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Innledning 

På vegne av Fløylia AS ber Hamperokken AS med dette om oppstartsmøte med Tromsø kommune i forbindelse med 

oppstart av arbeid med endring av reguleringsplanen «Detaljregulering for Normannsgård» plan-ID 1785. 

Reguleringsplanen trådte i kraft 25.11.2015.   

 

1 Formålet med planendring 

Hovedformålet med planendringen er å legge til rette for en omfordeling av boenheter fra rekkehusområder til 

lavblokkområder. Det legges også til rette for justering av hovedtrasé for vann og avløp etter innspill fra Tromsø 

kommune, vann og avløp. I tillegg vil planendringen legge opp til å fjerne innregulert busstopp ved forsvarsmuseet. 

De planlagte tiltakene vurderes primært som prosjektinterne tilpasninger som har begrenset betydning for berørte 

parter og interesser. De planlagte endringene går ikke ut over hovedrammene i gjeldende plan, de har ikke negativ 

virkning for helhetlig planlegging i området og berører heller ikke hensynet til viktige natur – og friluftsområder. 

Tiltakene antas derfor å komme inn under kriteriene for mindre reguleringsendring jfr. pbl § 12-14. Endringene kan 

dermed behandles som en endring av gjeldende reguleringsplan og ikke som et eget planforslag. 

 
 

2 Planområdet og om planarbeidet vil får virkninger utenfor området 

Planområdet endres ikke. Planendringene må kunne betraktes som prosjektinterne endringer som ikke vil få 

virkninger utenfor planområdet.  

 

3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Omfordeling av boenheter fra rekkehusområder til lavblokkområder 

I utviklingen av konkrete skisseprosjekter på delområder innenfor planområdet, konstaterer Fløylia AS at planen 

inneholder bestemmelser som vanskeliggjør en god og hensiktsmessig utnyttelse av enkelte delområder.  

Reguleringsplan legger opp til et antall boenheter innenfor rekkehusområdene som ikke lar seg realisere uten at 

dette går på bekostning av bokvaliteten. Samtidig ser man at noen lavblokkområder med fordel kan få en høyere 

utnyttelse uten at dette går på bekostning av bokvalitet i disse områdene. Det er derfor ønskelig å foreta mindre 
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endringer av reguleringsplanen, der utnyttelsen av rekkehusområdene reduseres og kompenseres med en økning av 

utnyttelse i lavblokkområdene. 

 

Endringene knyttes til følgende delområder: 

- Rekkehusområdene BK 15 – 19, BK 21-22 og BK 24-26: Regulert BRA og antall boenheter reduseres 

- Lavblokkområdene BB9 - BB11: Regulert BRA, byggehøyde og antall boenheter økes.  

- Lavblokkområdet BB8: Omreguleres til rekkehusområde, regulert BRA reduseres og antall boenheter reduseres. 

 

Når det gjelder BB8, har utbygger forsøkt å utvikle et leilighetsprosjekt i henhold til gjeldende reguleringsplan. 

Området størrelse og mulig utnyttelse er imidlertid for lav til at omfattende terreng og fundamenteringskostnader 

fordelt på et for lite antall leiligheter blir regningssvarende.  

 

Flytte hovedtrasé for vann og avløp fra o_VAN2 til f_G8 

Hovedtrasé for vann og avløp er regulert slik at man får en såkalt «død» ende på vannledningen i o_V1 mot sør. 

Dette er ikke optimalt og det har kommet innspill fra Tromsø kommune, vann- og avløp at traséen med fordel kan 

flyttes slik at traséen går mellom o_V1 og Solstrandvegen går i f_G8 slik at man får etablert ringledning på hele 

denne VA-traseen.  

Området o_VAN 2 omreguleres til turveg, f_TV9. Regulert avkjørsel opprettholdes.  

 

Fjerne bussholdeplass mellom o_O2 og o_O3 

 I forbindelse med planlegging og utførelse av infrastrukturanlegget på Fløylia boligområde fremkommer det at 

hverken Tromsø forsvarsmuseum eller Troms fylkestrafikk ønsker regulert bussholdeplass mellom o_O2 og o_O3 på 

Solstrandvegen etablert. Troms fylkestrafikk mener at øvrige holdeplasser langs Solstrandvegen er dekkende for å 

tilby beboere i området et nært busstilbud. Et stort antall holdeplasser langs en busstrasé vil skape unødig mange 

stopp som igjen øker reisetiden til passasjerene. Tromsø Forsvarsmuseum mener at bussholdeplassen vil bidra til å 

skape ekstra avstand mellom utstillingsområdene, noe som vil skape en dårligere opplevelse for besøkende. Tromsø 

Forsvarsmuseum ser heller ingen nytte av bussholdeplassen i forhold til besøkende da det i planen fremgår at det 

skal etableres ny bussholdeplass i umiddelbar nærhet rett nord for området. 

  

Begrensing av lengde på sammenhengende bebyggelse fjernes 

Gjeldende reguleringsplan har en bestemmelse som begrenser lengden på sammenhengende til 30 meter. 

Bakgrunnen for bestemmelsen er ikke begrunnet i planbeskrivelsen. Det er imidlertid nærliggende å tenke at man 

ved utarbeidelse av planen har hatt en forestilling om at bebyggelse som overskrider 30 meter, introduserer en form 

for monotoni i området som man ønsker å unngå. Om dette er hensikten bak bestemmelsen, vil man oppnå dette 

like effektivt ved å knytte krav til at sammenhengende bebyggelse over 30 meter skal brytes opp i mindre lengde ved 

artikulering av fasaden. Slik som bestemmelsen nå foreligger, umuliggjør den en effektiv utnyttelse av delfeltene 

innenfor planområdet, eksempelvis innenfor område BB9, der lengden innenfor byggegrensene i nord og sør er 44 

meter.    

Begrensing av dybde på leiligheter med en fasade fjernes 

Gjeldende reguleringsplan har tilsvarende en bestemmelse som begrenser dybde på leiligheter med en fasade til 8 

meter. Heller ikke denne bestemmelsen er begrunnet i planbeskrivelsen, men det er rimelig å anta at man vil sikre 

tilstrekkelig dagslys i leilighetene. Siden dagslyskravet er ivaretatt av lovverket (TEK 17) er en slik bestemmelse 

unødvendig, og derfor ifølge kommunal og moderniseringsdepartementets reguleringsveileder en bestemmelse som 

bør unngås. Vi ser i flere av boligprosjektene som er oppføres i Tromsø i dag ensidige leiligheter som er dypere enn 8 

meter, og der dagslyskravet uten problem er oppfylt.  
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Krav om tilbaketrekking av øverste etasje fjernes 

Det angis gjennomgående i reguleringsplanbestemmelsene at fasadene i lavblokk og blokkbebyggelsen skal trekkes 

tilbake med minimum 2 meter. Denne bestemmelsen er ikke begrunnet i planbeskrivelsen til reguleringsplanen. Man 

kunne i tidligere planer ofte se en slik bestemmelse, men i senere reguleringsplaner er bestemmelsen forlatt. Dette 

skyldes i hovedsak kravet om tilgjengelig boenhet og kostnader og tekniske utfordringer knyttet til en slik løsning, 

men det samsvarer også med også endrede arkitekturidealer.  

Kravet om tilgjengelig boenhet, innebærer at det skal være trinnfri adkomst til balkonger og terrasser. Dette betyr at 

konstruksjonsdekket i den øverste etasjen må splittes og den ytre delen senkes 0,4-0,5 m for at takisolasjon med 

tekking og gulv skal komme på samme høyde som innvendig gulv. Konsekvensen av dette er igjen at etasjehøyden i 

den nest øverste etasjen må økes tilsvarende.  I tillegg til at løsningen er kostnadskrevende, er den bygningsteknisk 

utfordrende, og man ser ofte lekkasjeskader knyttet til løsningen. 

 

 

4 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Omfordeling av leiligheter fra rekkehusfelt til lavblokk områdene gir en økning av tillatt bruksareal innenfor området 

med 700m2. Fra totalt 36800m2 BRA til totalt 37500m2 BRA.  Dette utgjør en økning på 1,9% som må ansees å være 

marginal. 

Områdene BB8, BK15-19, BK21-22 og BK24-26 får en reduksjon i tillatt BRA på 4850m2. Reduksjonen kompenseres 

med at områdene BB9, BB10, og BB11 får en økning på totalt 5550m2 BRA.  

 

Omfordelingen leiligheter fra rekkehusområdene til lavblokkområdene forutsetter at byggehøyden i 

lavblokkområdene BB9 og BB10 økes fra c+ 32,8 til c+39,2, og at byggehøyden i BB11 økes fra 35,8 til 39,2. Dette gir 

rom for en parkeringsetasje + fire hele boligetasjer+ en redusert toppetasje. Bygningsvolumene innenfor BB9, 10 og 

11 modelleres slik at bebyggelsen fremstår som oppbrutt. 
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Perspektiv fra BB9 sett mot sør fra Solstrandveien 

 

 
Perspektiv fra BB10 sett mot sør fra Solstrandveien 
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Perspektiv fra BB11 sett mot sør 

 

 

 

 
Perspektiv fra BB11 sett mot nord 
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5 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

De overordnede funksjonelle og miljømessige kvalitetene, i gjeldende plan videreføres.  

Grøntstruktur og lekeområder 

Regulert grøntstruktur, kvartalslekeplasser og strøkslekeplasser vil beholdes med et unntak.  f_G8 foreslås reduseres 

i bredde som følge av at hovedtrasé for vann og avløp legges langs områdets nordlige grenser. Dette vil imidlertid 

kompenseres ved at o_VAN2 og reguleres til fellesområde grønt. 

 

Vegnett 

Det regulerte vegnettet i gjeldende reguleringsplan endres ikke med foreslått planendring. Unntaket er busstoppet 

ved forsvarsmuseet som foreslås fjernet. Fjerning av busstoppet vil innebære en funksjonell forbedring av 

kollektivtraseen, ved at man unngår unødvendige stopp som øker reisetiden for passasjerene. 

 

Boligbebyggelsen 

Ved at det reguleres inn en lavere utnyttelse av rekkehusområdene BK 15 – 19, BK 21-22 og BK 24-26, åpner dette 

for at man ved utvikling av selve rekkehusfeltene får økonomisk handlingsrom for å utvikle bygg som er funksjonelt 

gode, og som inneholder løsninger som går ut over minimumskravene i regelverket. Samtidig vil en flytting av 

enheter fra rekkehusområdene til lavblokkområdene BB9 – BB11, og øke tillatt høyde med en etasje, medføre at en 

større del av boenhetene innenfor området ligger i direkte tilknytning til Solstrandvegen som kollektivtrase. (jfr. pkt. 

7) 

I forbindelse med utvikling av et skisseprosjekt for BB8, ble det klart at krevende terreng og liten dybde på selve 

tomta ga så høye kostnader til grunnarbeider og fundamentering sett i forhold til 3 boligetasjer at dette ikke var 

økonomisk realiserbart.  Derfor forutsetter dette planinitiativet at BB8 omreguleres til rekkehusområde, tilsvarende 

naboområde BK9. Områdene BB9, BB10 og BB11 har en større stigning på terrenget enn BB8, og vil som BB8 har 

tilsvarende høyde kostnader knyttet til grunnarbeid og fundamentering. Områdene har imidlertid en større dybde 

enn BB8.  Dette muliggjør tosidig parkering samtidig som terrengets helning gjør at områdene tåler økning av tillatt 

byggehøyde til c+39,2 uten at konsekvensene for bakenforliggende bebyggelse blir nevneverdig store. Den øverste 

etasjen på BB9, BB10 og BB11 forutsettes bygd kun på deler av bygningskroppen. 

 

 

6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Planendringene som foreslås får liten påvirkning på landskap og omgivelser. BB9 og BB10 økes med en full etasje + 

en toppetasje på deler av volumet. BB11 økes med en toppetasje på deler av volumet.  

Terrenget bak BB9, BB10 og BB11 har en bratt stigning mot øst opp mot fløya. Dette gjør at konsekvensene ved å 

øke høyden på disse lavblokkene blir små i forhold til bakenforliggende strøkslekeplass. (jfr. snitt og solskyggekart).  
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7 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid 

 

KPA 2017-2026 

Gjeldene reguleringsplan plan 1785 ble vedtatt i kommunestyret den 25.11.15. I henhold til bestemmelser KPA 2017-

2026 §1.3 gjelder da reguleringsplanen foran KPA 2017-2026 i tilfelle motstrid. Planinitiativet tar utgangspunkt i at 

den foreslåtte endringen er en mindre endring av gjeldende plan. Forholdet til KPA 2017 – 2026 vil følgelig være det 

samme som før mindre endring.  

 

Detaljregulering for BK 13 Nordmannsgård 

Delområdet BK 13 innenfor reguleringsplan 1785 er under omregulering. Denne omreguleringen berører ikke 

endringer som foreslås i dette planinitiativet. 

 

Andre pågående planarbeider er ikke kjent. 

 

Forholdet til nylig vedtatt «Utbyggingsprogram for Tromsø» og regjeringens reviderte nullvekst mål 

Flytting av boenheter fra rekkehusområdene til lavblokkområdene BB9-BB11, vil medføre at en større del av 

boenhetene innenfor området vil ligge i direkte tilknytning til Solstrandvegen som kollektivtrase. Det er således i tråd 

med målsettingen i utbyggingsprogrammet om å «prioritere boligbygging og formålsbygg i områder der det er enkelt 

å velge gange, sykkel og kollektivtrafikk som transportmiddel» og det reviderte nullvekstmålet: «I byområdene skal 

klimagassutslipp, kø luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i 

persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange.» 

 

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Planendringen ansees som mindre interne endringer gjennom omfordeling av boenheter innenfor området. 

Endringene berører ikke vesentlige interesser. 

9 Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 

Det er utarbeidet ROS-analyse som del av planmaterialet til gjeldende reguleringsplan. Ønsket planendring anses 

ikke å utløse endringer av denne. Det vil ved oppstart av planarbeidet gjøres en tilleggsanalyse av konsekvenser i 

forhold til Durmålselva som følge av at VAO anlegg flyttes fra o_VAN2 til f_G8. 

 

10 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles ved planoppstart 

Det søkes om planendring iht. forenklet prosess, det antas derfor at det ikke er nødvendig å varsle planoppstart på 
ordinær måte.  
 
Det legges i utgangspunktet opp til en begrenset varsling til berørte hjemmelshavere og festere i området, samt 
Statsforvalter i Troms og Finnmark, Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune.  
I varselet vil det framgå at det legges opp til et vedtak etter forenklet prosess. 

 

11 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 

og andre berørte 

Etter varsling inviteres hjemmelshavere og naboer til informasjonsmøte der tiltakshaver og plankonsulent redegjør 
for de foreslåtte endringer og sin vurdering av konsekvenser av disse. 
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Basert på innkomne forhåndsutspill utarbeides søknad om planendring som oversendes kommunen for behandling. 
Om det blir vurdert som nødvendig sendes søknad om planendring på høring til de samme aktuelle berørte parter og 
myndigheter som varsles ved oppstart. 
 
 
 

12 Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan kravene i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Det ønskes kun mindre endringer av vedtatt reguleringsplan. Gjeldende hovedformål og utnyttelsesgrad videreføres.  
Planlagte tiltak fanges ikke opp av Vedlegg I og omfattes ikke av §6. Dermed utløses ikke automatisk KU-plikt. 
Planlagte tiltak fanges ikke opp av Vedlegg II, dermed utløses heller ikke KU-plikt ihht. §8. 
 
 
HAMPEROKKEN AS /LL 12.04.2021 
 
 
 
Vedlegg:  
1. «Illustrasjoner til planinitiativ», datert 07.04.2021 
2. «Arealoversikt til planinitiativ», datert 07.04.2021 


