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Fra boligpolitisk handlingsplan Tromsø kommune: 

’Målsettingen er 900 nye boliger per år’ 

’Boligene må etableres på rett sted’ 

’sterk fortetting i alle bydelssentra’ 

’godt samspill mellom private aktører, Tromsø kommune og andre 
offentlige etater’ 

’Kommunen vil ta tilbake en sterkere tilretteleggerrolle’ 

’Utbyggere må bygge riktige boligtyper (...) både eksisterende og ny 
boligmasse, i rene boligområder og mer urbane miljø’ 

’Eksisterende og ny teknisk, grønn og sosial infrastruktur skal utnyttes 
planmessig og fullt ut, både ved transformasjon/fortetting og i nye 
område’ 

’klimavennlig byutvikling, med fortetting innenfor etablert by fremfor 
vekst utover’ 

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. 



Saksprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtedato: 29.03.2017 

Sak: 57/17 

Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt 

Arkivsak: 15/1534 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 - 

2026  - TIL ENDELIG VEDTAK  

Endring til bestemmelser og retningslinjer 

15.1.2 Alfheim (KU nr. 78) GF-F2 

Foreslås endret til: 

Det skal tilrettelegges for lekeareal på totalt minimum 5 daa. 

13.2.6. B_F7 Alfheim (KU nr. 78)
 Boligprosjektet skal inkludere en avslutning på nordlig og 
sørlig tribunedel på Alfheim Stadion.
 Se også bestemmelser om lekeareal GF_F2, pkt 15.2.

15.1.2. GF_F2  Alfheim (KU nr. 78)
 Det skal tilrettelegges for lekeareal på totalt minimum 5 daa.
 Se også bestemmelser til B_F7, pkt. 13.8.

Fra KPA 2017-2026:





Utvalg: 

Møtedato: 

Sak: 

Resultat: 

Arkivsak: 

Tittel: 

Formannskapet 

07.11.2017 

383/17 

Saksprotokoll 

Annet forslag vedtatt 

14/6984 

SAKSPROTOKOLL - PLAN 1839 - DETALJREGULERING 
ALFHEIM STADION - PRINSIPPSAK 

Felles forslag fra Brage Larsen Sollund AP/Kristin Røymo AP/Erlend Svardal Bøe 
H/Anni Skogman FRP/Marlene Berntsen Bråthen SP: 
«I medhold av delegasjonsreglementet pkt 6.1 fattes følgende avgjørelse: 

Vedtak: 

Forslag til prosjektbeskrivelse av 26.06.2017, plan 1839 Detaljregulering Alfheim Stadion, må 
gjennomføres slik at kommunestyrets tillegg om Alfheimområdet i kommuneplanens arealdel 
blir hensyntatt i detaljreguleringen. 

Volum på bygningsmassen skal tilsvare det som ligger i forslag fra forslagsstiller, maksimal 
byggehøyde på ny bebyggelse skal ikke overskride kote + I 06, 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 for øvrig. 

Kontakt med Alfheimparken bør søkes etablert i forbindelse med prosjektet, som en del av 
prosjektets uteområde.» 



kapittel 1.2.3 i Veileder; Reguleringsplan, Miljøverndep  
(versjon 22.febr.2011) 
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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 . 

 
 
Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner  
Alfheim har en klar og lang historie i Tromsø by som område for fornøyelser og rekreasjon. 
Området rundt Alfheim stadion ble kjøpt av Tromsø kommune i 1956. Alfheim svømmehall 



Alfheim boliger Pespektiv fra nord-øst



Alfheim boliger Perspektiv fra lekeplass i Senjavegen



Alfheim boliger Fjernvirkning fra Ishavskatedralen
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