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Sammendrag 

 

Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende del av Solstrandvegen og fremtidig 
fortau. Målet er å tilrettelegge for sikker kommunikasjon for myke trafikanter på denne delen 
av Solstrandvegen - mellom to boligfelt.  
 
Bakgrunnenfor planen er behov som utløses ved utbygning av boligområder på Kaldslett 
og Gjothammaren.  
 

Planområdet omfatter eiendommene gårdsnummer/bruksnummer 16/18 i Tromsø 

kommune. Arealstørrelse til planen er på ca. 2 daa. Det skal kun reguleres til 
samferdselsformål.  
 
Planområdet omfatter en del av Solstrandvegen mellom Arntjordet og Solstrandvegen 479 
og 486.  Reguleringsplanen vil tilrettelegge for utbygning av fortau langs Solstrandvegen. 
Det vil øke sikkerhet for gående, særlig de som hører til de eksisterende boligområdene. 
Detaljreguleringen vil føre til positive konsekvenser for trafikkbildet og minske risiko for 
uhell.  

 

Reguleringsplanen ble igangsatt høst 2018. Oppdragsgiver er PEAB Eiendomsutvikling 
Nord AS. Forslagsstiller er Sweco Norge AS.
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1.1 Nøkkelopplysninger og bakgrunn for planarbeidet 

 

Adresse Solstrandvegen 

Kommune Tromsø kommune 

Gårdsnr./Bruksnr. 16/18 

Gjeldende planstatus KPA: LNFR-område 

  

Oppdragsgiver PEAB Eiendomsutvikling Nord AS 

Grunneiere (sentrale) Tromsø kommune 

Forslagsstiller Sweco Norge AS 

  

Ny plans hovedformål Samferdsel 

Planområdets areal i daa 2 daa 

Nytt byggeareal  0 m2 

Aktuelle problemstillinger Ingen 

Foreligger det varsel om innsigelse (J/N) N 

Konsekvensutredningsplikt (J/N) N 

  

Kunngjøring oppstart, dato 20.03.2018 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt (J/N) J 

 

 

1.2 Bakgrunn 

Formålet med planen er å legge til rette for fremtidig fortau langs Solstrandvegen i området 
Kaldslett og Gjothammaren. Denne delen av Solstrandvegen har aldri blitt regulert. Planen 
vil regulere eksisterende vei for å sikre forutsigbarhet ved eventuell fremtidig utbygging av 
området.   
 
Hensikten med planarbeidet er å få på plass en plan for fortau langs Solstrandvegen, langs 
en strekning som allerede er omfattet av et rekkefølgekrav i plan 1744 Kaldslettneset 18/13. 
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Et regulert fortau langs 18/16 er en nødvendig forutsetning for realisering av boliger på 
Kaldslettneset. 
  

1.3 Planprosess 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa «Tromsø», nettside til Tromsø kommune og 
nettside til Sweco Norge AS. Alle berørte parter, grunneiere og naboer, samt aktuelle 
offentlige instanser ble varslet i eget brev den 20.03.2018. 

 

1.4 Oversiktskart 

 

 

2 Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer 

2.1 Reguleringsplan 

Det er ingen reguleringsplan for området. Området har aldri vært regulert tross en sterk 
utvikling av områdene Kaldslett og Solligården i de siste 20 år.  

 

2.2 Kommuneplanens arealdel for Tromsø kommune, 2017 

I kommuneplanenes arealdel er området regulert til LNRF-areal for nødvendige tiltak og 
landbruk og reindrift, samt gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag.  

 



   

 
 

 

4(11) 
 
PLANBESKRIVELSE 

31.05.2018 

 

 

 

 

 

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 
 

2.3 Krav om konsekvenseutredning i henhold til forskrift om KU 

I kommuneplanen (KPA) er arealet avsatt til LNFR-område. Hovedformål detaljregulering 
er samferdsel. Selv om planens formål ikke er i samsvar med KPA ansees det ikke at planen 
utløser konsekvensutredningsplikt. Veien har blitt brukt som adkomst for ulike LNRF- 
funksjoner. Denne delen av veien er knyttet til skogsvei som strekker seg lengre opp i 
terrenget.  
 
Regulering vil oppgradere gjeldende struktur i området og videreføre den eksisterende 
funksjon – samferdsel. Oppfatningen er at planen ikke omfattes etter forskrift om 
konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd. Tromsø kommune har konkludert i 
oppstartsmøtet at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt.  
 
 

3 Planområdet – eksisterende situasjon 

3.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Kaldslett. Det er spredt bebyggelse langs veien. Nord og sør for 
veien er det store boligområder. Dagens vei er asfaltert to-felt vei. Planavgrensningen 
omfatter veien, veigrøft og areal for fremtidig fortau på øst-siden.  

3.2 Eksisterende bebyggelse 

Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet. 
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3.3 Landskap 

Planområdet går gjennom et landskapsområde mellom to boligfelt nord og sør for planen. 

Solstrandvegen er etablert element i landskapsbildet.  

 

3.4 Skred 

I likhet med store deler av Kaldslett ligger planområdet ligger innenfor jord- og flomskred, 

samt aktsomhetsområde for snø- og steinskred.  
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3.5 Jordbruk 

 

Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter viser at planområdet grenser til fulldyrka jord 
på vestsiden mellom Solstrandvegen og E8. Deler av arealet er endret fra jordbruksareal 
siden 2011, men mangler informasjon om hva arealet er endret til.  På østsiden av 
planområdet er deler av landskapet overflatedyrka jord. 

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik 
at maskinell høsting er mulig. (NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi) 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedjup, og kan benyttes til 
åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying. (NIBIO – Norsk institutt for 
bioøkonomi). 

 

3.6 Kulturminner 

Det er ingen kulturminner i planområdet. 
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3.7 Støy 

Det er ikke gjort noen målinger for å vise dagens verdier for støy. Støymålingene lengre 

nord for planområdet viser at Solstrandvegen ligger i gul støysone. Det er sannsynlig at de 

samme støyverdiene gjelder for Solstrandvegen innenfor planområdet.   

 

 

4 Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget regulerer samferdselsformål – veg og gang-/sykkelveg, samt annen 

veggrunn. Planen viderefører den eksisterende veien og regulerer fremtidig gang-

/sykkelveg. Behov for regulering av gang-/sykkelveg ble utløst av utbygging av boligfelt i 

området Kaldslett. Økt antall beboere krever sikrere ferdsel mellom boligfeltene og andre 

funksjoner i områdene Kaldslett/Reinen og Tromsdalen.  

Planforslaget vil ikke påvirke omgivelsene utenfor planområdet. Jordbruksressursene, som 

den viktigeste ressurs utenfor planområdet, vil ikke bli endret. Planbestemmelsene sikrer 

at de eksisterende adkomstene til eiendommene, vegfar og sti ikke endres eller stenges.  

 

4.1 Byggeformål 

Planen legger opp til to formålsgrupper:  

1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

2. Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

 

4.1.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Planen viderefører den eksisterende infrastrukturen og regulerer ny gang-/sykkelveg. Den 

eksiterende veien, Solstrandvegen, videreføres i sin helhet i planen. Dagens avkjørsel til 

eiendommene reguleres med symbol for avkjørsel. Eksisterende busstopp sør i 

planområdet fjernes. Fremtidig busstopp reguleres ikke innenfor planen.  

4.1.2 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  

Planen regulerer LNRF-området knyttet til dagens gårdsbruk. Områder som reguleres til 

det formålet ligger i plangrensen. Regulering av LNFR sikrer videre drift av gårdsbruk og 

avklarer grenser til samferdselsområdet. Utenom samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur reguleres LNFR-områder som allerede er regulert til det i kommuneplanen. 
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4.2 Vei og trafikk 

Solstrandvegen benyttes av beboere og lokal, offentlig transport i Tromsø kommune. 

Kollektiv transport i Tromsø kommune vil fortsatt benytte seg av Solstrandvegen, men 

mister de to busstoppene som er/var sør i planområdet.  

 

Kartutsnitt som viser de eksisterende busstoppene i planområdet. Planforslaget regulerer 

ikke busstopp, men bruker arealet for gang-/sykkelveg. 

 

 

4.3 Støy 

Det er ikke gjort målinger med hensyn til støy.  Støymålingene lengre nord for planområdet 

viser at Solstrandvegen ligger i gul støysone. Det er sannsynlig at de samme støyverdiene 

gjelder for Solstrandvegen innenfor planområdet.  
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5 Konsekvenser av planforslaget 

5.1 Eksisterende planer 

Gjeldende kommuneplan regulerer området til LNFR-formål. Den eksisterende 

veiengjennom området reguleres. Det nye formålet er gang-/sykkelveg som følger 

Solstrandvegen. Området har aldri før blitt detaljregulert. Reguleringsplanforslaget kan 

sees som forlengelse av de eksisterende reguleringsplanene nord og sør for planområdet. 

5.2 Landskap 

Planforslaget vil ikke ha direkte innvirkning på landskapet. Noe endring av veiskjæringen 

vil finne sted grunnet sikring av samferdselsareal. Det eksiterende landskapsbildet vil 

videreføres.      

5.3 Trafikk og parkering 

Planforslaget vil ikke endre dagens trafikk, men vil bidra til sikker bevegelse for myke 

trafikanter. Regulering av fortau vil være reservert først og fremst for fotgjengere. Planen 

avklarer ikke om fortau kan brukes av syklister. Fortauet reguleres i henhold til 

kommunalteknisk norm i Tromsø kommune.  

5.4 Kulturminner 

Det er ingen kulturminner i området.  

 

5.5 Samfunnsøkonomi 

Den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett i norske 
byer er trolig minst 4-5 ganger større enn kostnadene, og har høyere lønnsomhet enn de 
fleste vegprosjekter. Dette går fram i en rapport fra Transportøkonomisk institutt1.   

                                                      
1 Sælensminde, K. (2002) Gang- og sykkelvegnett i norske byer. Nytte- kostnadsanalyser inkludert 

helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert vegtrafikk. TØI rapport 567/2002, Transportøkonomisk 
institutt, Oslo. 
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6 Innkommende innspill til planforslaget 

 

Avsender, dato Innspill Kommentar 

Fylkesmannen i Troms, 

16.04.2018 

Ingen merknader til planen.  

Ber at plankartet sendes til 

kartverket Tromsø når 

arealplanen legges til 

offentlig ettersyn.  

Tas til følge. 

Troms fylkeskommune, 

24.04.2018 

Planen grenser til det 
kartlagte friluftsområdet 
Kaldslettstien -  et svært 
viktig naturterreng. De 
siste årene har det vært 
økende bruk av området 
gjennom hele året. 
Anbefaler å se mulighet 
for utvidelse av 
parkeringsmulighetene. 

 

Ber at det utarbeides 
bestemmelser som 
ivaretar landskapshensyn 
på eiendommen gnr./bnr.: 
18/16.  

 

Det må tas hensyn til tre 
verneverdige bygninger. 
Det må ikke tilrettelegges 
fortau eller andre tiltak 
som forringer kvaliteter 
eller bruk av disse tre 
bygningene. Adkomst til 
bygningene på nedsiden 
må bevares.  

 

Det må utarbeides 
bestemmelse som sikrer 
snekkerbu/uthus på 

Planen legger ikke opp til å 
parkeringsmuligheter. 
Planens hovedfokus er å 
sikre ferdsel av 
myketrafikanter mellom 
boligfeltene på Kaldslett.  

 

 

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

 

Fortau tilrettelegges for å 
sikre ferdsel av 
myketrafikanter mellom 
boligfeltene på Kaldslett. 
Adkomst til bygningene på 
nedsiden veien skal 
bevares. 

 

 

Tas til følge. 
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oversiden av veien i 
anleggsperioden.  

 

Planlagt fortau må være 
smalest mulig, eventuelt 
innsnevre eksisterende vei 
til ett kjørefelt for å få 
plass til fortau mellom de 
to verneverdige 
bygningene fjøset og 
snekkerbua.  

 

Ber kommunen om å 
utvide planen å omfatte 
noen av bygningene på 
gnr./bnr.: 18/14, slik at det 
kan gis vern i 
detaljreguleringsplanen.  

 

Vegfaret i planområdet må 
ikke endres eller stenges 
for bruk og vedlikehold. 

Ved vegfaret/stien er det 
en oppmurt 
steinkonstruksjon – den 
må ikke skades ved 
etablering av fortau.   

 

 

 

Tas til følge. 

Vei og fortau er tilpasset 
landskap og bebyggelsen 
langs den eksisterende vei. 
Deler av vei er snevret inn 
for å få fortau mellom de 
to verneverdige 
bygningene.  

 

Tas ikke til følge.  

 

 

 

 

 

Tas til følge. 

Statens vegvesen, 

27.04.2018 

Har ingen vesentlige 

innspill. 

Tas til følge. 
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