorav én innsigelse fra Fylkesmannen. 

1. Troms fylkeskommune 

2. Statens vegvesen 

3. Fylkesmannen i Troms 

4. Sametinget, kulturminneforvaltningen 

5. Miljørettet helsevern, Tromsø kommune 

6. LUKS – Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter 

7. Salam Alhaidari 

8. 3 tilgrensende naboer, Rektor Stensgata 19-21 

 

 

   

1. Troms fylkeskommune  

Troms fylkeskommune, samferdselsetaten anbefaler at det reguleres 

inn fortau langs de kommunale vegene i området, og at en 

opparbeidelse av disse legges inn i bestemmelsene. Da det er avsatt 

begrenset lekearealer i planforslaget, bør en sikre trygg adkomst frem 

til nærmeste lekeplass i Fogd Drejersgate og Skriverplassen. 

 

Planen har regulert vegareal for fortau og kjøreveg på alle sider av 

kvartalet, hvor rektor Stensgata er regulert ned til Skriveplassen og 

Seminargata er regulert opp til lekeplassen i Fogd Drejersgate. 

I dag finnes ingen fortau langs vegene i dette boligstrøket, men 

vegene har svært begrenset trafikk og lav parkeringsdekning.  

Kommunen vil samarbeide med Statens vegvesen om å endre 

kryssene mot Storgata, slik at en unngår gjennomkjøring i området 

og bedrer trafikksikkerheten knyttet til hovedtrafikken i Storgatas 

nordre del. Kommunen vil etterkomme kravene om etablering av 

fortau og legger inn i bestemmelsene med strengere rekkefølgekrav. 

Merknaden tas til følge.  

 

 

2. Statens vegvesen (SVV) 

SVV oppfordrer også til å etablere fortau i område slik at en bedrer 

trafikksikkerheten for de myke trafikantene. 

Kommunen vil etterkomme kravene om etablering av fortau i 

bestemmelsene med strengere rekkefølgekrav. Merknaden tas til 

følge. (Se kommunens vurdering under fylkeskommunes merknad.) 

  

 

SVV ber videre om at trafikken gjennom krysset Arbeidergata /fv. 

862- Storgata reduseres eller stenges, da krysset utgjør en trafikkfare 

slik det er utformet i dag. 

Forholdet trafikkavvikling i kryss tas som egen sak med SVV med 

sikte på bedring av trafikksikkerheten i området, og da særlig i 

kryssene mot Storgata. 

 



  3. Fylkesmannen i Troms 

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planforslaget ut fra at de 

mener at planforslaget ikke ivaretar støy og luftkvaliteten på en 

tilfredsstillende måte. 

Tromsø kommune har presisert bestemmelsene knyttet til støy ut i fra 

en utvidet vurdering fra støykonsulenten (SWECO). Det er videre 

levert en egen rapport som redegjør for den lokale luftkvalitet i 

området. Fylkesmannen har etter dette frafalt innsigelsen. 

 

 

4. Sametinget, kulturminneforvaltningen 

Sametinget har ingen merknader til planforslaget. 

 

5. Miljørettet helsevern, Tromsø kommune 

Kommunens kontor for miljørettet helsevern ber om at 

støybestemmelsene presiseres og at det gjøres tiltak for å øke 

uterommets størrelse, samt bedre private uteoppholdsoner i form av 

balkonger. 

Støybestemmelsene er revidert, og private oppholdssoner er vurdert 

som tilstrekkelig. 

 

6. LUKS – Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter 

Leverandørenes utvikling- og kompetansesenter (LUKS) ber om at 

byggeforskriftene (TEK17) følges, slik at varetransport og større 

kjøretøy får tilfredsstillende framkommelighet. 

LUKS fremmer merknad på generelt grunnlag, hvor det bes om at 

byggeforskriftene følges opp, slik at vareleverandørene gis 

tilfredsstillende vilkår for å kunne utføre sine tjenester. 

Merknaden tas til orientering. 

 

7. Salam Alhaidari 

Salam Al Haidiri er nabo på østsiden av Storgata, og mener at nye 

bygg i planområdet vil stenge for sollyset på østsiden av Storgata, og 

mener at bygning mot Storgata ikke bør være høyere enn det som er 

etablert i dag. 

Tromsø kommune ønsker høyere grad av fortetning i byområde, og 

en av konsekvensene av dette er at bygningshøyden vil øke. 

Merknaden tas ikke til følge. 

 

8. Naboer i Rektor Steens gate 19,21 og 23 

 Bevaringsverdig bygningsmiljø 

Naboene mener at hensynet til bevaringsverdig bygningsmiljø og 

områdets særpreg med sammenhengende trehusbebyggelse, ikke er 

tilstrekkelig ivaretatt. De mener omfanget av den planlagte 

bakgårdsbebyggelsen ødelegger eksisterende bygningsmiljø, 

parselldeling, og forholdet mellom bebygd og ubebygd areal. 

De ønsker primært at bakgårdsbebyggelsen utgår i sin helhet, og 

sekundært at antallet bygninger og byggehøyden reduseres. 

 



Planen ivaretar hensynet til eksisterende bebyggelse gjennom 

variasjon i materialbruk, takform og volumoppbygging som søker å 

tilpasse seg omgivelsenes varierte former og materialbruk. Ny 

bebyggelse trappes ned mot og har avstand til eksisterende bygg. 

Merknaden tas ikke til følge.  

 

 Tomteutnyttelse 

De klager over at planforslaget har en tomteutnyttelse på 75 %, mens 

det i kommunedelplanen for sentrum (plan 225) fastsetter en maksimal 

utnyttelse BYA på 40-50 %. 

Gjeldende kommunedelplan for sentrum fastsetter ikke maksimal 

tomteutnyttelse. Denne fastsettes i de enkelte reguleringsplaner. 

Merknaden tas ikke til følge. 

 

 Uteoppholdsareal  

Naboene mener at kommunedelplanen (KDP) har bindende krav til et 

minimumsareal til felles uteoppholdsareal på 15 m2 pr. boenhet, og at 

planforslaget ikke oppfyller dette kravet. Planen viser ca. 7 m² felles 

uteoppholdsareal pr. boenhet. 

 

KDPs har en bør bestemmelse om minimum felles oppholdsareal, 

mens kommuneplanens bestemmelser ikke stiller krav til 

oppholdsarealer. Kommuneplanens arealdel gjelder foran tidligere 

vedtatt kommunedelplan (KDP) for sentrum, der det er motstrid 

mellom planene. Merknaden tas ikke til følge. 

 

 

 Nabogrensen  

Videre fremlegges et ønske om at plan- og bygningslovens (PBL) 

minimumsgrense til nabogrensen på fire m skal gjelde for denne 

planen. 

PBL tillater at det reguleres inntil 1,0 m avstand mellom bygg og 

nabogrense. Byggene i bakgården er planlagt 1,1 m fra 

eiendomsgrensen. Merknaden tas ikke til følge. 

 

 Byggehøyden  

De mener den planlagte byggehøyden mot Storgata er for høy i forhold 

til at byggene grenser opp mot bevaringsverdig område. Maks høyde 

bør ikke være mer enn tre etasjer + kjeller. Foreslåtte høyde vil 

begrense tilgangen på sol for de bakenforliggende boligene og 

begrense deres utsikt. 

 

I stor grad forholder bebyggelsen seg til høyder i eksisterende 

reguleringsplan og avviker i liten grad fra øvrig bebyggelse i 

området. Planen endres til kotehøyde i stedet for i tidligere plan, som 

angir etasjetall, loft og kjeller som upresis høydeangivelse.  

Bakgårdsbyggene vil ha betraktelig lavere volum og en redusert 

høyde (-3,65 m) i forhold til byggene ut mot Storgata. 

 Kommunens fortetningsstrategi i sentrumsområdet tillater høy 



tomteutnyttelse på arealer, som knytter til eksisterende infrastruktur 

og kollektivakser mellom knutepunkter. Merknaden tas ikke til følge. 

 

 Sikring av bakgårdskråning 

Naboene synes utbygger er lite troverdig når de fremlegger at 

bakgårdsbebyggelsen er helt nødvendig for å sikre skråningen i vest 

mot å falle inn mot gårdsrommet. De har i en tidligere fase av 

prosjektet fjernet disse byggene fra byggesøknaden, og meldte at 

arealet skulle bli en del av fellesuteområdet, og at det var 

uproblematisk å fjerne bakgårdsbebyggelsen. 

Tromsø kommune forholder seg til geoteknisk rapport, som fastslår at 

det må en sammenhengende grunnmur for bygninger for å sikre at 

massene i bakkant holdes på plass og ikke raser ut i gårdsrommet. 

Merknaden tas ikke til følge. 

 

De mener tilslutt at Totalrenovering AS burde evne å vise moderasjon 

og kompromiss med naboene. 

Byutvikling tar kun stilling til areal og utbyggingsformål i 

reguleringsplansaker. Søkers gjennomføringsevne vurderes ikke. 

   

   
 

 

 

 

06 Konklusjon  
  

Forslaget er arealeffektivt utnyttet med hensyn til antall boliger, noe 

som begrenser størrelsen på fellesarealet i gårdsrommet. Utearealet 

har begrenset med sol på formiddag og sen ettermiddag, særlig på vår 

og høst. Utearealet, slik det er vist i uteromsplanen som en del av 

planen, anses likevel å gi tilfredsstillende kvaliteter.  Prosjektet kan 

sees både som et byfornyings- og et fortettingsprosjekt. Gamle bygg 

saneres og erstattes med nye, arealeffektive boliger som skal svare til 

krav om flere boliger i sentrum, legge til rette for å nå målet om 

nullvekst i personbiltrafikken og understøtte en urban struktur.   

 

Bebyggelsen gir god skjerming mot støy og støy fra Storgata, og gir 

sentrum ønsket tilfang av små og mellomstore leiligheter.  

 

   

 

Vedtakskompetanse: 

Byutvikling, miljø- og transportkomiteen 

Kommunestyret 

 

 

 

 


