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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering Nordmannsgård DOKUMENTKODE 1024486-01-PLAN-NOT-001 
EMNE Endring av detaljreguleringsplan TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Fløylia AS OPPDRAGSLEDER Tom Langeid 

KONTAKTPERSON Kjetil S. Paulsen SAKSBEHANDLER Gry Eva Michelsen 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 5032 Arealplan og utredning, 
nord 

 

SAMMENDRAG 

Fløylia AS har igangsatt en prosess for endring av Detaljregulering Nordmannsgård, plan-ID 1785.  
Et planinitiativ ble sendt inn våren 2021.  
Det har blitt avholdt oppstartsmøte med kommunen og et naboskapsmøte. Som følge av møtene og 
tilbakemeldingene har forslagsstiller gjort flere justeringer i prosjektet og omfanget av ønskede endringer er redusert.   
Notatet her gir en kort oppsummering av prosessen frem til nå og beskriver hvilke planendringer som ønskes 
videreført. 

 Bakgrunn 
Detaljreguleringsplanen for Nordmannsgård ble vedtatt 25.11.2015. Reguleringsplanen tillater 
maksimalt 805 boliger innenfor planområdet, fordelt på småhusbebyggelse, rekkehus og 
blokkbebyggelse. 

Ifm. pågående prosjektering og utbygging av området ble det avklart at gjeldende fordeling av 
boenheter innenfor enkelte av delfeltene ikke er hensiktsmessig. Det ble derfor igangsatt en 
prosess for å endre planen med tanke på å følge opp dette.  

 Planendring 2021 
Som grunnlag for oppstartsmøte med kommunen utarbeidet Hamperokken AS et planinitiativ 
(07.04.2021), hvor ønskede endringer ble presentert.  

I referat fra oppstartsmøtet (udatert) har kommunen flere tilbakemeldinger på innsendt materiale. 
Blant annet ble det reagert på behovet for økt høyde på blokkbebyggelsen som følge av foreslått 
parkeringsløsning.  

I etterkant av oppstartsmøtet ble det avholdt et naboskapsmøte den 23.06.2021. Iht. referat fra 
dette møtet reagerte naboene blant annet på reduksjon av bokvalitet for etablerte boliger i BK7 
som følge av økt byggehøyde i BB11 og skyggelegging av strøkslekeplassen L2, som følge av økt 
byggehøyde på BB9 og BB10.  

Som følge av tilbakemeldinger fra kommunen og naboskapsmøte, er det nå gjort flere endringer i 
prosjektet som medfører en nedjustering av utbyggingsønskene som ble presentert i 2021.  
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 Planendring 2022 
Hamperokken AS sendte inn et brev med anmodning om et oppstartsmøte 2 (datert 02.02.2022), 
hvor det ble presentert flere endringer ift. planinitiativet fra april 2021.  

Som redegjort for i avklaringsmøte den 29.04.2022 ønsker forslagsstiller å nedjustere 
endringsforslaget ytterligere.  

Endringene som ønskes videreført i den kommende planprosessen er omtalt i kap. 1.3.2.  

1.3.1 Plangrense 
Kartet nedenfor angir området som omfattes av ønsket planendring. 

 
Forslag til plangrense vist med sort stiplet linje 

1.3.2 Endringer 
Selv om planområdet har en viss utbredelse, knyttes de ønskede endringene til avgrensede 
problemstillinger og vurderes i sum å være av begrenset karakter. 

Følgende endringer ønskes: 

Hva  Planbeskrivelse Plankart  Plan-
bestemmelser  

Dokumentasjon  

Økning i antall boenheter i 
områdene: BB9 og BB10.  

Reduksjon i antall boenheter i 
områdene: BK15-19, BK21-26. 
1* 

BRA for alle områder endres. 

Enkelt notat 
som fokuserer 
på endringene 

Plankart 
oppdateres 

Plan-
bestemmelser 
oppdateres 

Ingen 

Lengden på BB9 og BB10 
økes. 

Enkelt notat 
som fokuserer 
på endringene 

Plankart 
oppdateres 

Plan-
bestemmelser 
oppdateres 

Ingen 

 
1  Se vedlegg 1 for nærmere detaljering av hvilke endringer som gjøres ifm. kotehøyde, antall etasjer, ny 

fordeling av boenheter og BRA. 
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Parkeringskjellere for BB9 og 
BB10 plasseres under bakken 
slik at endringen ikke 
medfører økt høyde på 
bebyggelsen. 

Enkelt notat 
som fokuserer 
på endringene 

Ingen Plan-
bestemmelser 
oppdateres 

Snitt-tegninger 

Ny pumpestasjon i område 
f_G13 med adkomst over 
delfelt BK24. 

Enkelt notat 
som fokuserer 
på endringene 

Plankart 
oppdateres 

Plan-
bestemmelser 
oppdateres 

Ingen 

Det tas inn en ny hensynssone 
infrastruktur innenfor G8. 

Dette for å muliggjøre 
ringledning for hele VA-
traseen.  Løsningen er 
allerede akseptert av Tromsø 
kommune v/Vann og avløp. 

Enkelt notat 
som fokuserer 
på endringene 

Plankart 
oppdateres 

Plan-
bestemmelser 
oppdateres 

Ingen 

Bussholdeplasser ved o_O2-3 
utgår. 

Løsningen er diskutert med 
Fylkestrafikk og 
Forsvarsmuseet, som begge 
ønsker at buss-stopp tas ut da 
antall etablerte holdeplasser 
anses som tilstrekkelig. 

Enkelt notat 
som fokuserer 
på endringene 

Plankart 
oppdateres 

Plan-
bestemmelser 
oppdateres 

Ingen 

Følgende bestemmelser 
ønskes tatt ut: 

• 1.0, k) andre 
kulepunkt,vedrørende 
makslenge tillatt 
sammehengende fasade 
på 30 meter for blokk og 
lavblokk. 

o Boligkvalitet 
ivarates som 
utformingskrav i 
plan-
bestemmelsene. 

• 1.0,k, tredjekulepunkt, 
vedrørende maksdybde 
på 8 meter for leiigheter 
med kun en fasade. 

o Krav til 
lysinnslipp 
ivaretas av      
TEK 17. 

• 1.2.1, b, vedrørende 
tilbaketrekking av fasade 
mot vest i 6. og 7 etg. 

o Fordyrende 
element.  

o Vanskeliggjør 
oppfyllng av krav 

Enkelt notat 
som fokuserer 
på endringene 

Ingen Plan-
bestemmelser 
oppdateres 

Ingen 
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om tilgjengelig 
boenhet. 

o Teknisk løsning
som ofte fører til
vannleksjer bør
derfor unngås.

Merk at øvrige deler av gjeldende plan ligger fast, herunder også antallet boenheter. 

1.3.3 Bokvalitet 
Foreslått endring med økt antatt boenheter i områdene BB9 og BB10 medfører et krav om større 
tilgjengelig uteoppholdsareal og areal til lek, jf. bestemmelsene i KPA. 

• Ved etablering av 28 boenheter i BB9 vil kravet til nærlek og uteopphold være hhv. 168 m²
og 280 m².

• Ved etablering av 44 boenheter i BB10 vil kravet til nærlek og uteopphold være hhv. 264 m²
og 440 m².

• Ved til sammen 72 boenheter i BB9 og BB10 vil kravet til nærlek og uteopphold samlet sett
være hhv. 432 m² og 720 m².

Som illustrasjonen nedenfor viser vil områdene ha et tilgjengelig areal for nærlek på 432 m² og et 
uteoppholdsareal på 1125,5 m².  

Krav til tilgjengelig lekeareal og uteoppholdsareal jf. KPA vil dermed være godt oppfylt. Areal for lek 
vil ha god tilgjengelighet og en trafikksikker adkomst.  

Skisse til arrondering av delfelt BB9 og BB10, gule områder angir planlagt bebyggelse, grønne områder er tilgjengelig leke- og 
uteoppholdsareal, mens hvitt område angir ramper til parkeringskjeller (Hamperokken AS) 

Det foreslås ingen endringer ift. regulerte byggehøyder, og hverken eksisterende boliger eller 
strøkslekeplassen vil derfor bli påvirket av foreslått endring.  

Forslag til videre prosess 
Siden skisserte endringer medfører nedjusteringer av tidligere presenterte utbyggingsønsker, anses 
det ikke som nødvendig med ytterligere naboskapsmøter.  

Foreslåtte endringer anses som mindre justeringer, og nødvendige oppdateringer for å tilpasse 
planen til faktiske forhold.  

Det varsles om oppstart av arbeid med endring av plan 1785 med foreslått planavgrensning. 

Vedlegg 
• Arealoversikt planendring 30.05.2022



Plan 1785 Nordmansgård
Planendring 

Felt
totalt  før 

endring

totalt 

etter 

endring

totalt  

før  

endring

totalt 

etter 

endring

totalt  

før  

endring

totalt etter 

endring

Endring 

antall 

boenheter

totalt  

før  

endring

totalt 

etter  

endring

Endring 

antall 

BRA

BB9 32,8 32,8 3+1 4+1 18 28 10 2250 3800 1550

BB10 32,8 32,8 3+1 4+1 24 44 20 3000 5000 2000

Sum 42 72 30 5250 8800 3550

BK15 24,4 24,4 3 3 12 12 0 1800 1650 ‐150

BK16 24,4 24,4 3 3 18 16 ‐2 2700 2150 ‐550

BK17 23,7 23,7 3 3 16 16 0 2400 2400 0

BK18 25,9 25,9 3 3 14 12 ‐2 2100 1650 ‐450

BK19 22,7 22,7 3 3 33 28 ‐5 3600 2600 ‐1000

BK21 21,1 21,1 3 3 12 10 ‐2 1300 1000 ‐300

BK22 21,1 21,1 3 3 12 10 ‐2 1300 1000 ‐300

BK23 21,1 21,1 3 3 2 2 0 1196 1196 0

BK24 21,2 21,2 3 3 30 24 ‐6 3300 2300 ‐1000

BK25 20,4 20,4 3 3 27 20 ‐7 3000 2600 ‐400

BK26 22,2 22,2 3 3 24 20 ‐4 2600 2500 ‐100

Sum 200 170 ‐30 25296 21046 ‐4250

Totalt 242 242 0 30546 29846 ‐700

BRATillat kotehøyde Antall etasjer Antall boenheter
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