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1. SAMMENDRAG 
 
Planforslaget omhandler Stadionvegen 3 og 11, Gnr./Bnr. 120/23 m/fl, der det ønskes etablert 
boliger og næringsareal med parkering under bakken. Totalt ønskes etablert ca. 190 boliger og 
ca 80 studentleiligheter fordelt på fire bygningsvolumer. Næringsareal som er tenkt for 
idrettsgymnas og andre idrettsrelaterte virksomheter, ønskes etablert integrert i deler av 
bebyggelsen i nedre plan, og henvendt mot selve fotballbanen. Stadionfunksjoner og 
tilgjengelighet blir ivaretatt som i dag, mens parkering tas bort fra overflaten, trafikk og 
adkomst re-organiseres, og hele området opparbeides med parkmessig karakter og god 
sikkerhet og tilgjengelighet for gående og syklende.  
 
 
2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 
 
3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
BAKGRUNN 
Planforslaget er utarbeidet av 70°N arkitektur på vegne av Tromsø Bolig AS. Tomt eies i 
hovedsak av Alfheim Stadion II AS, der Tromsø kommune er største eier. Den økonomiske 
verdien av eiendommen er knyttet til utnyttingsgrad, og innebærer at realisering av disse 
verdiene for kommunen er knyttet til utbygging av området.  
 
INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET   
Hensikten med planen er å utvikle området rundt Alfheim stadion, etablere et nytt attraktivt 
boligområde med høy tetthet, tilføre egnede næringslokaler til sportsrelaterte aktiviteter, 
idrettsgymnas og studenthybler, samt øke standarden på hele dette sentrale området på 

Plan ID 1839 
Bydel Bekkevoll / Alfheim 
Adresse Stadionvegen 3 og 11 
Gårdsnr./bruksnr. 120/23 m/flere 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Reguleringsplan 504-1456 
 
 

 

Forslagstiller Tromsø Bolig AS 
Grunneiere (sentrale) Alfheim Stadion II AS/ Tromsø kommune  
Plankonsulent 70°N arkitektur as / Bjørn Jensen 
  
Ny plans hovedformål Bolig / næring 
Planområdets areal i daa 48,198 daa 
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) ca 190 boliger og ca 80 studentleiligheter / 

4400m2 næring (potensielt næringsareal, se 
tabell for arealfordeling s22/23) 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Byggehøyde, solforhold, arealbruk 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) n 
 
 

 

Kunngjøring oppstart, dato 02. februar 2018 
Fullstendig planforslag mottatt, dato 29.06.2018 
Informasjonsmøte avholdt.(j/n) J (14. mars 2018) 
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Tromsøya som park-, lek-, og uteoppholdsområde. I tillegg er det et mål i prosjektet å ramme 
inn stadion med nye tribuner og fasiliteter nord og sør for banen.  
 
Planforslaget innebærer, i tråd med overordnede politiske føringer, en fortetting av et 
attraktivt og solrikt sentrumsnært område, nær godt utbygd infrastruktur og service, og 
samtidig opparbeide fellesarealer med høy standard og god tilgjengelighet. Prosjektet vil bidra 
til å utvikle grønne korridorer, grønne forbindelser og mobilitet mellom grøntområder på 
toppen av øya og ved Alfheim svømmehall, og andre deler av Tromsøya og sentrum. Området 
har gjennom fortetting og utbygging mulighet til å bli et omdreiningspunkt i boligstrukturen 
vest for sentrum. I tillegg til boliger er det en intensjon om å bygge veltilpassede lokaliteter 
for idrettsaktiviteter, treningssenter, kontor- og konferansesenter i sambruk med skole og 
idrettsgymnas.  
 
 
4. PLANPROSESSEN 
Varselbrev om igangsatt detaljreguleringsarbeid ble sendt til naboer, og offentlig og private 
instanser den 02.02.2018 (på bakgrunn av underretningsliste mottatt fra Tromsø kommune). 
Det ble også annonsert i iTromsø og i Nordlys 02.02.2018. Frist for innspill ble satt til 
02.03.2018. Innen fristen er det kommet inn 13 merknader (se punkt 10) – 8 fra offentlige 
etater og 5 fra naboer/velforening. Etter fristen er det innkommet 4 merknader fra naboer – 
totalt antall registrerte skriftlige merknader er 17. 
  
Nabomøte er avhold etter invitasjon fra Tromsø kommune den 14. mars 2018. 
 
Tiltaket utløser ikke krav til konsekvensutredning. 
 
 
5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE 

RETNINGSLINJER  
 
OVERORDNET AREALPLAN: KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
 
Området er i Kommuneplanens arealdel 2017-2026, plan 142, vedtatt 29.03.2017, avsatt til 
nåværende og fremtidig friområde og framtidig boligbebyggelse. Området ligger innenfor 
planens definisjon av fortettingsområder, og utenfor støysoner for trafikk- og flystøy.  
 
Kommuneplanens arealdel har følgende bestemmelser for området Alfheim:  
 
13.2.6. B_F7 Alfheim (KU nr. 78)  
Boligprosjektet skal inkludere en avslutning på nordlig og sørlig tribunedel på Alfheim 
Stadion. 
 
GF_F2  Alfheim (KU nr. 78) 
Det skal tilrettelegges for lekeareal på totalt minimum 5 daa. 
 
Saksprotokoll – plan 1839 – detaljregulering Alfheim stadion – prinsippsak, sak 383/17, 
Vedtak i Formannskapet 07.11.207: 
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Forslag til prosjektbeskrivelse av 26.06.207, plan 1839 Detaljregulering Alfheim Stadion 
[utarbeidet av Tromsø Bolig AS], må gjennomføres slik at kommunestyrets tillegg om 
Alfheimområdet i kommuneplanens arealdel blir hensyntatt i detaljreguleringen.  
Volum på bygningsmassen skal tilsvare det som ligger i forslaget fra forslagsstiller, maksimal 
byggehøyde på ny bebyggelse skal ikke overskride kote +106, tilsvarende foreslått høyhus i 
front av stadionanlegget.  
 
Kommunen skal gå i dialog med utbygger om muligheter for reduksjon i høyde på høyhus, og 
søke endringer innarbeidet i prosjektet forøvrig.  
 
Kontakt med Alfheimparken bør søkes etablert i forbindelse med prosjektet, som en del av 
prosjektets uteområde.  
 
Retningslinjer for fortetting og boligutvikling i Tromsø fra: 
KPA 2017-2026, punkt 4.2 om boliger; Generelt legges det opp til høyere tetthet og utnyttelse 
i nye byggeområder på Tromsøya sammenliknet med Kvaløya og deler av fastlandet. Det 
henger sammen med at tett boligutvikling på Tromsøya, som også har de store 
arbeidsplasskonsentrasjonene, gir best måloppnåelse i forhold til at folk skal kunne dekke 
transportbehovet gjennom kollektivreiser, gang- og sykkel. Videre legger planforslaget [KPA] 
opp til særlig høy utnyttelse i tilknytning til bydelssentra og knutepunkter.  

Fra Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018, punkt 2.3 Byutvikling, Prinsipper for fortetting, 
og konkretisering av knutepunktstrategien; Det er nærliggende å peke på sterkere grad av 
fortetting langs hovedferdselsårer, og de mest sentrumsnære delene av byen.  

3.1 Ordinært boligmarked, Ulike tilnærminger til dimensjonering – vekstmål og ulike 
prognoser; Byrådets vekstmål er 120 000 innbyggere i 2044. Det betyr ca. 98 000 innbyggere 
i 2028, eller 26 000 nye innbyggere fra 2014. Hvis vi antar at det vil bo 1,9 innbyggere i hver 
nye bolig tilsier veksten at det må bygges ca. 13 500 nye boliger til 2028 eller ca. 900 boliger 
pr år.  

5.1.2 Aktiv bruk av tomtereserven – offentlig og privat; Hva er en offensiv grunneierrolle og 
hvordan kan den brukes boligpolitisk: Kommunen må gjøre en systematisk kartlegging av 
egen eiendom og vurdere potensialet for omregulering av både ubebygd og bebygd eiendom. 
Omregulering (...) kan således bidra til ønsket byutvikling, boligpolitiske tiltak og inntekter til 
kommunen.  

5.3.1 Styrking av bydelssentrene som bærekraftig fortettings- og knutepunktstrategi; Hva er 
knutepunktstrategien, og hvordan bruke denne boligpolitisk: Den store veksten må styres også 
geografisk. En må avklare ønsket andel fortetting/transformasjon av eksisterende områder og 
andelen byvekst i nye områder. Gjeldende KPA og nasjonal politikk for klimavennlig 
byutvikling sier at som prinsipp for samordna areal- og transportplanlegging foretrekkes 
fortetting og transformasjon av eksisterende byområde fremfor vekst utover.  
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Kommuneplanen med markering av dagens planområde. Skravur for støysone. Nytt planområdet er markert med 

rød avgrensning.  
 
 
DETALJPLANER: REGULERINGSPLANER 
Gjeldende reguleringsplan for området er plan 504-1456, Alfheim stadion, vedtatt 
25.08.1999. Området er i planen avsatt til Spesialområde, Idrettsanlegg som ikke er offentlig 
tilgjengelig, og Friområde, Idrett / lek. Planforslaget berører også plan 504-568, 
Kirkegårdsvegen – Prost Schieldrups gate – Holtvegen, vedtatt 25.11.1992 og plan 003 
vedtatt 24.04 1961. 
 
Gjeldende reguleringsplan tillater at området foran stadion benyttes til parkering under 
fotballkamper, hvilket i praksis begrenser verdien som friområde (grusbane). Området har 
ingen park-kvaliteter i dag, uten vegetasjon utover randvegetasjon mot øst, og fungerer i 
praksis ikke til sin tiltenkte bruk som friområde (grusbane). 
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Eksisterende planstatus: Formål = Friområde Idrett/lek, Spesialområde Idrettsanlegg som ikke er offentlig 
tilgjengelig 

 
PLANARBEID I NÆRHETEN 
Det er ingen pågående reguleringsarbeider nær planområdet. 
 
 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 
BELIGGENHET  
Planområdet ligger nord, sør og øst for nåværende Alfheim fotballstadion. Områdene på nord- 
og sørsiden er åpne inn mot fotballbanen, og området på østsiden er i dag en åpen grusflate 
som i hovedsak brukes til parkering. 
 

 
Planområdet sett fra sør / nord 
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Beliggenhet på Tromsøya 

 
 
AVGRENSNING 
Planområdet omfatter Alfheim stadionområdet med fotballbane, tribuner, kontor- og 
serviceanlegg, omkringliggende områder på nor, sør og østsiden av stadion, tilliggende 
adkomst til området både langs Kaldfjordvegen i sør og Stadionvegen i nord, med avkjørsler 
fra Alfheimvegen. I tillegg innbefattes eiendommen 119/852, nåværende parkeringsarealer for 
Alfheim svømmehall og grønn korridor vestover til Lars Hagerupsveg. 
 
 
TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS  
Tilstøtende areal på alle sider av prosjektområdet er eldre boligområder stort sett preget av 
veletablert, tett bebygd småhusbebyggelse. Unntak er Alfheim svømmehall like øst for 
Alfheimvegen og planområdet. Tilstøtende områder innenfor planavgrensningen, utenfor 
selve prosjektområdet, er i dag (i hovedsak) regulert som Idrettsanlegg som ikke har offentlig 
tilgjengelighet, boligområde og trafikkområde.  
 
 
EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er Alfheim stadion og tribuner, med; 
næringsareal, kontorer, garderober og fasiliteter. I tillegg har TIL klubbhus nord for 
fotballbanen som i dag benyttes av NTG. Det ligger også noen eneboliger langs 
Alfheimvegen og Kaldfjordvegen sør-øst i planområdet. 
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Utenfor planområdet er det i umiddelbar nærhet utelukkende småhusbebyggelse med unntak 
av Alfheim svømmehall sør-øst for planområdet. I et noe større bilde er det innslag av 
boligblokker og dagligvareforretning på Elverhøy, samt Sommerlyst ungdomsskole nord og 
nord-vest for Alfheimområdet.  
 

 
 

 
Bebyggelsesstruktur 

 
 
TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK  
Planområdet er i hovedsak et tilnærmet flatt platå, som skråner svakt mot sør. Området 
avgrenses topografisk mot et stigende terreng i vest og nord-vest, og en skrent mot øst. Platået  
åpner seg sørover mot Balsfjorden, og har god kontakt mot omkringliggende fjell, øst for 
Tromsøysundet og sør for Balsfjorden. Mot vest skjermer høydedraget langs 
Senjaveien/telegrafmasta mot utsyn. Området er lite visuelt eksponert fra andre deler av øya 
eller fastlandet. 
 
Området ligger over marin grense. Se ROS-analyse. 
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KLIMA  
Planområdet er godt skjermet mot sør-vestlige og nord-vestlige vinder, men er begrenset 
eksponert for vinder langs øyas østside (Balsfjordvind). Området er godt soleksponert 
størstedelen av døgnet, også fra vest.  
 
 
VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 
Bydelen har et hovedsakelig grønt preg med bjørketrær og generell vegetasjon i hager, 
fellesområder og randsoner (som f.eks. langs hele vest-og sørsiden av prosjektområdet).  
Større friområder finnes ved Telegraftomta og marka langs toppen av øya, Bymyra, Elverhøy, 
Sommerlyst ungdomsskole, i Alfheimparken, og i tillegg er Tromsø gravlund et betydelig 
skogbevokst grøntområde som også brukes til rekreasjon. I tillegg finnes det enkelte mindre 
lekeplasser, også i tilknytning til barnehager i området. Området umiddelbart rundt Alfheim 
stadion er i sin helhet bearbeidet og fremstår i dag for det meste som en grusflate. Det er ingen 
vesentlig vegetasjon på tomta med unntak av eldre lauvtrær i randsonen mot bebyggelsen i øst 
og sør, og ved innkjøring til området.   
 

 
 

 
Grønne områder med tilgjengelighet for allmennheten (ikke private hager) og høy vegetasjon / trær. 
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Områder som er opparbeidet for lek eller sportsaktiviteter. Alfheim arena er ikke allment tilgjengelig og 

grusbane øst for denne er ikke vedlikeholdt for bruk. 
 
 
GRØNNE INTERESSER 
Det er i dag ingen grønne interesser forbundet med planområdet. Ballbane regulert i plan 1456 
er for dårlig vedlikeholdt til ballspill og brukes stort sett til parkering. 
 
KULTURHISTORISK STEDSANALYSE/KULTURMINNER  
Alfheim har en lang historie i Tromsø by som område for fornøyelser og rekreasjon. Området 
rundt Alfheim stadion ble kjøpt av Tromsø kommune i 1956. Alfheim svømmehall ble åpnet i 
1965. Nåværende Alfheim stadion ble åpnet i 1987. Utbyggingsområdet er i sin helhet sterkt 
bearbeidet og inneholder ingen historiske bygninger eller kulturhistoriske spor.  
 
VEG OG TRAFIKKFORHOLD  
Alle kjøreveier i planforslaget er kommunale. 
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Dagens trafikkbelastning på Kirkegårdsveien og Alfheimvegen er moderat. Det er nylig 
etablert nytt kryss Kirkegårdsvegen/Alfheimvegen, med tilhørende fortau og gangfelt, samt 
ny separat merket sykkeltrasé. 
 
Fortau langs Alfheimvegen sørover fra krysset med Stadionvegen er i dårlig forfatning. 
Regulert fortau på nordsiden av Stadionvegen er ikke opparbeidet. Alfheimvegen er 
enveiskjørt fra sør 150m fra Røstbakken. Det går buss nordover i Alfheimvegen mot sentrum, 
men ellers er det lite tungtrafikk langs tilliggende veier. Selve planområdet er godt skjermet 
fra trafikk. 
 
Området foran stadion er i dag i hovedsak brukt til parkering for næringslokalene i 
stadionanlegget. Parkeringsområdet brukes som event-arena ved stadionarrangement.  
 
Langs områdets sørside er det etablert en snarvei i form av et tråkk vestover til Lars Hagerups  
veg. 
 
STØY 
Tomta berøres ikke av fly-, vei- eller trafikkstøy. Det genereres noe støy fra Alfheim stadion 
mot omgivelsene under fotballkamper. Støyrapport (vedlagt) fra Sweco konkluderer:  

Krav til støy fra vegtrafikk tilfredsstilles fullt ut uten avbøtende tiltak. 
Anbefalte grenseverdier for støy fra idrettsbane tilfredsstilles.  

 
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING 
Området ligger 50m fra bussrute 37 i Alfheimvegen mot sentrum, og 400m fra rute 26, 36 og 
66 i Holtvegen forbi Sommerlyst ungdomsskole.  
 
Vann og avløp  
Det går eksisterende avløpsledning under vestre tribune som er i dårlig forfatning og må 
skiftes ut. Påkoblingspunkt for ny vann- og avløpstrase vil være sør i området ved 
Kaldfjordvegen. 
 
AVFALL 
Det er i dag felles komprimator for hele området, uten sortering. Sortering av avfall er 
planlagt innført våren 2018.  
 
ENERGI 
Det er krav til tilrettelegging for fremtidig tilkobling til fjernvarmeanlegg. 
 
Tromskraft har ledningsnett for tilkobling i Alfheimvegen. 
 
PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 
Planområdet ligger ca. 900m fra sentrum (langs fortau), 50m fra Alfheim svømmehall, 250m 
fra Sommerlyst ungdomsskole, 600m fra Gyllenborg barneskole og Kongsbakken 
videregående skole, 300m fra Trollbakken barnehage og Strimmelen barnehage, og 500m fra 
nærbutikk på Elverhøy. NTG (toppidrettsgymnas) er etablert på Alfheim og starter opp 
ungdomsskole i nær fremtid. Nærmeste buss stopper er i Alfheimvegen 50m fra området. 
 
Området ligger i Gyllenborg skolekrets for barneskole, og Sommerlyst for ungdomsskole. 
Gyllenborg hadde 350 elever skoleåret 2015/16 og Sommerlyst har i overkant av 500 elever. I 
tillegg ligger Kongsbakken videregående skole nær området. Gyllenborg og Kongsbakken 
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ligger i ca. 10min gangavstand, og Sommerlyst ca. 5min. Forøvrig finnes Steinerskolen 
(privat skole med 10 klassetrinn) i gangavstand ca. 15min sørover langs Mellomvegen og 
Prestvannet barneskole ca 20min gangavstand mot nord. 
 
Det er i Tromsø kommunes rapport om skole og skolestruktur 2009 forventet en utflating av 
barnetall i området Gyllenborg. Utbygging av området Alfheim er ikke lagt inn i prognosene, 
men det er forventet utbygging av andre boligområder innenfor skolekretsen, slik som 
Skipsverftet. Skolebehovet vurderes fortløpende av Tromsø kommune som har satt i gang 
tiltak for justering av skolekretser etter behov og kapasitet (ref. avdelingsdirektør for oppvekst 
og utdanning, Kari Henriksen, Nordlys 10.01.2018). Området ligger nær grensen til 
Prestvannet skolekrets som har en viss kapasitet, og nær Steinerskolen som også har ledig 
kapasitet. Tromsø kommune utreder også mulig fremtidig bruk av Lærerhøgskolen på 
Mellomvegen som barne- / ungdomsskole. Ved justering av skolekretser vil kapasitet for 
ungdomsskolen på Sommerlyst bli frigjort. NTG (toppidrettsgymnas) er allerede etablert i 
området og vil starte opp ungdomsskole i prosjektet fra høsten 2018.   
 
Nærmeste barnehage er Trollbakken barnehage (kommunal) i ca. 5min gangavstand. 
Domkirkens barnehage (privat) ligger i krysset Sommerlystvegen / Holtvegen i ca. 15min 
gangavstand, Kveldrovegen barnehage (privat) i ca. 20 min gangavstand og 
Steinerbarnehagen i Kveldrovegen (privat) i ca. 15min gangavstand. Videre ligger 
Strimmelen barnehage i ca. 10min gangavstand gjennom Alfheimparken (barnehagen er i dag 
nedlagt, men utearealet fungerer fremdeles som lekeområde). 
 

 
Skolekrets Gyllenborg 

 
Nærmeste detaljhandel for mat er Coop Extra Elverhøy i ca. 10min gangavstand. Tromsø 
sentrum har det meste av offentlige og private servicetilbud og ligger i ca. 15min 
gangavstand.  
 
Alfheim svømmestadion som er varslet nedlagt innen få år, har svømmehall, treningssenter og 
fritidssenter for psykisk utviklingshemmede. Svømmehall, treningssenter, legekontor, 
helsehus og hotell ligger i Elisabethsenteret i ca. 10min gangavstand.   
 
Alfheim fotballstadion (hjemmearena for TIL), er nærmeste nabo mot vest. 
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Avstander til offentlig og privat service. 

 
 
RISIKO OG SÅRBARHET (SE VEDLAGT ROS-SKJEMA) 
 
Det er ikke spesiell fare for verken snø- eller jordskred i området. Det er heller ikke vurdert 
som utsatt for eksplosjonsfare. (Kommuneplan 2007-2018) Området er for det aller meste 
utgravd eller oppfylt terreng, uten kjent grunnforurensning. 
 
Iht. kommunens radonmålinger 2001-2010 er det målt mindre forekomster av radonverdier 
over 100 bq/m3 (71 antall målinger). 
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Utsnitt av kommunens radonkart over Tromsø. 

Planområde ligger i område 71. 
 

Planområdet ligger over marin grense, har ingen kvikkleire, og er ikke flomutsatt. Det er for 
det meste et område med topplag av ca. 1m grusmasser over ca. 2-2,5m torv (vedlagt 
geoteknisk rapport) 
 
OMRÅDETS EGNETHET 
På bakgrunn av områdets sentrale beliggenhet og mulighet til å oppfylle politiske ambisjoner 
om fortetting i egnede, sentrale områder, vurderes området som svært egent til ny, tett 
boligbebyggelse. For Tromsø kommune og idrettslaget TIL utløses det store økonomiske 
fordeler ved en utbygging, og det er gjennom prosjektet også mulighet til å gjennomføre 
miljø- og mobilitetstiltak med god samfunnseffekt. Det er heller ikke avdekket risiko eller 
ulemper ved en utbygging som tilsier at området ikke bør bebygges. 
 
 
TELEFONI OG FIBEROPTIKK 
Det er bekreftet eksisterende eller planlagt fibernett til området fra flere leverandører.  
 
Privatrettslige bindinger 
(se kartillustrasjon under eiendommer). 
Størstedelen av Alfheimområdet (120/23) eies av Alfheim Stadion II AS (Tromsø kommune 
51%, TIL fotball AS 49%) 
Tromsø kommune eier 120/25, 58 62, 67, 68  
Tromsø kommunes eiendom 120/62 (stationbygg øst og dagens parkeringsareal) festes av  
 Alfheim Arena AS (Meteva AS) og disponeres av Tromsø IL.  
Tromsø kommunes eiendom 120/68 (tribune øst) disponeres av Tromsø IL 
Tromsø kommunes eiendom 120/67 (tribune vest) disponeres av Tromsø IL 
Klubbhus i nord (120/59 har to seksjoner: 

Seksjon 1 eies av Alfheim Stadion AS (Tromsø kommune) / disponeres av Tromsø IL 
Seksjon 2 eies av Tromsø IL 
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Området som er eid av Alfheim Stadion II AS (120/23) – eksklusiv fotballbanen og klubbhus 
overtas av Tromsø Bolig AS ved salg etter vedtatt reguleringsplan.  
 
Eiendommene Heimvegen 3 (119/1073) og Kaldfjordvegen 5 (119/1220) har tinglyst vegrett 
fra Lars Hagerupsveg over 119/1894, 2005 – bekreftet i tidligere plan 504-1456. 
 

 
Eiendomsforhold. Planområdet er på ca. 48 daa hvorav ca. 17 daa er byggetomt. 
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7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER 

 
Det er ikke satt krav til Konsekvensutredning fra planmyndighet Tromsø kommune i 
oppstartmøte for reguleringsplanarbeidet (referat fra oppstartmøte datert 11.12.2017).  
 
I oppstartsmøte med Tromsø kommune er det beskrevet følgende tema som skal utredes 
spesielt i planen:  

Støy      
Vann og avløp     
Trafikk og samferdsel    

Alle tema er utredet i Planbeskrivelsen og i vedlagt rapport fra fagskonsulent i tillegg til  
Grunnforhold  
Flysikkerhet 

 
I oppstartsmøte med Tromsø kommune er det beskrevet følgende tema som skal beskrives 
nærmere i planen: 

Barn og unges interesser   
Universell utforming    
Folkehelse     
Skole, barnehage    
Samfunnssikkerhet    
Naturmangfold     
Kulturminner     

Alle tema er nærmere beskrevet i Planbeskrivelsen. 
 
 
8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET   
 
INNLEDNING 
Til tross for områdets sentrale beliggenhet er dette i dag preget av eneboligbebyggelse og til 
dels dårlig utnyttede arealer rundt Alfheim stadion. I kommunens arealplaner, boligstrategi og 
politiske vedtak legges det opp til høy tomteutnyttelse i sentrumsnære områder generelt og i 
området Alfheim spesielt. Planforslaget beskriver derfor en vesentlig økt tomteutnyttelse 
kombinert med omdanning av eksisterende parkeringsplass til parkmessige grøntarealer til 
gode for nærområdet. 
 
Ny bebyggelse følger de formål som er satt i KPA som friområde (lek og idrett) og 
boligbebyggelse. Nye formål erstatter, omdisponerer og justerer grensene for eksisterende 
formål (gjeldende reguleringsplan); friområde (på nåværende grusbane/ parkeringsplass) og 
idrettsanlegg (fotballstadion). 
 
I konseptutviklingen er det gjort en vurdering av utnyttelsesgrad, disponering av området, 
arkitektonisk og funksjonell utforming, som gir et prosjekt med flere bygninger av ulik høyde, 
volum og utforming, tilpasset de ulike fysiske forutsetninger i området. Det er en forventning 
fra TIL at stadion skal bygges igjen mot nord og sør, og at nye tribuner skal integreres i 
bygningene. Det er også et behov for nye næringsarealer i for NTG, treningssenter og andre 
aktiviteter som kan knyttes opp imot det eksisterende idrettsfaglige miljøet på Alfheim. I 
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forbindelse med boligene er det også et ønske om en mindre dagligvarebutikk for å betjene 
nærområdene rundt Alfheim.  
 
Alle boliger i prosjektet er utarbeidet for å få en mest mulig privat karakter, og samtidig ha 
unike kvaliteter i form av sol og utsikt.  
 
Hele området opparbeides som et sammenhengende parkareal med landskapsbearbeiding, 
gang- og sykkelveier, vegetasjon, leke- og oppholdsområder tilsvarende minimum 5000m2 
som er stilt som krav i KPA for området. Området vil også bli viktig som transittområde for 
gående- og syklende gjennom området og til aktiviteter knyttet til stadionanlegget. 
Forslagsstiller har inngått avtale om kjøp av boligeiendommen sør- øst i planområdet for å 
sikre  en åpen grønn parksone mot Alfheim svømmehall – for ytterligere å styrke mobiliteten i 
området og knytte området sammen med Alfheimparken.  
 
Adkomst langs Stadionvegen forbedres, og det tilrettelegges for et begrenset antall 
parkeringsplasser for besøkende til områdets næringsaktiviteter. All parkering til boliger og 
øvrig næringsvirksomhet legges i parkeringsanlegg under bygninger og terreng. Det etableres 
et betydelig antall sykkelparkeringer i området, i garasjeanlegg for beboere og på terreng for 
besøkende til stadion. Det stilles ikke parkeringsplasser til rådighet ved kamper og 
arrangement, men det avsettes oppstillingsplass for shuttlebusser sør i planområdet ved 
Alfheimvegen / Alfheim svømmehall.  
 
 
 

 
 

Forslag til reguleringsplan for Alfheim stadion 
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Situasjonsplan. Plassering på tomt og forslag til utforming av bebyggelsen. 

 
 
 
 

 
 

Illustrasjonsskisse. Plassering på tomt og forslag til utforming av bebyggelse og uterom - sett fra vest. 
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REGULERINGSFORMÅL 
Området reguleres til kombinert formål boligbebyggelse og næring, grønnstruktur friområde / 
idrettsanlegg, parkering for ny og eksisterende bebyggelse (under terreng) og tilhørende 
gangstier og adkomstveier.  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG: 
Det er ingen eksisterende bygninger innenfor området som rives, utover eksisterende 
klubbhus nord for fotballbanen, og temporær tribune sør for fotballbanen. Ny bebyggelse er 
fordelt på fire volum med parkeringsanlegg under alle bygningene og delvis under terreng 
mellom bygg A (BAA2)og B (BBB1). 
 
Eksisterende boliger innenfor planområdet bekreftes med sitt formål i den nye planen i form 
av  Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. 
 

 
Bygninger som rives og område for nye tiltak. 
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Reguleringsformål Grunnareal 
Bebyggelse og anlegg: 30,508 daa 
-Boligbebyggelse-frittliggende 
småhusbebyggelse  (BFS) 

4,229 daa 

-Boligbebyggelse-
blokkbebyggelse (BBB) 

1,176 daa 

-Idrettsanlegg (BIA) 17,269 daa 
- Bolig / næring (BAA) 7,834 daa 
Parkeringsanlegg 
Parkering på terreng 

7,0 daa 
1,05 daa  

Samferdsel og teknisk 
infrastruktur 

11,468daa 

Grønnstruktur  6,222 daa 
Sum planområde 48,198 daa 
 
 
Boligbebyggelse: 
Bygg B (BBB1), sør på dagens parkeringsområde er en ren boligblokk i 6 etasjer fra dagens 
inngangsplan til stadion, ca. c+70m. Parkering / sykkelparkering under med innkjøring fra 
Stadionvegen i nord, via blokk A (sammenhengende parkeringsanlegg).  
 
Idrettsanlegg:  
Hele eksisterende fotballbane inklusiv tribuner, garderober og administrasjonsbygg reguleres 
til idrettsanlegg. 
 
Kombinert formål bolig / næring: 
Bygg A (BAA2), nord på dagens parkeringsområde er en boligblokk i 9 etasjer fra dagens 
inngangsplan til stadion, ca. c+70m, der de to nederste plan er delvis næringsarealer som 
dagligvarebutikk (plan 1) og kontor (plan 2). Parkering / sykkelparkering under med 
innkjøring fra Stadionvegen i nord, og nedkjøringsrampe vest for bygget.  
 
Bygg C (BAA1) i sør, ved enden av fotballbanen er en sørvendt, terrassert boligblokk i 6 
etasjer fra fotballplan, ca c+67m, med næringsarealer i bygningsvolumet mot nord Parkering / 
sykkelparkering i underetasje med innkjøring fra Kaldfjordvegen i sør. Det etableres 
nordvendt tribune mot fotballbanen.  
 
Bygg D (BAA3) i nord, ved enden av fotballbanen er planlagt for studentboliger i 
kombinasjon med enkelte stadion/tribunefasiliteter. Bygget er 4 etasjer fra Stadionvegen (5 
etasjer fra fotballplan ca. c+67m). Nederste plan har parkering / sykkelparkering med 
innkjøring vest for nytt bygg. Eksisterende klubbhus for TIL på tomta rives. Det etableres 
sørvendt tribune mot fotballbanen.  
 
 
Nybygg Bolig Næring BYA T-BRA 

(over terr.) 
T-BRA 
(under terr.) 

Høyde 

Bygg A 
(BAA2) 

6560m2 960m2 1570m2 7800 m2 5580m2** c+100,8m 

Bygg B 
(BBB1) 

4040m2 0 920 m2 4400 m2 **felles for 
bygg A og B 

c+89,8m 
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Bygg C 
(BAA1) 

8020m2 3480m2 3580 m2 12600 m2 2340m2 c+87,8m 

Bygg D 
(BAA3) 

4420m2* *samlet areal for 
bolig og næring 

1560 m2 

 
5700 m2 1450m2 c+83,4m 

Sum over 
terreng 

23040m2 4440m2 7630 m2 30500 m2   

Sum under 
terreng 
(boder og 
parkering) 

    9370m2  

 
 
 

 
Snitt gjennom stadion og ny bebyggelse; øverst: øst/vest, nederst: nord/sør 

 
 
SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: 
Det gjøres forbedringer av adkomster, fortau og veier fra Stadionvegen inn i området. Både 
krysset Stadionvegen / Alfheimvegen og Karl Hals veg  / Alfheimvegen justeres i hht 
vegtekniske krav fra Tromsø kommune. Ny oppstillingsplass for shuttlebusser etableres sør 
for Alfheim svømmehall, og plass for spillerbusser og kringkastingsbiler avsettes nær banen 
ved blokk D (BAA3).  
 
All parkering med unntak av en begrenset overflateparkering som server næringsarealer og 
butikk i området, legges i parkeringsanlegg under bygninger og terreng.  
GRØNNSTRUKTUR: 

Fotballbane
c+66,6

Gesims
c+83,4

Gesims
c+87,8

NæringBolig

Studenthybler

Parkering Parkering

Fotballbane
c+66,6

Gesims
c+108,8

Forretning

Bolig

Parkering

Næring
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Park: 
Hele området, unntatt bebyggelse og infrastruktur, reguleres som friområde, lek og opphold. 
Det er et viktig element i planen å opparbeide kvalitativt gode og varierte uteoppholdsarealer 
og lekearealer for beboere og allmennheten. Til området er det lagt til en utvidelse mot 
Alfheimvegen og Alfheim svømmehall (sør-øst i planområdet) som gir et utvidet parkareal i 
tillegg til en ny forbindelse for gående og syklende mot sentrum. Det vesentligste av 
friområdet vil få vegetasjonsdekke og opparbeides i tillegg med skjermende busker og trær.  
 
Hoved gangveisstruktur vises som turveier / stier gjennom området, og opparbeides for 
universell bruk med kompakt grusdekke. Hele uteområdet har en minimumsstandard på 1:12 
for universell tilgjengelighet, og de vesentligste arealer er tilgjengelige med 1:20.  
 
Friområde:  
Et mindre område sør for Kaldfjordvegen veg reguleres / justeres til friområde i tråd med 
tilliggende område i sør. I tillegg avsettes forbindelsen mellom Alfheimområdet og Lars 
Hagerupsveg som friområde med stiforbindelse (sti avsettes i sin helhet langs planområdets 
søndre avgrensing mellom Lars Hagerupsveg og Kaldfjordvegen). I gjeldende reguleringsplan 
er dette området angitt som Fellesområde, med følgende bestemmelse; 7.1 Felles atkomst, a) 
Felles atkomst kan benyttes som alternativ atkomst for eiendommene Heimvegen 3 og 
Kaldfjordvegen 5. Atkomsten skal opparbeides og driftes av bruksrettshaverne. Denne 
bestemmelsen videreføres ikke i nytt planforslag da foreholdet er sikret gjennom privatrettslig 
avtale mellom de respektive tomteeiere og eier av friområdet; Tromsø kommune. 
 
HENSYNSSONER: 
Det etablerer hensynssone for VAO-trase gjennom område og parkeringsanlegg avsettes som 
bestemmelsesområder. Parkeringsanlegg under BAA2, BBB1 og deler av friområde avsettes 
som bestemmelseområde. 
 
TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK  
Tomta er i hovedsak flat med unntak av sørenden der terrenget faller ca. 3 meter. Det er også 
ca. 3 meter høydeforskjell mellom inngangsnivå (øst) og selve fotballplanet. 
 
Planforslaget beskriver terrengopparbeiding som skjerming mot småhusbebyggelsen i øst, 
arrondering av terreng for å skape ulike og skjermede soner for lek og uteopphold, og klart 
definerte områder med vegetasjon. I sørenden av områder bearbeides den naturlige skråningen 
til akebakke, og terrenget generelt justeres for etablering av gangveier med generelt moderat 
stigningstall. 
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Prosjektet sett fra Senjavegen 

 
KLIMA  
Området er solrikt og ulike soner vil soleksponeres til ulike tider på døgnet.  
 
Området er generelt klimatisk skjermet og beskyttet mot fremherskende vinder, og i tillegg vil 
ny bebyggelse, landskapsforming og vegetasjon samlet tilføre området mange lune soner med 
ulike klimatiske kvaliteter til ulike tider av døgnet og året. 
 
Prosjektet har en ’grønn’ profil der alle leiligheter får store, skjermede, private terrasser med 
mulighet for etablering av vegetasjon. I tillegg vil et stort antall leiligheter enkelt kunne glasse 
inn balkonger og terrasser for etablering av vinterhager.  
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Grøntarealer og lekeplasser. 

 
VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 
Planforslaget berører ikke verneinteresser, biologisk mangfold eller ferdsel i utmark. Det er 
ingen vegetasjon i området utover randvegetasjon av eldre lauvtrær mot sør og øst. All 
randvegetasjon ønskes bevart. 
 
GRØNNE INTERESSER 
Det tilrettelegges for samlet ca 5500m2 felles lek og opphold i området. Som en del av det 
nye parkområdet tas inn en grønn korridor mot sør-øst som gir en ny direkte kontakt til 
’gamle’ Alfheimparken mot øst på ca. 11.000m2. Dette er en del av en fremtidig ’grønn’ 
forbindelse fra sentrum sør, gjennom Alfheimområdet og nord-vestover mot Bymyra og 
Prestvannet. 
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Uteområdene opparbeides parkmessig med varierende topografi og beplantning. 
Randvegetasjon og trær mot nabobebyggelsen i øst og sør ønskes behold i størst mulig grad, i 
tillegg suppleres området med trær og vegetasjon iht. utomhusplan.  
 
Med unntak av hovedstier og adkomster vil ikke snø bli fysisk fjernet, og vil gi området 
endret identitet og bruksmuligheter om vinteren, bla. som akebakker.  
 
Lekeområder: 
Det opparbeides lekeområder tilpasset ulike alderstrinn i utforming / innhold og avstand fra 
boligene. Nærlekeplasser for de minste barna tilrettelegges nær inngangsparti for de tre 
boligblokkene A (BAA2) , B (BBB1) og C (BAA1). For blokk D (BAA3) opparbeides ca. 
400m2 sør-vestvendt takareal til uteoppholdsareal og lek. Hele området er bilfritt.  
 
Grønn og trafikksikker forbindelse opparbeides nord for planområdet som gang- / 
sykkelforbindelse (via ny gang- og sykkelforbindelse i Prost Schieldrupsgt) til Sommerlyst 
ungdomsskole og videre mot Prestvannet og Bymyra. Lekearealene ved Sommerlyst, inklusiv 
kunstgressbane, inngår som et utvidet strøkslek-areal.  
 
Det utarbeides detaljert utomhusplan for området i tråd med prinsippene i reguleringsplanens 
utomhusplan datert 22.03.2018. 
 
Utearealene utformes etter prinsippene for universell utforming og et generelt stigningstall på 
gangstier på maks 1:20. Unntaket er adkomst fra Kaldfjordvegen i sør som har en kort 
stigning på 1:10.  
 
Alle leilighetene er planlagt med private uteplasser av ulik størrelse, utforming varierer fra 
balkonger til store takterrasser. 
 
Uteareal Størrelse 
Strøkslek 0m2 innenfor planområdet / ca 5000m2 

lekeopmråde og ballbane v/Sommerlyst 
ungdomsskole / ca. 5000m2 parkareal i 
Alfheimparken 

Kvartalslek 1000m2 
Nærlekeplass 6x150m2 = 900m2 
Annet felles uteoppholdsareal 3600m2 
Sum felles uteopphold 5500 m2 
Privat uteoppholdsareal min. 6m2 per boenhet 
 
GRØNN KONNEKTIVITET (GRØNNE FORBINDELSER) 
I interesseområde for planen drøftes etablering av nye ’grønn mobilitets’-korridorer for å 
skape gode og trafikksikre forbindelseslinjer fra Alfheim mot tilliggende grøntområder og 
bydeler, samt mot sentrum gjennom parken ved Alfheim svømmehall. 
 



Side 28 av 43 
 

Planbeskrivelse, plan nr. 1839 
 

 
Grønn konnektivitet, sammenhenger og mulige nye og sikre bevegelseskorridorer. Utnytter og kobler 

eksisterende traséer, og opparbeider nye forbindelser der dette finnes tilrettelagt innenfor reguleringsmessige 
forutsetninger . 

Utover opparbeiding av området legges det derfor opp til en styrket kontakt mellom Alfheim 
og nærliggende parker, lekeområder og grøntområder. Det er også ønskelig at området skal bli 
et omdreiningspunkt for en styrket ’grønn mobilitet’ med nye, sikre gang- og 
sykkelveiforbindelser mot sentrum, sørover mot Røstbakken, og nordover, via ny gang- og 
sykkelvei i Prost Schieldrupsgt mot Elverhøy og Prestvannet. Beliggenheten nær denne nye 
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gang- og sykkeltraséen fra sentrum til Langnes, gir en god påkobling til Tromsøs framtidige 
gang- og sykkelnett. Se utomhusplan for beskrivelse av opparbeiding av området. 
 
Sammenbinding med omkringliggende parkområder og friområder øker mulighetene for dyre- 
og fugleliv til å migrere langs sammenhengende grøntstrukturer, noe som fremheves som 
viktig i fremtidsrettet ’grønn’ byutvikling.  
 
Gjennomføring av denne typen tiltak på grunnlag av planen er avhengig av økonomi som er 
knyttet til areal og masse ved utbygging av eiendommen.   
 
KULTURHISTORISK STEDSANALYSE/KULTURMINNER  
Planen berører ikke kulturhistoriske interesser i området, heller ikke Alfheim svømmehall 
som ligger sør-vest for prosjektområdet. 
 

 
Adkomster og parkering i området / kollektivtrasser 

VEG OG TRAFIKKFORHOLD  
Adkomst til området skjer fra Alfheimvegen via Stadionvegen i nord, og via Karl Halls veg 
og Kaldfjordvegen i sør. Stadionvegen opparbeides med 5m bredde, 3m fortau på begge sider 
frem til stadion. Kryss mot Alfheimvegen utbedres. Kryss Karl Halls veg / Alfheimvegen 
justeres med ny radius.  
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Det er kun gang- og sykkelveiforbindelse gjennom området, internveier frem til boliginngang 
er kjørbare for utrykningskjøretøy. Alle gangveier er tilgjengelige for snøbrøyting med 
mindre brøyteredskaper. Det er utarbeidet egen trafikkutredning for prosjektet (se vedlagt 
trafikkanalyse utarbeidet av Sweco). Analyserapporten beskriver enkelte tiltak for generell 
bedret trafikksikkerhet ved innkjøring til parkeringsanlegg og ved Sommerlyst ungdomsskole.  
 

 
Ganglinjer og forbindelser gjennom, og rundt planforslaget. 

 
Det etableres 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet (gjelder alle boenheter) innendørs i 
underjordisk parkeringsanlegg, i tillegg etableres det ca. 100 sykkelplasser utendørs på 
strategisk hensiktsmessig plasser ved inngang til stadion, ved nærbutikk, ved innganger til  
boligblokker og ved studentboliger. I parkeringsanlegg under bygningsmassen etableres 225 
p-plasser, inklusiv gjesteparkering og  20 parkeringsplasser for næringsarealene, i tillegg er 
det 40 plasser på terreng (sammenfallende med eksisterende parkeringsplass) for næring og 
besøkende til dagligvarebutikk.   
 
Hele utbyggingsområdet er planlagt med universell tilgjengelighet, og ingen stigning på 
hovedstinettet på mer enn 1:20, med unntak av et kort strekk i sør med stigning maks 1:10. 
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Formål Parkeringsplasser Sykkelparkering 
Boliger / studentboliger 175* 270 (i garasje) 
Gjesteparkering *herav ca 30 gjesteplasser 100 (utendørs)** 
Næringsareal  50 (ca 30 ute og 20 i p-anlegg) **sambruk næring/skole/arena  
Overflateparkering 40 (til næring og nærbutikk)  
Sum 265 370 

 
 
STØY 
Planområdet er ikke utsatt for veitrafikkstøy. Ventilasjonsanlegg etableres slik at det ikke 
genererer støy for felles eller private uteareal, eller nabobebyggelse. Utearealer i området  
Alfheim stadion er i det vesentlige skjermet for støy fra fotballkamper av bygninger. Se 
vedlagt støyutredning utarbeidet av Sweco. 
 
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING 
Busslinjer med tilstrekkelig kapasitet og busstopp med hyppige avganger i nærheten 
opprettholdes. Det etableres snuplass og oppstilling for shuttlebusser i Alfheimvegen sør for  
Alfheim svømmehall. Shuttlebusser vil være i bruk for transport av publikum ved 
fotballkamper og andre arrangement. Se avsnitt om trafikkavvikling under arrangement i 
vedlagt trafikkanalyse utarbeidet av Sweco.  
 
VANN OG AVLØP  
Tilkobling til offentlig VAO-nett skjer ved avkjøring fra Karl Halls veg umiddelbart sør for 
tomtegrense. Se vedlagt VAO-plan utarbeidet av Sweco. 
 
For å etablere ringledning for vanntilførsel vil det bli etablert ny VAO-trase gjennom 
området, nye bygninger knytter seg til denne. VAO-trase etableres som hensynssone i 
reguleriungsplanen. 
 
Eksisterende kulvert i forlengelsen av vestre tribune avvikles. Se egen VAO-rapport. 
 
AVFALL 
Det er satt av plass i planen for felles avfallsløsninger med nedsenkede søppelplan for 
boligene. Søppelinnkast etableres felles for blokk A (BAA2), B (BBB1) og C (BAA1) sentralt 
i området (ved blokk A) Renovasjon for nærbutikk løses med egen komprimator. Det er gode 
adkomst- og manøvreringsmuligheter for søppelhåndtering. 
 
ENERGI 
Troms Kraft Nett anslår behov for to trafoer á 1250 kVA / effektbehov 1,8-2,0 MW 
(Tromskraft 13.04.2018 v/Erlend Salamonsen) for tiltaket, med krav til eget traforom i bygg. 
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Aktuell fremtidig trase for fjernvarme til Alfheim i henhold til informasjon fra Kvitebjørn 
varme v/Bjørn Petlund 03. Mars 12018. 
 
 
Risiko og sårbarhet 
Det er ingen fare for skred, flom eller kvikkleire i området. Se ROS-analyse. 
 
Grunnundersøkelse konkluderer med liten fare for setninger under bygg under forutsetning av 
at torv fjernes og at det gjøres utsprengning ved fjell. Resultat av grunnundersøkelsen er 
vedlagt i rapport utført av Multiconsult. 
 
Det er utført analyser mhp. flysikkerhet som en konsekvens av prosjektet (se kapittel 9. 
Konsekvenser av planforslaget, Flysikkerhet)  
 
 
 
9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 
 
OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 
Prosjektet er i tråd med politiske intensjoner om fortetting og utnyttelse av sentrumsnære 
områder med god infrastruktur og tilrettelagt offentlig / privat service. Prosjektet utvikler de 
formål som er nedfelt i KPA 2017-2026, og oppfyller vedtak i Formannskapet av 07.11.207 
mhp arealdisponering og program, utnyttelsesgrad og massefordeling. I tillegg tilrettelegger 
prosjektet et betydelig friområde for opphold og lek, mobilitet og styrket vegetasjon. Det 
avsatte og opparbeidete friområdet har kapasitet tilsvarende en boligmasse på ca 500 boliger.   
 
EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 
Gjeldende  reguleringsplan viser hele området som friområde der selve stadion er definert 
som spesialområde for idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig. Ny plan vil ikke 
påvirke selve stadionanlegget, men vil fysisk endre situasjonen, nord, øst og sør for stadion. 
 
I den nye planen opparbeides hele området med høy parkmessig kvalitet, som 
uteoppholdsareal og lekeområder, i tillegg styrkes forbindelsen mot de eksisterende 
grøntområdene ved Alfheim svømmehall, og trafikksikre forbindelser nordover mot 
lekeområdene ved Sommerlyst ungdomsskole og friområdene ved Bymyra og Prestvannet. 
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Prosjektet sett fra Ishavskatedralen i Tromsdalen 

EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Planen forutsetter at klubbhus for TIL og provisorisk tribuneanlegg i sør blir revet.  
 
Eksisterende stadionbebyggelse vil ikke bli berørt av tiltaket. Tettere bebyggelse rundt stadion 
er i tråd med fotballklubbens ønsker som bla. er tribuner i nord og sør, og nye lokaler for 
Norsk Toppidrettsgymnas (NTG), og annen idrettsrelatert virksomhet. Tilliggende 
eneboligbebyggelse mellom området og Alfheimvegen mister i begrenset grad utsikt da disse 
har utsikt mot øst. Eneboligbebyggelse nord for Stadionvegen ligger minimum 60m fra 
bebyggelsen og høyere i terrenget. Utsikt mot sør vil bli berørt, men i ulik grad og i sektorer. 
Eneboliger vest for Alfheim stadion ligger høyere i terrenget og vil ikke i vesentlig grad få 
endrede utsiktsforhold. Eneboligbebyggelse sør for planområdet vil ikke få endrede 
utsiktsforhold. 
 
TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK 
Alfheimområdet ligger på et naturlig, tilbaketrukket landskapsplatå, og ny bebyggelse vil i 
liten grad vises fra andre steder i byen. Den høyeste bebyggelsen vil være synlig fra 
Tromsdalen / fastlandet, men er omtrent i høyde med bakenforliggende terreng, og vil gi 
moderat silhuett-virkning.   
 
Terrengbearbeiding innenfor planområdet er moderat, med tilpasninger til eksisterende 
adkomster, gangveier, uteareal og nabobebyggelse. Terrengarrondering innenfor området er 
gjort for å skape ulike, skjermede, oppholds- og lekeområder, og utnytte naturlig topografi i 
området. 
 
KLIMA 
Eneboligbebyggelse rundt prosjektområdet vil få endrede solforhold i varierende grad (se sol- 
og skyggediagram). Eneboligbebyggelse nord for Stadionvegen ligger minimum 60m fra 
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bebyggelsen og høyere i terrenget. Denne bebyggelsen vil ikke få vesentlig endrede 
solforhold med unntak av tidlig på vinteren og sent på høsten når solvinkelen er svært lav. 
Enkelte boliger nord-vest i Stadionvegen, nord for bygg D (BAA3), vil deler av døgnet, vår 
og sommer få økt skygge. Eneboliger vest for Alfheim stadion ligger høyere i terrenget og vil 
ikke få endrede solforhold. Eneboligbebyggelse sør for planområdet vil ikke få endrede 
solforhold. Eneboliger mellom prosjektet og Alfheimvegen (øst for prosjektet) vil få reduserte 
solforhold på ettermiddagen (deler av området er også i dag skjermet av høy vegetasjon). 
 
Prosjektet vil etablere flere vindskjermede uteområder og lune områder for uteopphold.  
 
VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 
Størstedelen av området er terrengfyllinger med harde overflater og tiltaket tilfører ca 5500m2 
opparbeidede friområder, for det meste med vegetasjonsdekke. Det vil også bli plantet trær og 
busker  som klynger og klimaskjermer flere steder i området. 
 
Planforslaget påvirker ikke negativt andre arealer for friluftsaktiviteter, buffersoner, 
vegetasjonsbelter, vilttrekk eller lignende. Sammenhengende grønnstrukturer i urbane 
områder er viktig for lokalt fugle- og dyreliv, og gir bedre mulighet for migrasjon mellom 
større naturområder på Tromsøya. 
 
GRØNNE INTERESSER 
Prosjektet åpner en ny ’grønn’ og trafikksikker forbindelse gjennom Alfheim-området, som 
knytter sammen Alfheimparken, prosjektområdet og forbindelsen nordover mot Sommerlyst, 
Elverhøy og Prestvannet. Utover at prosjektet omdanner grusbane og harde flater til lek- og 
friluftformål, er dette en følgeeffekt av prosjektet som går langt utover prosjektområdet. Se 
under kapittel 8. Beskrivelse av planforslaget, Grønn konnektivitet, og kapittel 9. 
Konsekvenser av planforslaget, Veg- og trafikkforhold.  
 
Opparbeiding av ca 5500m2 i hovedsak ’grønne arealer’ har en positiv effekt gjennom å øke 
det samlede parkareal i sentrumsnære områder og muligheten til å bevege seg i byen som 
gående/syklende gjennom ’grønne områder’ som ’grønn mobilitet’.  
 
KULTURHISTORISK STEDSANALYSE/KULTURMINNER  
Tiltaket kommer ikke i konflikt med kulturminner eller fortidslevninger, og berører heller 
ikke fjernvirkningen av Alfheim svømmehall i vesentlig grad.  
 
VEG- OG TRAFIKKFORHOLD  
Økning i trafikkbelastningen i området som følge av tiltaket er med god margin innenfor den 
belastning veinettet er dimensjonert for. Berørte kryss mot Alfheimvegen vil justeres i 
henhold til anbefaling i trafikkanalyse og i samråd med Tromsø kommune. Som avbøtende 
tiltak for fotgjengere vil det bli etablert nye fortau langs Stadionvegen og 
fotgjengeroverganger i Stadionvegen og Alfheimvegen (som har størst belastning – også ved 
avvikling av fotballkamper). Et viktig trafikksikkerhetstiltak er gode kryssforbindelser 
gjennom området for gående og syklende. Og utenfor planområdet vil tiltaket besørge 
oppgradering av stiforbindelse mellom Alfheimområdet og Prost Schieldrupsgt. som er en 
trafikksikker forbindelse mot Sommerlyst ungdomsskole, Elverhøy og Prestvannet. 
 
Som en følge av planen vil all beboerparkering og det vesentligste av parkering for skole og 
næringsliv skje i underjordisk parkeringsanlegg. Det opprettholdes ca 40 parkeringsplasser for 
eksisterende næringsaktivitet i stadionbygget, samt for korttidsbruk knyttet til 



Side 35 av 43 
 

Planbeskrivelse, plan nr. 1839 
 

dagligvarebutikk. Dette arealet disponeres til event-område ved arrangement og 
fotballkamper. Det avsettes i tillegg plasser for TV-buss, spillerbusser og NTG-transport, nord 
i området ved blokk D (BAA3)  / Stadionvegen.  
 
Utover nedkjøring til parkeringsanlegg, varelevering til butikk og nyttekjøring / snøbrøyting 
til stadion, er hele området bilfritt, men dimensjonert for tilkomst med utrykningskjøretøy.  
 
STØY 
Ny bebyggelse vil ikke ha nye støykilder som kan ha negative konsekvenser på 
nabobebyggelse mht. støy. Nye bygninger vil bidra til skjerming av støy fra fotballkamper 
mot omgivelsene. 
  
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON / KOLLEKTIVDEKNING  
Prosjektet endrer ikke offentlig kommunikasjon / kollektivdekning i området. 
Oppstillingsområde for shuttlebusser sør i planområdet ved Alfheim svømmestadion er et 
vesentlig trafikksikkerhetstiltak ved større arrangement og tas inn som en del av strategien for 
publikumshåndtering ved kamp- og arrangementsavvikling.  
 
VANN OG AVLØP  
Det går eksisterende vann- og avløpsledninger under vestre tribune. Ny trase vil bli anlagt 
nord for stadion og i ny trase for infrastruktur sørover gjennom området. Anlegg vil bli 
opparbeidet i tråd med VAO-plan for området. 
 
ENERGI 
Eksisterende ledninger i området kommer ikke i konflikt med planlagt bebyggelse. Troms 
Kraft Nett, oppgir effektbehov ved ny bebyggelse (se under Kapittel 8. Beskrivelse av 
planforslaget, Energi) 
 
Det er under etablering fjernvarme for Alfheimområdet. Det er en intensjon å installere 
smelteanlegg knytet til fjernvarme for fotballbanen og sentrale gangveier i området.  
 
PRIVAT OG OFFENTLIGE SERVICETILBUD 
Planen endrer ikke vesentlig på eksisterende offentlig og privat servicetilbud i området, men 
utvidelse av idrettsgymnas vil styrke skolesituasjonen. Eventuell kommunal overtakelse av 
tidligere lærerhøyskolen sør på Mellomvegen til bruk som ny skole på Sørtromsøya vil også 
avhjelpe situasjonen.  
 
Det er ikke forventet underdekning av barnehager de nærmeste årene, og det ligger flere 
barnehager i kort gangavstand fra området.  
 
Det etableres nærbutikk for dagligvarer i området, og nye og eksisterende næringsarealer vil 
inneholde treningssenter og andre idretts- og helserelaterte aktiviteter.  
 
Utover dette vil nye etableringer av idrettsrelaterte virksomheter som helsestudio og annet, 
kunne gi en synergieffekt for både fotballklubbens aktiviteter og beboerne i prosjektet og 
området rundt.  
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
Prosjektet medfører ingen vesentlig masseutskifting som kan gi fare for ras eller flom, og det 
er ingen fare for flom pga. endret avrenningssituasjon. Forslaget vil ikke føre til grunn- eller 
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luftforurensning, og det er ikke behov for spesielle tiltak mht. grunnforholdene i området (se 
geoteknisk rapport fra Multiconsult).   
 
Forslaget medfører ingen kraftledninger gjennom planområdet. Det foreslås ikke lagret farlige 
stoff/gods i planområdet. Det er heller ikke registret andre forhold knyttet til risiko og 
sårbarhet som medfører iverksettelse av tiltak (se ROS-analyse).  
 
FLYSIKKERHET 
Prosjektområdet ligger innenfor område der det fra Tromsø lufthavn er stilt krav til 
hinderfrihet i henhold til ESA-regelverket. 
 
På oppdrag fra prosjektet har AVINOR utført operasjonell vurdering av prosjektet; PANS-
OPS vurdering, og konkludert planlagte tiltak ikke kommer i konflikt med eksisterende eller 
fremtidige inn- og utflygingsprosedyrer ved Tromsø lufthavn. Det er lagt til grunn en maks 
høyde for bygninger og kraner på opp til kote +166 (se vedlagt Operational assessment fra 
Avinor Flysikring, vedlagt). 
 
Tilsvarende har SAFETEC utført hinderanalyse for prosjektet og konkluderer at: nye hinder 
som introduseres gjennom Alfheim boliger ikke vil påvirke risiko for flyvninger til og fra 
Tromsø lufthavn i signifikant grad. I analysen er det også lagt til grunn bruk av byggekraner 
opp til kote +110. Rapporten er vedlagt og konklusjonen er oversendt Luftfartstilsynet for 
godkjenning.  
 
TELEFONI OG FIBEROPTIKK 
Ny bebyggelse vil ikke gi behov ekstraordinære tiltak utover normalbehov for denne typen 
utbygginger. 
 
KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 
Planforslaget her ikke konsekvenser for eksterne næringsinteresser. 
 
JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Tromsø kommune er delvis eier av tomter som inngår i prosjektet og vil ha en økonomisk 
gevinst ved realisering av prosjektet knyttet til salgbart areal.  
 
UTBYGGINGS-/OPPARBEIDINGSAVTALE 
Det vil bli utarbeidet utbyggings- og opparbeidingsavtale med Tromsø kommune før 
byggearbeidene igangsettes. Krav defineres i planens rekkefølgebestemmelser. 
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10. UTTALELSER OG MERKNADER 
 
 
Merknad Kommentar 
05.03.2018 Troms fylkeskommune, ved plansjef Stine Larsen Loso og 
saksbehandler Margareth Wegner Sundfør: 
Detaljhandel: 
Gjør oppmerksom på at etablering av  detaljhandel på over 3000m2 ikke er i trå 
med regional plan for handel og service i Troms 2016-2025. 
Barn og unge: 
Gjør oppmerksom på snødeponi i samme område som lekearealer. Etterlyser 
hvordan hensynet til barn og unge, spesielt sikring mot forurensning og trafikkfare, 
er ivaretatt - skal fremgå av planbeskrivelsen. 
Universell utforming: 
Gjør oppmerksom på forskjell mellom begrepen ‘universell tilgjengelighet’ og 
‘universell utforming’. Etterlyser utdyping i planbeskrivelse hvordan uteareal skal 
opparbeides mhp stigningsforhold, dekke, bruk, belysning etc. 
Samferdsel: 
Enig i kommunens vurdering om etablering av ny bussholdeplass utenfor Alfheim 
svømmehall, endelig plassering vurderes ihht eksisterende holdeplasser og evt. 
fredning av svømmehallen. 
Peker på behov for gjennomgående fortau langs Alfheimvegen, og 
trafikksikkerhetssituasjonen for gående. 
Begrensede parkeringsmuligheter ved arrangement på stadion krever tiltak i 
samarbeid med kommunen for å løse trafikk- og parkeringsutfordringer. 
Etterlyser etablering av sykkelparkering i tilknytning til stadion og næringsareal, 
viser til Statens vegvesens håndbok V122 Sykkelhåndboka og normen med min 2 
sykkelplasser per 10 seter. 
Kulturminnevern: 
Peker på Alfheim svømmehall fra 1965 av Jan Inge Hovig som kulturminne med 
fredningsforslag som er under vurdering og ber om at forholdet til svømmehallen 
blir tatt inn i vurderinger av konsekvenser i planbeskrivelsen. 
Utearealet på eiendommen 200/18 bør ikke endres og grøntareal bevares. 
 
Tvillinghusene på eiendommene 119/954 og 119/955. Alfheimvegen 14 og 12 
vurderes verneverdige og gis juridisk vern som hensynsone c) vern av kulturmiljø, 
inkl garasjer og hellelagte gangarealer. 
 

 
 
 
Detaljhandel overskrider ikke 3000m2 
av de 7000m2 som er satt av til næring 
i planen. 
Snødeponi er ikke regulert inn. 
 
 
 
Omtales i planbestemmelser og 
beskrivelse 
 
 
Avklaring må gjøres med Tromsø 
kommune / busselskap.  
 
Fortau reguleres langs Alfheimvegens 
østside. 
 
 
Omtales i planbestemmelser og 
beskrivelse 
 
 
Omtales i planbestemmelser og 
beskrivelse 
 
 
Foreslåtte tiltak griper ikke inn i 
eksisterende grøntarealer for 200/18 
Ønskes ikke tatt inn i planen. 
Forslagstiller mener dette må avklares i 
en overordnet helhetlig verneplan. 
 

02.02.2018 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): 
Generell informasjon om veiledere og verktøy for å ivareta allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann i planen. 

 
Ikke relevant problemstilling i planen. 
 
 

06.02.2018 Tromsø kommune, ved Frode Gustavsen, forvalter av Alfheim 
svømmehall: 
Stiller spørsmål om motivet for å innlemme svømmehallens arealer i planen. 
Bekymret for parkeringskapasiteten og hvordan de behov som svømmehallen har 
ivaretas. 

 
 
Svømmehallens arealer er ikke en del 
av planen utover et mindre område av 
søndre trafikkareal som foreslås tatt i 
bruk til shuttlebusser ved kamp- og 
arrangementavvikling. Forslagsstiller er 
positiv til at planen koordineres med 
planene for Alfheimparken. 
 



Side 40 av 43 
 

Planbeskrivelse, plan nr. 1839 
 

26.02.2018 Sámediggi / Sametinget, ved Annette Brede: 
Peker på planveileder utarbeidet av Sametinget for sikring av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, og her pkt. 5.2. relevant for 
tettbebygde strøk. 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda samiske 
kulturminner i tiltaksområdet og har derfor ingen kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget, men minner om aktsomhetsplikten ved evt. funn under arbeid samt at 
samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. 
 

 
Merknaden tas til orientering. 

20.02.2018 Statens vegvesen, ved Kjell Vang: 
Hele planområdet er lokalisert og tilknyttet kommunale veger, slik at Statens 
vegvesen ikke vil være direkte berørt av planarbeidet, men gir følgende innspill: 
Tilrettelegging for myke trafikanter, gode fortausløsninger, oversiktlige kryss- og 
atkomstløsninger, gode kollektivløsninger og universell utforming m. m er forhold 
som forventes prioritert og ivaretatt i detaljplanleggingen, se Vegvesenets 
nettbaserte håndbøker.  

 
Merknaden tas til orientering. Gode 
trafikkløsninger og sikre forhold for 
gående- og syklende er 
hovedelementer i planen. Dette gjelder 
også kollektivløsninger og universell 
utforming.  
 

01.03.2018 Avinor, ved Einar K Merli: 
Siden de planlagte tiltakene medfører en gjennomtrenging av horisontalflaten 
(hinderflate), må saken oversendes Luftfartstilsynet for vurdering av om tiltaket vil 
påvirke lufthavnens sertifisering. Dersom sertifiseringsvilkårene påvirkes negativt, 
vil Avinor fremme innsigelse til planen når den kommer på høring.  
Tiltakshaver må adressere søknad om forhåndsgodkjenning til Luftfartstilsynet, men 
søknaden sendes via Avinor for påtegning/uttalelse. Søknaden må inneholde en 
beskrivelse av tiltakene, herunder plassering, høyde, type bygg osv, samt fastslå at 
byggene bryter aktuell hinderflate (horisontalflaten i dette tilfellet) og således 
kommer i konflikt med restriksjonsplanen for Tromsø lufthavn. Videre må det oppgis 
hvilke type byggekraner som er planlagt benyttet, med plassering og maksimal 
arbeidshøyde (oppgitt i moh) for hver enkelt kran. Tiltakshaver må dekke et 
eventuelt behandlingsgebyr hos Luftfartstilsynet herunder også et evt. gebyr 
dersom Avinor må søke om endring av sertifikatet på bakgrunn av at det 
introduseres nye hinder i horisontalflaten. 
Med søknad om forhåndsgodkjenning må det vedlegges: 
En risikoanalyse for de planlagte tiltakene, blokkbebyggelse samt bruk av 
byggekraner, som belyser mulige konsekvenser for flysikkerheten. Når det gjelder 
utarbeidelse av risikoanalyse, kan vi opplyse at Safetec og DNV GL har nødvendig 
kompetanse innen fagområdet. 
PANS-OPS vurderinger som viser at den planlagte blokkbebyggelsen ikke kommer 
i konflikt med eksisterende inn- og utflygingsprosedyrer samt fremtidige kurvede 
inn- og utflygingsprosedyrer ved Tromsø lufthavn. PANS-OPS vurderinger bestilles 
av tiltakshaver på følgende e-post: AIM@avinor.no. 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
Ivaretakelse av høyderestriksjonsflater/hinderflater rundt Tromsø lufthavn 
All bebyggelse og all bruk av byggekraner i planområdet må skje innenfor de 
høydebegrensninger/vilkår som aksepteres av Luftfartstilsynet som forutsetning for 
detaljreguleringsplanens godkjennelse. 
Tiltakshaver er ansvarlig for å markere bebyggelse med hinderlys.   
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for 
rapportering, registrering og merking av luftfartshinder: 
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/ 
Oppstilling_og_bruk_av_kraner 
Konklusjonen nå, basert på byggehøyder i plantegning av 30.01.2018 (fra 70°N 
arkitektur), er at utbygging i tråd med denne planen ikke vil gi radiomessige 
uheldige konsekvenser for navigasjonsinstallasjonene på Tromsø lufthavn.   
Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner.   
Dersom Luftfartstilsynet finner at tiltakene i detaljreguleringsplanen påvirker 
flysikkerheten/sertifiseringen av Tromsø lufthavn negativt, vil Avinor fremme 
innsigelse til planen når den kommer på høring jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. 
Det samme gjelder dersom anbefalt bestemmelse i punkt 2 (kursiv) ikke 
innarbeides i detaljreguleringsplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På oppdrag fra prosjektet har AVINOR 
utført operasjonell vurdering av 
prosjektet; PANS-OPS vurdering, og 
konkludert planlagte tiltak ikke kommer 
i konflikt med eksisterende eller 
fremtidige inn- og utflygingsprosedyrer 
ved Tromsø lufthavn (se vedlagt 
Operational assessment fra AVINOR). 
 
Tilsvarende har SAFETEC utført 
hinderanalyse for prosjektet og 
konkluderer at: nye hinder som 
introduseres gjennom Alfheim boliger 
ikke vil påvirke risiko for flyvninger til og 
fra Tromsø lufthavn i signifikant grad. 
Rapporten og konklusjonen er 
oversendt Luftfartstilsynet for 
godkjenning.   
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06.02.2018 Fylkesmannen i Troms, ved plandirektør Per Elvestad: 
Det påpekes at oppstartsvarsel burde vært mer omfattande ihht til forhold til 
gjeldende plan, antall boliger og vurderinger i forhold til 
konsekvensutredningsspørsmålet. 
 
Viser til konsekvensutredning for område 78 Alfheim med formuleringer om at 
intensjonen i eksisterende reguleringsplan, grønne korridorer og friarealer 
opprettholdes. 
 
I tillegg ble følgende foreslått: 

- Krav om friareal og strøkslekeplass min 5000m2 
- Høyde på ny bebyggelse skal forholde seg til eksisterende 

bebyggelseshøyder. 
- Prosjektet skal inkludere avslutning på nordlig og sørlig tribune på 

Alfheim stadion. 
 
 
Hensyn som Fylkesmann er satt å ivareta som anses påvirkes av tiltaket: støy, 
luftkvalitet og -forurensning, barn og unge, folkehelse, universell utforming, 
medvirkning, landskapshensyn, estetikk og samspill med omgivelser med mer. 
 
Etterspør utfyllende dokumentasjonsgrunnlag og Tromsø kommune sine 
vurderinger om forhold mellom varslet tiltak og konsekvensutredning. 
Oppfordrer til at tiltaket presenteres i Planforum. 

 
Merknaden tas til orientering. 
Forslagsstiller påpeker at 
oppstartsmøte er avholdt før 1. Januar 
2018 
Alle grønne korridorer i området 
forsterkes gjennom planen. Områder 
som i dag er grusflater, opparbeides 
som friarealer, lek og opphold.  
 
Planforslaget forholder seg til gjeldende 
KPA med presiseringer gjort av 
Formannskapet 07. Nov 2017.  
 
 
 
 
 
 
Alle punkter utredes gjennom planen. 
 
 
 
 
Spørsmål rettes til Tromsø kommune. 

26.02.2018 LUKS, ved Jürg Berger: 
Peker på at areal til veier, varemottak/vareleveranser for store kjøretøy må ivaretas, 
og ikke være i konflikt med andre trafikkarealer eller myke trafikanter, og at det 
også må støysikres. Minner også om frihøyder og minimumsbredder, samt forskrift 
om ubrutt kjølekjede og arbeidstilsynets regler for varemottak. 

 
Merknaden tas til orientering. 
 

02.03.2018 Bekkevoll vel, ved styreleder Gunn Inger Jæger: 
Viser til viktige punkter for naboer i Alfheim området: 

- Skoleveg – tiltak for trafikksikkerhet. 
- Skolekapasitet – etterspør utredning. 
- Oppvekstvilkår – lek- og idrettsområder med hensyn på sol, trafikkstøy og 

tilgjengelighet. 
- Konsekvenser for eksisterende bomiljø – stier / snarveier bør bevares, 

brukes som skoleveg etc. Peker på at lyskryss Alfheimvegen / 
Kirkegårdsvegen kan øke trafikksikkerheten for skolebarn. 

Bekkevoll vel ønsker avklaring på tillatt høyde på nye bygg ihht vedtatt KPA. 

 
Merknaden tas til orientering. Alle 
punkter ivaretas i planprosessen. 
 

26.02.2018 Jann Amundsen, Alfheimvegen 25: 
Uttrykker bekymring for tetthet, høyde, estetikk, adkomstmulighet, trafikksituasjon 
på tiltak samt verditap på egen eiendom. 

 
Merknaden tas til orientering. 

07.02.2018 May-Sissel Hansen, Juhan Sammol Hætta og Svanhild Anne 
Hætta, Lars Hagerups veg 13: 
Uttrykker bekymring over evt. skyggelegging av egen eiendom samt dårligere 
solforhold og utsikt, trafikksituasjon, verditap. Ønsker at høyder ikke overstiger 
andre bygg i området, samt ber å få tilsendt undersøkelser av skyggelegging i 
nærområdet. 

 
 
Merknaden tas til orientering. Etterspurt 
informasjon er tilgjengelig i 
planprosessen. 
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27.02.2018 Torill Braathen, Alfheimvegen 10A: 
Ønsker informasjon om hvorfor Alfheimvegen 10A og B er med i planen, få se 
planene i sin helhet, og at hensyn tas til høyder, sol- og lysforhold.  
 
23.03.2018 Torill A Braathen & Hilmar J Johansen, Alfheimvegen 10A, Åse 
Evjen & Rolf H Pedersen, Alfheimvegen 10B: 
Positiv til utbygging og oppgradering, men med et annet utgangspunkt og større 
hensyn til eksisterende bebyggelse. 
Frykter å miste sol- og lysforhold, er kritisk til høyblokk og mener Tromsø kommune 
fastslått at maks høyde skal være en etasje over stadion. 
Peker på trafikkforhold og adkomst som problematisk for biltrafikk både som 
boliggate og gjennomfartsåre. Ønsker begrenset trafikk men mener denne vil øke 
med flere boliger og næringsvirksomhet. Mener spesielt myke trafikanter, barn og 
unge, bør ivaretas. 
Nevner snø, støv og støy som potensielle problemområder som må utredes. 

 
Svart per e-post 27.01.2018 angående 
planavgrensing og prosess for 
planarbeid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknaden tas til orientering. De 
forhold som anmerkes er utredet i 
planbeskrivelse og andre vedlegg 
 

02.03.2018 Martha og Knut Stalsberg, Heimvegen 3, og Ingrid og Nicolai 
Kulseng-Varmedal, Kaldfjordvegen 5: 
Stiller spørsmålstegn ved at reguleringsarbeidet ikke medfører krav om 
konsekvensutredning. Vil informeres om trafikale konsekvenser, spesielt ihht 
skoleveg, konsekvenser for skolekapasitet på Gyllenborg, konsekvenser for 
nærmiljø og lek- og idrettsarealer. 
Viser til tinglyst avtale og vegrett for adkomstveg til Kaldfjordvegen 5 og Heimvegen 
3 og ber om at bestemmelsen og arealformål overføres til ny plan. 
 

 
 
 
Planforslaget innebærer ikke 
begrensninger av adkomstrett. 
 
Planen er vurdert av Tromsø kommune 
som ikke KU-pliktig 

20.03.2018 Marit Moe Holthe, Alfheimvegen 12: 
Positiv til utbygging og oppgradering, men mener omfang og volum er for stort og 
vil redusere bokvalitet, solforhold og verdi av eksisterende boliger. 
Peker på trafikkøkning og kapasitetsproblemer, men også mangel på parkering ved 
TILs hjemmekamper. 
Mener Alfheim svømmehall bør være det eneste ‘landemerket’ i området og at 
høyde på blokk 1 motvirker dette. 
Foreslår følgende: 

- Redusere antall boenheter sånn at antall etasjer kan reduseres til maks 
5-6. 

- Trekke blokk 1 og 2 nærmere stadionbygget for å mindre belaste 
omliggende eneboliger.  

- Flytte og samle strøkslekeplasser i sørøstlig del av området. 
- Belyse hvordan kapasiteten ved nærliggende skoler skal løses. 
- Vise på tiltak for fremtidig trafikkløsning. 
- Undersøke TILs bruk av stadion mhp trafikk, redusere belastning ved 

hjemmekamper. 
Mener planforslaget bør utløse konsekvensutredning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknaden tas til orientering. De 
forhold som anmerkes er utredet i 
planbeskrivelse og andre vedlegg 
 
Planen er vurdert av Tromsø kommune 
som ikke KU-pliktig 

28.03.2018 Odd Erik Johansen, Lars Hagerups veg 15: 
Peker på mailveksling med Tromsø kommune, Utbyggingstjenesten, fra april 2017 
angående makebytte. Vedlegg viser på to forskjellige skisser hvor den foretrukne 
krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven. 
 

 
 
 
Privatrettslig forhold som ikke påvirker / 
påvirkes av planens foreslåtte formål. 

02.04.2018 Gørild Schmidt, Alfheimvegen 19: 
Refererer til folkemøte 14.03.2018 og undrer over argumentasjon om fortetting for å 
minke bilbruk og -trafikk kontra planlagt parkeringsanlegg og mener det tidligere 
vært planlagt boliger uten parkeringsmulighet i området. 
Spør om arkitekter har etisk standard i sitt arbeid og om det er etterstrebet gode 
løsninger tilrettelagt for alle som ivaretar trivsel. 
Undrer om det er tatt tilstrekkelig hensyn til form, funksjon og sammenheng i forhold 
til trivsel og livsmiljø samt om bygningsarven er ivaretatt på en forsvarlig måte. 
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Sett fra krysset Alfheimvegen / Stadionvegen 
 
11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 
Et langsiktig mål i Tromsø kommunes strategiske planarbeid har gjennom flere tiår vært å 
oppnå miljømessige og kvalitetsmessige fordeler gjennom fortetting av boligbebyggelsen på 
Tromsøya, og da spesielt nær sentrum og andre knutepunkt der infrastruktur og service er 
godt utbygd. Forslag til ny plan for området legger opp til en betydelig omdanning av et 
underutnyttet areal sentralt i Tromsø som oppfyller disse politiske visjoner, og styrker 
grunnlaget for næringsaktivitet og handel også i Tromsø sentrum. Prosjektet ligger inntil 
hovedgang- og sykkelvei over øya, til sentrum, og i kort gangavstand til sentrum, skoler, 
barnehager, arbeidsplasser i sentrum, og annen service. Området ligger også tett på 
bussrutenette med flere ruter.  
 
Tiltaket gir ca 190 ny boliger og over 80 studenthybler, i tillegg til dagligvarebutikk, 
idrettsgymnas og ungdomsskole, treningssenter og annen idrett- og helserelatert virksomhet. I 
tillegg forbedres stadionfasilitetene for Tromsø idrettslag med bla. nye tribuner nord og sør 
for banen. Planens foreslåtte tiltak omdanner harde flater til et betydelig friluft- og 
grøntområde med gode leke- og oppholdskvaliteter, og forbedrer mobiliteten gjennom 
området til sentrum og over øya, gjennom nye, grønne og trafikksikre forbindelseslinjer for 
gående og syklende. Planen vil være et viktig bidrag til å endre områdets karakter fra i 
hovedsak småhusbebyggelse til en skala som realiserer det potensial denne sentralt beliggende 
tomta har for Tromsø by.  


