
Fra: Gustavsen, Frode frode.gustavsen@tromso.kommune.no
Emne: VS: Alfheim - oppstart varsel
Dato: 6. februar 2018 kl. 12.58

Til: firmapost@70n.no
Kopi: Abrahamsson, Kristina Kristina.Abrahamsson@tromso.kommune.no, Norgård, Arve arve.norgard@tromso.kommune.no,

Mikkelsen, Trond Trond.Mikkelsen@tromso.kommune.no, Vik, Lodve Lodve.Vik@tromso.kommune.no

God dag
 
Viser til varsel om oppstart av plan for Alfheim Stadion, i herværende avis 2 feb 2018.
Som forvalter av Alfheim svømmehall stiller jeg spørsmål om motivet for å innlemme våre
arealer i planen.
 
Hvis dette betyr at man skal se denne parkeringskapasiteten inn i et større regnskap er jeg
både skeptisk og bekymret for at det svekker de behov som vårt anlegg har for parkering.
Enn så lenge avventer jeg et svar.
 
Med vennlig hilsen

Frode Gustavsen
Prosjektleder og byggforvalter
Byggforvaltning

Tlf: 94780737 | 77790354
frode.gustavsen@tromso.kommune.no

 

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli
offentliggjort.
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Fra: Torill Braathen torill@barentz.no
Emne: SV: Plan 1839 - detaljregulering for Alfheim Stadion
Dato: 27. februar 2018 kl. 11.32

Til: Gisle Løkken gisle.lokken@70n.no

Tusen takk for rask tilbakemelding. Vi regner med at Tromsø kommune tar hensyn til
høyde/sol og lysforhold og at dette er målt. Takker for opplysningen.
 
Fra: Gisle Løkken [mailto:gisle.lokken@70n.no] 
Sendt: tirsdag 27. februar 2018 11.10
Til: Torill Braathen <torill@barentz.no>
Emne: Re: Plan 1839 - detaljregulering for Alfheim Stadion
 
Planen er ikke laget enda - dette er en varsling om at arbeidet er igangsatt slik at berørte parter
kan gi sine innspill i forkant (dersom de har informasjon de mener er viktig å ha med). 
Etter dette skal planen utarbeides og fremlegges for 1. gangs politisk behandling - før den
legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Da er det mulig å se planen og eventuelt gi merknader
til denne. Det vil også bli annonsert. 
Tromsø kommune vil sannsynligvis innkalle til et nabomøte i forbindelse med planstart -
innen noen få uker (dette styres av TK og er utenfor vår kontroll).
 
mvh
 
Gisle Løkken
70°N arkitektur as
Tlf: +47 92615463
e-mail: gisle.lokken@70n.no
Instagram: 70n_arkitektur
Web: 70N.no
Blog: 70n.blogspot.com
Skype: arkitektur_70N

 
27. feb. 2018 kl. 10.57 skrev Torill Braathen <torill@barentz.no>:
 
Kan jeg gå på kommunen for å få se planene i sin helhet?
 
Fra: Gisle Løkken [mailto:gisle.lokken@70n.no] 
Sendt: tirsdag 27. februar 2018 10.50
Til: Torill Braathen <torill@barentz.no>
Kopi: hilmarjohansen <hilmarjohansen@gmail.com>
Emne: Re: Plan 1839 - detaljregulering for Alfheim Stadion
 
Hei 
 
Planavgrensing settes av Tromsø kommune og inkluderer ofte et litt større område
enn det som blir den endelige planen - dette for å slippe å annonsere planstart på
ny dersom det er nødvendig med justeringer i planens randsoner.
I dette tilfellet er Alfheimvegen en del av planen, og planen kan derfor ikke ha
‘hull’ innenfor planavgrensingen, men det vil for Alfheimvegen 10A og B ikke ha
noen direkte praktisk konsekvens utover en stadfesting av boligformål. 
 
mvh
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mvh
 
Gisle Løkken
70°N arkitektur as
Tlf: +47 92615463
e-mail: gisle.lokken@70n.no
Instagram: 70n_arkitektur
Web: 70N.no
Blog: 70n.blogspot.com
Skype: arkitektur_70N

 
27. feb. 2018 kl. 10.36 skrev Torill Braathen <torill@barentz.no>:
 
Hei, lurer på hvorfor Alfheimvegen 10 A og B er med i planen? Vi
har ikke sett noe plan over stedet annet et dette kartet.
 
Med vennlig hilsen/Yours sincerely
Torill Braathen
Kontorleder
_______________________________________________________
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Dersom De mot formodning ikke er den korrekte mottaker av denne e-posten,
vennligst gi omgående tilbakemelding om dette, slett den mottatte e-post og eventuelle
utskrifter.
 
This e-mail is adressed to the above stated person/company. If you are not the correct
adressee,
employee or in any other way the person concerned, please notify the sender
immediately,
delete this mail and oblitterate any printouts.
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Fra: Goerild Schmidt goeschmi@online.no
Emne: Fwd: Spørsmål knyttet til utbygging Alfheim stadion
Dato: 2. april 2018 kl. 22.48

Til: firmapost@70n.no

Hei
Jeg tillater meg å videresende en mail - nedenfor - som jeg sendte Gisle Løkken 15. mars.
Da jeg ikke har fått besvart den, kan jeg ha feilsendt den og sender den derfor til
firmamailen i håp om å få besvart denne. Jeg håper at du/dere kan videreformidle den til
Løkken. 
 
mvh
Gørild Schmidt

 

 
-------- Opprinnelig melding --------
Emne:Spørsmål knyttet til utbygging Alfheim stadion
Dato:15.03.2018 19:48
Fra:Goerild Schmidt <goeschmi@online.no>
Til:gisle.lokken@70n.no

 
 
Hei
 
Jeg deltok på nabomøte/folkemøte i går i forbindelse med utbyggingen av Alfheim stadion.
Min opplevelse var at det var et samlet nabolaget som ønsket ny bebyggelse velkommen,
men også var vi samlet om å være uenig med utbygger og deg som arkitekt, i forhold
bygningsmassensom tenkes oppført.
 
Jeg skriver til deg for jeg undres fortsatt på noe etter dette møtet. Du åpnet møte med å
presentere utnyttelsesgrad, flere folk til bysentrum, dele på godene og bl.a. argumentasjon
om å minske bilbruk og biltrafikk. I den forbindelse undres jeg over hvorfor det da er
tilrettelagt store parkeringsanlegg i boligene. For ca. to år siden var det planlagt å sette opp
bolig der det ikke var parkeringsmuligheter; med argumentasjon om at de som ønsket å bo
på Alfheim stadion bodde så nær sentrum at de ikke hadde behov for bil. Den løsningen
som nå er tiltenkt vil, etter mitt skjønn, tilføre biltrafikk til sentrumsområdet.  
 
For øvrig; Jeg som skriver er jeg som var så frimodig å spørre deg om arkitekter hadde en
etisk standard i sitt arbeid. Det spørsmålet var ikke for å irritere deg, slik jeg oppfattet at du
ble. Jeg opplever at spørsmålet fortsatt har relevans da arkitekter har et stort og viktig
ansvar i samfunnsbyggingen. Jeg søker derfor fortsatt å svar på dette, derfor min mail til
deg.
 
Jeg tillate meg derfor å spørre om det er etterstrebet gode løsninger for denne utbyggingen,
tilrettelagt for alle, og ivaretatt trivsel og  livsmiljø også for naboene til Alfheim stadion
 
 
Jeg undres også på om det er tatt tilstrekkelig hensyn til form, funksjon og innbyrdes
sammenheng i forhold til vår trivsel og livsmiljø i Alfheim-området ikke bare på Alfheim-
stadion?
 
Og mitt siste spørsmål er om arkitektkontoret opplever at dere tilstrekkelig har ivaretatt den
bygningsarven – og da tenker jeg på bygningshøyde - som er i området med ønske om å
videreføre dette på en forsvarlig måte?
 
 
Disse spørsmålene ble ikke belyst i gårdagens presentasjon, og jeg er takknemlig om du
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Disse spørsmålene ble ikke belyst i gårdagens presentasjon, og jeg er takknemlig om du
kan svare på disse. Jeg understreker at mine spørsmål ikke er ment for å provosere, men
for å prøve å forstå bygningsprosessen bedre.
 
Jeg imøteser ditt svar med takknemlighet.
 
 
Mvh
 
Gørild Schmidt
Alfheimvegen 19



Fra: Gisle Løkken gisle.lokken@70n.no
Emne: Re: Plan 1839 - detaljregulering for Alfheim Stadion
Dato: 27. februar 2018 kl. 10.49

Til: Torill Braathen torill@barentz.no
Kopi: hilmarjohansen hilmarjohansen@gmail.com

Hei 

Planavgrensing settes av Tromsø kommune og inkluderer ofte et litt større område enn det som blir den endelige planen - dette for å 
slippe å annonsere planstart på ny dersom det er nødvendig med justeringer i planens randsoner.
I dette tilfellet er Alfheimvegen en del av planen, og planen kan derfor ikke ha ‘hull’ innenfor planavgrensingen, men det vil for 
Alfheimvegen 10A og B ikke ha noen direkte praktisk konsekvens utover en stadfesting av boligformål. 

mvh

Gisle Løkken
70°N arkitektur as
Tlf: +47 92615463
e-mail: gisle.lokken@70n.no
Instagram: 70n_arkitektur
Web: 70N.no
Blog: 70n.blogspot.com
Skype: arkitektur_70N

27. feb. 2018 kl. 10.36 skrev Torill Braathen <torill@barentz.no>:

Hei, lurer på hvorfor Alfheimvegen 10 A og B er med i planen? Vi har ikke sett noe plan 
over stedet annet et dette kartet.
 
Med vennlig hilsen/Yours sincerely
Torill Braathen
Kontorleder
_______________________________________________________
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Dersom De mot formodning ikke er den korrekte mottaker av denne e-posten,
vennligst gi omgående tilbakemelding om dette, slett den mottatte e-post og eventuelle utskrifter.
 
This e-mail is adressed to the above stated person/company. If you are not the correct adressee,
employee or in any other way the person concerned, please notify the sender immediately,
delete this mail and oblitterate any printouts.
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Fra: Forsgren Eva Margareta efor@nve.no
Emne: NVEs generelle innspill - varsel om oppstart - Reguleringsplan for Alfheim - GBnr 120/23, 59, 62 67 og 68 m.fl. -

Stadionveien, Kaldfjordvegen og Alfheimvegen - Planid 1839 - Tromsø kommune
Dato: 2. februar 2018 kl. 13.35

Til: 70 N arkitektur AS firmapost@70n.no
Kopi: Fylkesmannen i Troms fmtrpostmottak@fylkesmannen.no, Tromsø kommune postmottak@tromso.kommune.no

Sak 201501085-4
 
NVEs generelle innspill - varsel om oppstart - Reguleringsplan for Alfheim -
Stadionveien, Kaldfjordvegen og Alfheimvegen - Planid 1839 - Tromsø
kommune
 
Vi viser til varsel om oppstart. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal
sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare,
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved
utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
 
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og
skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet
mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være
behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan
avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i
planen.
 
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen
må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.  
 
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
 
·         NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.

 
·         NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
 

 
·         NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
 

·         NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.

 
·         Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
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Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen.   
 
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i
den enkelte saken.
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Fra: Martha Stalsberg mkstalsb@online.no
Emne: merknad til varsel om oppstart Alfheim stadion (plan 1839)
Dato: 2. mars 2018 kl. 22.01

Til: firmapost@70n.no, postmottak@tromso.kommune.no
Kopi: varmedal@gmail.com, knutnotatwork@gmail.com, martha.stalsberg@outlook.com

 

 

 

  
 
  
  
 
Viser til brev datert 30.01.18. 

Det er i brevet anført at reguleringsarbeidet ikke medfører krav om konsekvensutredning, dette stiller vi spørsmåltegn ved.
 
Vi kan ikke se at den vesentlige arealendringa fra offentlig friområde (idrett/lek) til boligformål er konsekvensutredet i gjeldende overordna
plan (KPA vedtatt 2017). Det er to bestemmelser i KPA tilknyttet området som baserer seg på en kort vurdering i vedlegget "KU nye
utbyggingsområder nr 78", men vi kan ikke se at disse vurderingene er gjort utfra utredninger. En av bestemmelsene er også endret i
kommunalt vedtak (jfr protokoll til sak 57/17) , og gjør at forutsetningene for pågående omregulering inkludert plassering av et 5 daa stort
friområdet som skal videreføres (se  plankart) i KPA, blir enda mer utydelig. Dersom føringene i "KU nye utbygginsområder nr 78" ikke
legges til grunn med hensyn til byggehøyder, nabobebyggelse og utforming av friområde/lek, mener vi at dette er grunn god nok til å stille
spørsmål om det er mulig å si at KU -plikten for pågående planarbeid er oppfylt.
 
Som foreldre til skolebarn i  området vil vi vite:
- hvilke trafikale konsekvenser  en boligutbygging (iht det vi har sett av skisseprosjekt i avisa)  i dette området vil få?
Skolevegen er pr i dag å anse som utfordrende for små barn. Hvordan skal dette løses, og hva er tålegrensen for trafikk i krysset
Kirkegårdsvegen/Alfheim ?

-hvilke konsekvenser har omregulering til bolig ( ca200 enheter jfr avisa)  for en allerede full barneskole (Gyllenborg). Minner om at
innenfor skolekretsen er det godkjente reguleringsplaner for svært mange boenheter som ennå ikke er realisert, og skolen er pr nå full.
Varslet planområdet har bare en skole med så kort skoleveg at  det vil være realistisk å kreve at barna går dit. Å vise til barneskoler 1,6
og 2, 2 km unna, vil medføre foreldrekjøring, og dette er ikke i tråd med kommunenes vedtatte plan om at flere skal sykle/gå. Hvordan
utvide skolekapasiteten på Gyllenborg må derfor utredes.  

- hvilke konsekvenser har det å bygge ned et av få arealer avsatt til offentlig lek og idrett i dette området/ denne skolekretsen? Det
framgår ikke av kommuneplanens arealdel at nærmiljøet eller barn og unge har  blitt tatt med på råd  her. Hva er de avbøtende tiltakene
som nærmiljøet / barn og unge får som erstatning for dette ? som nevnt før den vesentlige arealbruksendringen kan ikke ansees
som konsekvensutredet.

Som naboer til planområdet i sør,  viser vi også til tinglyst avtale og vegrett jfr bestemmelse 7.1 i plan 1456. Denne adkomstvegen til
Kaldfjordvegen 5 og Heimvegen 3 er opparbeidet og i bruk. Bestemmelsen og arealformål må derfor overføres til ny plan. 

Hilsen
Martha og Knut Stalsberg, Heimvegen 3
Ingrid og Nicolai Kulseng-Varmedal, Kaldfjordvegen 5

HTML-melding
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70°N arkitektur 
Pb 1247.                   Dato 2018-02-26 
9262 Tromsø 
 
Kommentar fra LUKS til: 
Detaljregulering Alfheim stadion  
 
Planen legger opp til næringsvirksomhet, dagligvare samt boliger. 
Nødvendig areal til veier, varemottak/vareleveranser for store kjøretøy må ivaretas, 
varemottakene må ikke legges i et område hvor privatbiler skal parkerer og myke trafikanter 
beveger seg. Videre må det settes av areal til utrykningskjøretøy, samt areal til leveranser til 
boliger da økningen innen netthandel/hjemleveranser er sterkt økende til boliger.  
 
Likeledes må disse arealene heller ikke komme i konflikt med sykkelveier, kollektivfelt samt 
bussholdeplasser. 
   
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde 
4,5m, samt ha en minimumsbredde på 3,2m., da dette er bilens bredde inklusive speil. Krav 
som ligger i TEK skal ivaretas på lik linje med kravene til universell utforming 
IK-Mat forskriften må følges hva gjelder ubrutt kjølekjede. 
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra 
biloppstillingsplass/varemottak til varenes plassering ikke må overstige 50m, denne 
transportveien må være fri for snø og is. 
I bransjens egen standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden 
inneholder offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer. 
BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider. 
Det må også støy sikres mot boliger.  
  
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 10 / TEK 17. 
 
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med: 
AML §§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
AML §§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier 
AML §§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 
 

 
Fagsjef logistikk  
Pb 493 Sentrum 
0105 Oslo 
Besøksadresse: 
Prinsensgate 1 
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no 

 
    



 

Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
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Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Alfheim stadion 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til brev fra dere i forbindelse med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering 

for Alfheim stadion. Formålet med planarbeidet er å utvikle området rundt stadion med 

boligbebyggelse, utvide tribuneanlegget for stadion og legge til rette for idrettsrelatert 

næringsvirksomhet. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for detaljhandel (nærbutikk) og 

parkeringsanlegg under bakken med tilhørende atkomst og offentlig trafikk areal. 

 

Planavdelingen hos stabssjefen har samordnet uttalelsene fra de ulike fagetatene i Troms 

fylkeskommune. Etter avtale med dere har vi fått utsatt fristen for å komme med innspill til 5. 

mars 2018. 

 

Detaljhandel 

Det er i prosjektbeskrivelsen opplyst at planlagt næringsareal er på 7000 m2. Slik vi forstår 

beskrivelsen av prosjektet så utgjør arealene til detaljhandel (nærbutikk) kun en mindre del av 

næringsarealet. Mesteparten av næringsarealet planlegges brukt til blant annet kontor- og 

konferansesenter. 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at etablering av detaljhandel på over 3000 m2 i 

foreslått planområde ikke vil være i tråd med regional plan for handel og service i Troms 

2016-2025. 

 

Barn og unge 

I prosjektbeskrivelsen er det i skissen for grøntarealer og lekeplasser lagt opp til at snødeponi 

skal plasseres i samme område som lekearealene. Vi minner derfor om at arealer som skal 

brukes av barn og unge skal være sikret mot blant annet forurensning og trafikkfare, jamfør 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2017-2026 kapittel 4.3. Hvordan hensynet til 

barn og unge er ivaretatt i planforslaget må gå frem av planbeskrivelsen. 
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Universell utforming 

I prosjektbeskrivelsen er det brukt begrepet «universell tilgjengelighet» på side 20. Vi minner 

om at det er viktig å skille mellom universell utforming og tilgjengelighet.  

 

Utgangspunktet for universell utforming er at en løsning skal forsøke å dekke flest mulig 

brukeres behov i en og samme løsning uten å bruke særløsninger for enkeltbrukere eller 

grupper av brukere. En løsning som er tilgjengelig fokuserer på å tilrettelegge for personer 

med funksjonsnedsettelse, gjerne med løsninger som bare skal brukes av for eksempel 

rullestolbrukere, hørselshemmede eller synshemmede. Det står mer om skille mellom 

begrepene i Kommunal og moderniseringsdepartementet sin veileder H-2385B. 

  

Vi anbefaler at det i planbeskrivelsen utdypes hvordan felles uteareal og lekearealer med mer 

skal opparbeides. Vi tenker her på blant annet stigningsforhold, grus eller fast dekke på stier 

og veger, plassering av lekeapparater og benker, bruk av områdene på sommeren og vinteren 

og belysning med videre. 
 

Samferdsel 

I kommunens vurdering av planinitiativet, i referatet fra oppstartsmøtet, er det vist til at 

trafikkareal ved Alfheim svømmehall kan inkluderes i planarbeidet. Planavgrensningen i 

varsel om oppstart er i tråd med dette. Fylkeskommunen er enig i kommunens vurdering og 

ønsker i den videre prosessen dialog med kommunen om mulighetene for etablering av ny 

bussholdeplass med plattform utenfor Alfheim svømmehall. Vi ønsker å flytte eksisterende 

bussholdeplass «Alfheim» mot nord til svømmehallen. Dette vil etter vår vurdering være en 

bedre løsning for reisende til både svømmehallen, Alfheim stadion og boligene i området. Vi 

er samtidig klar over at Alfheim svømmehall er under vurdering for fredning og at en 

eventuell fredning vil kunne få betydning for om bussholdeplassen kan flyttes hit eller ikke. 

Dersom bussholdeplassen «Alfheim» flyttes vil vi vurdere å legge ned holdeplassen 

«Alfheimvegen nord». I planarbeidet må det også ses på trafikksikkerhetssituasjonen, og 

forholdet for gående. Det er behov for gjennomgående fortau langs Alfheimvegen forbi 

svømmehallen. 

 

Fremtidig parkering i planområdet vil i hovedsak være i parkeringsanlegg under bakken og 

være forbeholdt næringsarealene og de nye boligene i området. Ved arrangement på Alfheim 

stadion vil det derfor ikke lenger være arealer for parkering. Det er positivt at 

parkeringsarealene begrenses, men dette vil samtidig kunne føre til trafikk- og 

parkeringsutfordringer ved arrangement. I den forbindelse ønsker vi dialog med kommunen, 

for å vurdere ulike tiltak knyttet til mindre bilbruk i forbindelse med arrangement. Dette kan 

være økt samkjøring, buss, sykkel med videre. Videre anbefaler vi at det etableres noen 

parkeringsplasser for forflytningshemmede i tilknytning til Alfheim stadion. 

 

Etter det vi kan se så er det i prosjektbeskrivelsen kun sagt noe om etablering av sykkelplasser 

i tilknytning til de nye boligene og studentboligene. Det bør også etableres sykkelparkeringer 

både i tilknytning til Alfheim stadion og næringsarealene. I henhold til Statens vegvesen sin 

håndbok V122 Sykkelhåndboka er normen for kultur- og idrettsarenaer minimum 2 

sykkelplasser per 10 seter. Parkeringen bør lokaliseres på et oversiktlig sted med god 

belysning og i områder der folk beveger seg slik at sykkeltyveri i størst muliggrad forhindres. 

Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil anlegg for sykkelparkering kunne 

bidra til at flere sykler til og fra arrangement på Alfheim stadion.  

 

Vi viser for øvrig til Statens vegvesen sin uttalelse datert 20. februar 2018. 
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Kulturminnevern 

Varsel om oppstart av planarbeid berører Alfheim svømmehall fra 1965. Bygget er tegnet av Jan 

Inge Hovig. Alfheim svømmehall er et kulturminne som vi vurderer er av meget stor verdi. Det er 

kommet inn et fredningsforslag for Alfheim svømmehall som er under vurdering. Varslet 

planarbeid er i konflikt med hensynet til vern av svømmehallen som et visuelt blikkfang i 

landskapet. Bygningen har en arkitektonisk utforming som spiller på formelementer i det store 

landskapet rundt, og realisering av planen vil kunne redusere virkningen og være i direkte strid 

med arkitektens hensikt da bygget ble tegnet og plassert nettopp her og på denne måten.  

 
Varslet planomfang er endret i forhold til det planomfang som vist i prosjektbeskrivelsen og som 

konsekvensvurderinger er gjort i forhold til.  Planområdets avgrensing er lagt i vegglivet på 

Alfheim svømmehall. Svømmehallen er dermed direkte berørt av varsel om oppstart, og vi ber 

derfor om at forholdet til svømmehallen blir tatt inn i vurderingene av konsekvenser av 

planforslaget i planbeskrivelsen. 

  

Alfheim svømmehall må få opprettholde sin suverenitet med å trone over byen fra dette området. 

Svømmehallen vises godt fra store deler av sentrum og fra fastlandet og har en stor 

opplevelsesverdi. Eventuell ny bebyggelse ved siden av og bakenfor Alfheim svømmehall må 

tilpasses de høyder og strukturer som finnes innenfor omkringliggende områder i dag og ikke gis 

en form og uttrykk som vil dominere omgivelsene rundt planområdet. Karakteristisk for områdene 

rundt er de lave enkeltstående eneboligene.  

 

Det må ikke legges til rette for tiltak eller endringer av utearealet på eiendommen gnr. 200 bnr.18, 

Alfheim svømmehall og grøntarealet på sørsiden og østsiden. Det er av stor betydning for 

svømmehallen sin suverene beliggenhet på kanten i det grønne parkområdet at de grønne plenene 

og trærne blir bevart. 

 

Etter vår vurdering er det to verneverdige bygninger innenfor planområdet. Vi ber om at de to 

«tvilling-husene»/funkisvillaene på eiendommene gnr. 119 bnr. 954 og gnr. 119 bnr. 955, 

Alfheimvegen 14 og 12, gis et juridisk vern som hensynssone c) vern av kulturmiljø. 

Eiendommene med to boliger og garasje må inngå i vernet. En detalj som også bør inngå i vernet 

er de hellelagte gangarealene inn til boligene. Det må utarbeides gode bestemmelser som ivaretar 

vernet av eiendommene og boligene. 

 

Planforum 

Troms fylkeskommune arrangerer månedlig regionalt planforum der kommuner som ønsker 

det kan legge fram planer for drøfting med sektormyndighetene. Dette kan være en nyttig 

arena for større planer som berører flere interesser. Mer informasjon om regionalt planforum 

fins på www.tromsfylke.no.  Ta gjerne kontakt med planavdelingen. 

 

Oversending av planforslag - SOSI 

Vi minner om at det i forkant av høring av planforslaget sendes SOSI-fil og PDF, inkludert 

tegnforklaringen til plankartet, til Kartverket på e-post; plantromso@kartverket.no. Kartverket 

Tromsø vil lagre den digitale arealplanen i en egen regional høringsdatabase som de statlige 

og regionale høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. Dette vil forenkle 

saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser til kommunene. Kartverket vil 

utføre en teknisk kontroll av planen og melde eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. 

Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet 

sendes ut på høring. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/
mailto:plantromso@kartverket.no
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Larsen Loso 

plansjef Margareth Wegner Sundfør 

 areal- og transportplanlegger 
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105,  9291 TROMSØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 

Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 9299 TROMSØ 

 



Marit Moe Holthe
Alfheimvegen 12

9007 Tromsø
marit.moe.holthe@gmail.com
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Plan 1839 - lnnspill til detaliregulering av Alfheim stadion 120/33

Jeg mottok for noen uker siden brev fra Tromsø kommune med invitasjon tilfolkemøte 14.03.20180g mulighet for å

komme med innspill rundt detaljreguleringen av Alfheim stadion t20/23.1 møtet. ble jeg invitert til å komme med

innspill til regu leringspla n.

I utBangspunktet er jeB positiv til utbyggingen og oppgradering av området, men forslagets omfang og volum på

utbyggingen er for stort, og vil dersom den gjennomføres iht. plan være med på å redusere bokvalitet og solforhold,

men også redusere verdi av eksisterende boliger iområdet rundt.

Det antall boenheter som det iøyeblikket er planlagt med, vil bidra til en trafikkøkning i et område med allerede høy

belastning i rushtidene. Det er allerede kapasitetsproblemer i rushtiden i krysset mellom Kirkegårdsvegen -
Alfheimvegen, men også iomliggende kryss, blant annet i krysset Kirkeegårdsveien - Holtveien -Bekkevoldveien.Jeg
undres også på hvordan TIL skal løse mangel på parkeringsplasser og trafikkbelastningen når hjemmekamper holdes i

fremtiden. Det er allerede for få parkeringsplasser under hjemmekamper, noe som belaster området hver kamp.

Verneverdige Alfheim svømmehall er et arkitektonisk landmerke og praktbygg som idag dominerer området på en

svært positiv måte, uten å påvirke boforholdene i området rundt. Dette i motsetning til den planlagte høyde på blokk

1og omfang av den totale boligmassen. Det er ikke ønskeliog med «et nytt landemerke» iområdet.

Flere element i foreslåtte planforslag bør endres. Mitt forslag er at disse punktene vurderes endret.

Antall boenheter må reduseres. Tidligere plan beskrev en etablering av 100-150 boenheter. Eksisterende

forslag har nærmest doblet antallet., noe som påvirker høyden på blokkene, da spesielt høyblokken (blikk 1

). En reduksjon i høyde - da spesielt på høyblokken - som vil påvirke området mest negativt, vil være
positivt. Høyblokka (blokk 1) må reduseres slik at den totalt sett ikke er høyere enn 5-6 etasjer.

For å dempe belastningenpå omliggende eneboliger iform av redueserte solforhold og massiv

tilstedeværelse, må blokk 1og blokk 2 trekkes nærmere eksisterende boligmasse (Stadionbygget)

Foreslåtte strøkslekeplasser 1og 2 må flyttes og samles iden sørøstlige delen av området, som først
planlagt.

Planlagte utbygBinB vil gi økt belastning på skoler, og ganB- og sykkelstier og tydelige forbedringstiltak bør
fremkomme i planforslage6nsker t. Gyllenborg skole er kapasitetsmessig sprengt og planen bør belyse

hvordan kommunen planlegger å løse dette ved konkrete løsninger.

Tromsø 20..03.2018



Utbyggingen , med dagens boligmasse, vil gi en alvorlig forverring av trafikksituasjonen i området, i

rushtiden, og plantiltak for fremtidig trafikkløsninger bør fremkomme.

Utredning av TlLs planlagte fremtidiBe bruk av stadion, og økt trafikk knyttet til aktivitet bør undersøkes, for
å redusere belastning ved hjemmekamper.

På møtet ble det fra utbygger hevdet at reguleringsarbeidet ikke medfører krav om konsekvensutredning
Med bakgrunn i de omfattende arealendringene som er skissert, kan jeg ikke skjønne at dette medtører
riktighet. Ber derfor om at det blir igangsatt full konsekvensutredning av foreliggende planforslag.

Med vennlig hilsen

Marit Moe HoIthe



Hei.  

Jeg og min familie har nettopp kjøpt hus i Lars Hagerupsveg 13, overtar i januar. Her ønsker vi og slå 

oss ned og la våre barn vokse opp i flotte utearealer. Vi har blitt gjort kjent med at det er planer om å 

bygge blokker i området vi har kjøpt. Vi ønsker med dette å sende en klage på det vi mener vil 

forringe vår tilværelse i huset og utearealer. Jeg viser til et utdrag fra kommunens uttalelse i en sak i 

itromso.no 08.11.17:  

 «Kommunen har utredet alternative områder hvor høyhus kan være aktuelle. En forutsetning er at 

eksisterende boligbebyggelse og byrom ikke skyggelegges i urimelig grad. Et høyhus ved Alfheim 

stadion vil skyggelegge nabohus og lekearealer ulike tider på døgnet og danne en «barriere» mellom 

lekearealene. Et høyhus vil også bidra til å endre silhuetten til denne delen av Tromsøya, og rage 

betydelig høyere enn den bevaringsverdige svømmehallen i nærheten. Hensynet til eksisterende 

bebyggelse, barn og unge og landskap taler for at forslaget må endres.» 

Byggeplanene vil medføre en direkte skyggelegging av vårt hus og utearealer. Både solforhold og 

utsikt blir i vesentlig grad dårligere. Vårt hus blir skyggelagt langt utover det vi tenker er akseptabelt 

og som bør kunne forventes at vi aksepterer. Vi vil både miste utsikt, solforhold og bomiljøet vil bli 

betraktelig dårligere med tanke på trafikk. Verdien i huset vil synke betraktelig. Byggeplanene er i 

direkte strid med reguleringsplanen for bebyggelse i nærområdet. Huskjøpet og prissetting av bolig 

var basert på gjeldende reguleringsplaner for nærområdet. Hensikten med reguleringsplanene må 

kunne anses å skulle gi privatpersoner forutsigbarhet i kjøp av bolig som er privatpersoners største 

investering i livet.  Reguleringsplanen var grunnmaterialet våres for å kunne verdsette området, og 

dermed forutsetningen for at vi kjøpte bolig i området. For privatpersoner så kan man få mindre 

enkelt lettelser i krav som reguleringsplanen regulerer, disse nye byggeplanene slik de er fremstilt 

ref. Artikkel i nordlys 09.11 medfører til et så stort fritak fra gjeldende reguleringsplan at hensikten til 

reguleringsplanen ikke er blitt fulgt.  

Vi forventer derfor at kommunen bidrar med en tilfredsstillende løsning på situasjonen, at 

byggeplanene ikke overstiger høyden til andre bygg i området. 

Vi ønsker tilbakemelding på punkter nevnt i klagen, i tillegg ber vi få tilsendt utregning/ 

undersøkelser gjort mtp skyggelegging av areal i nærområdet. 

 

Mvh. May-Sissel Hansen, Juhan Sammol Hætta og Svanhild Anne Hætta. 









Fra: Gunn-Inger Jæger giolaisen@hotmail.com
Emne: Forhåndsmerknad - oppstart av planarbeid- plan 1839 - detaljreguleringsplan for Alfheim
Dato: 2. mars 2018 kl. 23.36

Til: firmapost@70n.no
Kopi: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no, Falck, Laila Laila.Falck@tromso.kommune.no

Forhåndsmerknad - oppstart av planarbeid - plan 1839 - detaljreguleringsplan for
Alfheim Stadion
 
Viser til skriv mottatt per post til naboer til Alfheim Stadion. Bekkevoll Vel vil med
dette komme med forhåndsmerknader til planarbeidet på vegne av alle beboere som
direkte eller indirekte berøres av planene.
 
Konsekvensutredningen som det vises til, gjennomført i kommuneplanens arealdel
vedtatt i 2017, viser ingen konsekvenser for omregulering av området fra idrett/lek til
boligformål, heller ikke for trafikk. Dette ønsker vi belyses og utredes langt bedre i
det videre arbeidet.
 
Følgende punkter er spesielt viktige for oss som er naboer til Alfheimområdet:
 
1.Skolevei
Området rundt Alfheim stadion består i hovedsak av småhusbebyggelse og antallet
husstander med barn i skolepliktig alder øker stadig grunnet generasjonsskifte i
boligene. Dette betyr at det er et stort antall barn som ferdes langs veier og stier i
næreheten av Alfheim. Det er flere kryss som per i dag er vanskelig for små barn å
ferdes i og da spesielt krysset Alfheimvegen/ Kirkegårdsvegen.
 
Vi kan ikke se at det foreligger en konsekvensutredning for hvordan økt antall boliger
i området kan påvirke trafikksikkerheten og ønsker en nærmere utredning av
konsekvens og eventuelle tiltak for å forbedre det som allerede oppleves som farlig
skolevei.
 
2. Skolekapasitet, barne- og ungdomsskole
Det er en kjent sak at Gyllenborg barneskole og Sommerlyst ungdomsskole som er
nærmeste skoler til Alfheim området, per i dag sliter med kapasitetsproblemer. Vi kan
ikke se at det er gjort utredninger i forhold til dette opp mot den planlagte betydelige
utvidelsen av boenheter.
 
3.Oppvekstvilkår
Tap av idrett/lek områder
Kommuneplanens arealdel pkt 15.1.2 sier - "det skal tilrettelegges for strøkslekeplass
på 5 daa som et sammenhengende areal i den sørøstre delen av planområdet" .Dette
er i sak 57/17 i kommunestyret erstattet til : "Det skal tilrettelegges for lekeareal på
totalt minimum 5 daa"
 
Det som opprinnelig var vedtatt ville sikret arealer til lek i et område med god tilgang
på sol og et areal som sammenhengende vil gi gode muligheter for lek/idrett. I at
dette ble omgjort er Bekkevoll Vel opptatt av området blir realisert som stort offentlig
areal, lett tilgjengelig også for de som bor i nærområdet til Alfheim. Ikke splittet opp i
mindre enheter som lett oppfattes som privat eller tilhørende nye boliger. Det vil også
være av betydning at område for lek plasseres i et område skjermet fra trafikkstøy og

mailto:J%C3%A6gergiolaisen@hotmail.com
mailto:J%C3%A6gergiolaisen@hotmail.com
mailto:firmapost@70n.no
mailto:fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:LailaLaila.Falck@tromso.kommune.no
mailto:LailaLaila.Falck@tromso.kommune.no


være av betydning at område for lek plasseres i et område skjermet fra trafikkstøy og
støv. 
 
 
3.Parkering i forbindelse med fotballkamper og andre idrettsarrangementer.
Ettersom etablert parkering, i det som er regulert til lek-/idrettsareal, faller bort bør
det belyses hvordan dette er tenkt løst i forbindelse med idrettsarrangementer på
stadion. Boligområdene rundt stadion er allerede belastet med parkering som det er i
dag.
 
  
 
4. Konsekvenser for eksisterende bomiljø i og inntil området

Det er av stor betydning at stier/snarveier i området beholdes slik at de fortsatt
kan benyttes av barn på vei til skolen. Dette gjelder særlig stien langs sørmålet
på Alfheim samt mulighet for å enkelt passere forbi stadion for å komme til
fotgjengerovergang i Kirkegårdsvegen. Dersom trafikkutredningene, som vi
forutsetter gjennomføres, viser at det vil bli økt trafikkmengde bør det utredes
andre måter for regulering trafikk for kryss der mange barn har skolevei. Særlig
gjelder dette for trafikken som kommer ut fra Alfheimvegen mot
Kirkegårdsvegen. Lyskryss her vill økt trafikksikkerheten for skolebarn betydelig.
Tillatt høyde på nye bygg i forhold til vedtatt KPA som ligger på kommunens
kartporteal for Alfheimområdet. Bekkevoll Vel ønsker en avklaring på om vedtatt
KPA fortsatt gjelder.
 
 

I kommuneplanens arealdel konkluderes det med forbehold når det gjelder
tilrettelegging av strøkslekeplass, høyde på bebyggelse samt en avslutning på nordlig
og sørlig tribunedel. 
Bekkevoll Vel ønsker at disse forbehold videreføres i den videre planlegging.
 
I denne forhåndmerknaden baserer Bekkevoll Vel sin tilbakemelding på det vi har
tilgjengelig av dokumenter. Vi vil følge den videre behandling og ønsker å vite at
utredninger er gjort, samt at det klart kommer til å framgå av ny reguleringsplan hva
endret arealbruk medfører for området.

På vegne av
Bekkevoll Vel
v/ Styreleder
Gunn Inger Jæger



 

 
 
 
 
70º N arkitektur as 
Postboks 1247 
9262 TROMSØ 

 

 

 

 

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI /SAKSBEHANDLER MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

Annette Brede, +47 78 47 40 31 18/971 - 2  26.02.2018 

annette.brede@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/Oppgis ved henvendelse 

                                                                                                                                                                                       -  

 

 

Sametingets innspill til varsel om oppstart av planarbeid - 

Detaljreguleringsplan for Alfheim stadion-, gbnr 120/23 m.fl, Tromsø 

kommune 
 
 
Vi viser til deres brev av 02.02.2018.  

1. Innledning 

Formålet med den planlagte detaljreguleringen er å utvikle området rundt stadion med 
boligbebyggelse, utvide tribuneanlegget for stadion og legge til rette for idrettsrelatert 
virksomhet. I tillegg ønskes tilretteleggelse for detaljhandel og underjordisk parkeringsanlegg 
samt tilhørende vegadkomst og offentlig trafikkareal.  
 

2. Sametingets planveileder 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens 
plandel er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). 
Dennebestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen 
er derfor også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser.Sametinget er i loven 
pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning forsamisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen 
innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe 
regionale planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk 
kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin 
deltaking i planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en 
forutsigbar måte overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring 
av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen 
begrunner og konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske 
naturgrunnlaget. Den ble vedtatt av Sametingets plenum i juni 2010 og vil være relevant i 
forbindelse med den her typen av planarbeid. Når det gjelder planer i mer tettbebygde strøk 
viser vi bl.a. til pkt. 5.2. 
 
Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside www.samediggi.no: 
 
https://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern 
 

http://www.samediggi.no/
https://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern
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3. Detaljplanens forhold til samiske kulturminner 

Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i 
tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
Vi foreslår følgende tekst: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter 

eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 

fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av 

tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. 
§ 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert. Det er ikke tillatt å skade 
eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 
3 og 6. 

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra Troms 
fylkeskommune. 

 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Annette Brede 
Fágajođiheaddji /Fagleder Raeriestæjja/Rådgiver 
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Uttalelse til oppstartsvarsel for plan 1839, detaljreguleringsplan for Alfheim 

Stadion i Tromsø kommune 

Det vises til brev datert 30.1.2018 hvor det varsles oppstart på detaljreguleringsplan for 

Alfheim stadion i Tromsø kommune. 

 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- 

og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, vegnormalene 

og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig sektormyndighet på vegtransportområdet.  

 

Saksopplysninger 

Formålet med planarbeidet er å utvikle området rundt stadion med boligbebyggelse, utvidet 

tribuneanlegg for stadion og legge til rette for idrettsrelatert næringsaktivitet. I tillegg 

ønskes tilrettelagt for detaljhandel og underjordisk parkeringsanlegg.  

Hele planområdet er lokalisert og tilknyttet kommunale veger, slik at våre interesser ikke vil 

være direkte berørt av planarbeidet.  

 

 

Som statlig sektormyndighet innenfor vegtransportområdet har vi følgende innspill til 

oppstartsvarslet;  

 

Vegvesenets håndbøker 

Vegvesenet har tilgjengelig en rekke nettbaserte håndbøker til bruk i den videre 

detaljplanleggingen. 
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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.  

 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til undertegnede. 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell Vang 

Senioringeniør 

 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Byutvikling, Postboks 6900, 9299 TROMSØ 
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Tromsø kommune - Gbnr 120/23, 120/59, 120/62, 120/67 og 120/68 - 
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan - Plan 1839 - 
Alfheim stadion - Uttalelse fra Avinor 

 
Vi viser til Deres brev av 30.01.2018 og e-post fra Joar Lillerust 21.02.2018 vedrørende varsel om 
oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Alfheim stadion, gbnr 120/23, 120/59, 120/62, 
120/67 og 120/68, plan 1839 i Tromsø kommune. 
 
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å utvikle området rundt stadion med boligbebyggelse, 
utvide tribuneanlegg for stadion og legge til rette for idrettsrelatert næringsvirksomhet. I tillegg 
ønskes tilrettelagt for detaljhandel (nærbutikk) og underjordisk parkeringsanlegg samt tilhørende 
vegadkomst og offentlig trafikkareal. 
 
 
1. Innledning 
 
Luftfartstilsynet har den 20.12.2017 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Tromsø lufthavn Langnes. 
 
Saken har også blitt varslet oppstart på i 2015, men prosjektet er noe endret nå. Uttalelsen fra 
Avinor 11.03.2015 var basert på forutsetningene den gang og det nasjonale BSL-regelverket 
(bestemmelser om sivil luftfart). 
 
Planområdet ligger ca. 2660 – 3030 meter sør/sørøst for landingsterskel til bane 01 (fra sør) ved 
Tromsø lufthavn. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Tromsø lufthavn  
 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor horisontalflaten, som er en hinderflate 
(høyderestriksjonsflate) i restriksjonsplanen (Avinors tegning ENTC-P-08) for Tromsø lufthavn, jf. 
EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480 om hinderflater og begrensing av hinder, 
gjeldende fra 01.09.2015. Horisontalflaten ligger på kote 54,7 meter over havet (moh), dvs. 45 
meter over rullebanen. 
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Det planlegges 4 blokker rundt stadion med formålene bolig, bolig/næring og studentboliger. 
Blokkene får maksimalhøyder fra kote 80,2 moh til kote 100,8 moh, jf. tegning av 30.01.2018 fra 
70°N arkitektur. Terrenghøyden der blokkene ønskes plassert ligger på ca. kote 70 moh. 
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 
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er vurdert med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved Tromsø lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- 
og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
 
Tidligere vurdering fra Avinor Flysikring av 06.12.2016 var basert på litt andre byggehøyder på 
blokkene. 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.   
Dette gjelder også bruk av byggekraner uansett type til oppføring av bebyggelsen. 
 

mailto:AIM@avinor.no
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
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4. Flystøysoner 
 
Gjeldende flystøysonekart for Tromsø lufthavn er for perioden 2014 - 2025, og er beregnet av 
SINTEF, rapport A27269, datert 02.11.2015 
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner. 
 
 
5. Avsluttende merknader 
 
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 ikke innarbeides i 
detaljreguleringsplanen. 
 
Avinor avventer med det første en søknad om forhåndsgodkjenning til Luftfartstilsynet fra 
tiltakshaver (utbygger). Dersom det ønskes ytterligere opplysninger om søknadens innhold kan 
Mette Krokstrand kontaktes på tlf. +4793037977 eller e-post: Mette.Krokstrand@avinor.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Fylkesmannen i Troms, Tromsø kommune 
    

mailto:Mette.Krokstrand@avinor.no
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