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Forord 

 

 
Nordic — Office of Architecture har vært engasjert av Arctic Center AS for å 
omregulere Reguleringsplan for Arctic Center, Håkøybotn – Plan nr.1515. 
 
 
Anders Koller Tufte har vert kontaktperson og prosjektleder for oppdraget. 
 
I planbeskrivelsen gjøres det rede for formål og hovedinnhold i omreguleringen. Virkningene av 
omreguleringen beskrives og vurderes for de hensyn som lovverket generelt oppgir skal ivaretas. 
Planbeskrivelsen inneholder en vurdering av hvordan omreguleringen av planforslaget bidrar til å 
oppnå relevante målsettinger. 
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1. Saken gjelder 
1.1. FORMÅL MED PLANARBEIDET 

Justere og tilpasse bunnstasjon og den nedre del av planlagte alpinanlegget Arctic Center. 
Tilpasse heiser og nedfarter innenfor planområdet. 
Regulere inn ny vei og kryssløsning fra fylkesvei 858. 
Regulere inn anlegg for vann og avløp. 
 
 

 
Figur 1 Bakgrunn for regulering 1875 

 

1.2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Prosjektet Arctic Center startet ved at gründeren, Jarle Lauritsen, ønsket å etablere et kurs & 
konferansesenter i området Håkøybotn på Kvaløya like utenfor Tromsø by. Lauritsen fikk etter hvert 
flere med seg, og idéen om aktiviteter knyttet opp til et hotell begynte å ta form. Senere har 
kjerneidéen utviklet seg, og i dag fremstår konseptet som en helårs, integrert reiselivsanlegg med stor 
kapasitet for overnatting og bespisning knyttet opp til en rekke naturbaserte aktiviteter. 
Reguleringsplanen 1515 Arctic Center, Håkøybotn, legger til rette for utbygging av skisenteret. 
 
Etter godkjent regulering er det etablert et vannmagasin for småkraft nederst i planområdet innenfor 
planformålet til fremtidig bunnstasjon. Denne utbyggingen hindrer full utbygging i henhold til 
eksisterende plan. Det er derfor nødvendig å justere plassering av bunnstasjon med tilhørende 
infrastruktur, nedfarter og heiser. 
Justering av bunnstasjonen medfører også at nedfartene i den nedre delen av alpinområdet må 
justeres og optimaliseres. 
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Figur 2 oversiktskart gjeldene og fremtidige planer 

Det er tidligere utarbeidet en områdeplan for området plan 0906 og en reguleringsplan NR 1515. 
Parallelt med utarbeidelsen av Plan 1875 vil det bli utarbeidet en ry reguleringsplan for hytteområdet 
sør dor skianlegget og planavgrensningen. 
 

1.3. EIENDOMSOVERSIKT OG EIERFORHOLD 

Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommen 66/4 som eies av Skogvik, en av 
hovedaksjonærene i Arctic Center. Planområdet berører også hele eller deler av eiendommene: 
66/105, 66/39, 66/46, 66/78, 66/86, 66/87, 66/87, 66/106, 66/108 og 66/109. 
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Figur 3 Kart som viser eiendommer 

 

1.4. TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Reguleringsplanen bygger på den godkjente reguleringen 1515 for Arctic Center. Og Områdeplan 
906. 
 

1.5. UTBYGNINGSAVTALER 

Avklares med kommunen 
 

1.6. KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Ihht §4-2 plan og konsekvensutredning skal reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn i planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 
planens virkninger for miljø og samfunn. 
 
I forbindelse med reguleringsplanen er det vurdert konsekvensutredning i forhold til følgende temaer: 
 
§ 3.Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftene § 4 
c) skibakker og skiheiser, taubaner og tilknyttede anlegg, lystbåthavner, feriebyer og hotellkomplekser 
utenfor byområder, permanente campingplasser og temaparker, 
 
§ 4.Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn  
Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriftene dersom de: 
a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner 
eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, 
eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et 
kulturmiljø med stor tidsdybde,  
b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder, eller utgjør en trussel mot 
direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot andre områder som er særlig viktige 
for biologisk mangfold, 
c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 
markaområder, samt i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål og i 
overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket 
kommer i konflikt med friluftslivsinteresser,  
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e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen 
måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov,  
 
Reguleringsplanen med tilhørende planområdet medfører ikke vesentlige endringer av formål eller bruk 
i forhold til formålene i den eksisterende reguleringsplanen 1515. Planen berører derfor ingen av 
temaene som medfører konsekvensutredning, da de allerede skal være utredet i forbindelse med 
tidligere prosesser.   
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2. Planstatus og rammebetingelser 
 

2.1. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANSTATUS 

 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og retningslinjer  

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge  

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er blant annet å synliggjøre og styrke barn og unge sine 
interesser i all planlegging og byggesakshåndtering etter plan- og bygningsloven.  
Relevant for dette planarbeidet er å vurdere konsekvensene for barn og unge i forbindelse med tiltak i 
planen.  
 

Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging  

Formålet med rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging er at arealbruk 
og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, 
med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv 
trafikkavvikling. Et langsiktig, bærekraftig perspektiv skal legges til grunn i planleggingen.  
Relevant for dette planarbeidet er god ressursutnytting, gode løsninger for transportsystemet med til 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, og hensyn til eksisterende og planlagt bomiljø. 
 

2.2. OVERORDNEDE PLANER 

2.2.1. Kommunedelplanens arealdel 
 
Retningslinjer i Kommuneplanens arealdel: 
 
• Krav til tekniske anlegg, jf pbl § 18-1: 
- Det skal redegjøres for renovasjonsløsning i reguleringsplan, bebyggelsesplan og byggesøknad. 

Ved arealplanlegging og søknad om tiltak skal følgende legges til grunn: 
- Kommunens VA-norm med tilhørende vedlegg 
- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske 

bestemmelser vedtatt av kommunestyret den 27. januar 2010 i sak 0006/10. 
- Veiledning om vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner utarbeidet av Vann og avløp – versjon pr 20. februar 
2009 eller nyere (gjelder kun reguleringsplaner) 

1.Områder avsatt til fortetting eller utbyggingsformål kan ikke bygges ut før det er etablert 
tilfredsstillende system for vannforsyning (alminnelig vannforsyning, slokkevann og evt sprinklervann), 
avløpshåndtering og overvannshåndtering. 
2.Ved fortetting og utbygging av nye områder skal ikke overvannshåndteringen føre til skade eller 
ulempe på tilliggende områder. Etablering av nye punktutslipp for overvann skal ikke overbelaste 
nedenforliggende overvannssystem (rør, bekker, vassdrag). 
3.Håndtering av nedbør skal fortrinnsvis skje gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. 
Gjennom reguleringsplanarbeidet skal arealer til overvannshåndtering i nødvendig utstrekning 
identifiseres og sikres. 
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Dersom fortettings- eller utbyggingsområder utløser tiltak som medfører heving av eksisterende 
overløpsterskler ved kommunale avløpspumpestasjoner, må dette sees i sammenheng med 
omkringliggende bebyggelse som må ha avbøtende tiltak for å unngå tilbakeslagskader. Det skal 
gjennomføres egne risiko- og sårbarhetsanalyser som avdekker konsekvensene av en slik 
terskelheving. 
 
Tekniske planer for vann-, avløps- og overvannsanlegg som skal overdras kommunen til framtidig 
drift og vedlikehold, skal godkjennes av Tromsø kommune v/Vann og avløp. Slik godkjenning skal 
foreligge før igangsetting av tiltakene. 
 
Eksisterende kommunale VA-installasjoner skal ivaretas ved fortetting eller utbygging av nye 
områder. Løsninger for ivaretakelse skal være godkjent av Tromsø kommune v/Vann og avløp. 
 
Før søknad om byggetillatelse for større byggetiltak og reguleringsplaner tas til behandling, skal det 
utarbeides analyser som viser behovet for alminnelig vannforsyning, hvilket behov for 
slokkevann/vann til sprinkleranlegg som er til stede, samt hvordan behovet planlegges dekket. Videre 
skal det redegjøres for mengde sanitært avløpsvann, og hvilke konsekvenser påslipp av slike mengder 
får for kommunalt ledningsnett. 
 
Overvannet skal i størst mulig grad tas hånd om ved kilden slik at vannbalansen opprettholdes 
tilnærmet lik naturtilstanden. Andelen av tette flater søkes minimalisert. 
 
Ved fortetting eller utbygging av nye områder som berører eksisterende bekkelukkinger, skal 
gjenåpning av bekkeløp alltid vurderes som en del av en framtidig løsning for overvannshåndtering. 
 
Dersom det skal benyttes avskjærende overvannsgrøfter oppstrøms fortettings- eller 
utbyggingsområder, skal de avskjærende grøftesystemene være en del av planområdet. 
 
Håndtering av overvann fra veger og parkeringsplasser kan skje ved bruk av sluker eller grøftesystem, 
men skal samtidig inngå som en del av et helhetlig overvannsystem med fokus på fordrøyning av 
flomtopper. 
 
• Utbyggingsrekkefølge: 
Planlegging av nye områder skal utføres etter prinsippet om en balansert og bærekraftig utvikling. Nye 
planområder skal ses i sammenheng for å sikre at behovet for sosial og teknisk infrastruktur er etablert 
eller blir dekket før ny utbygging kan finne sted. 
 
Arealplaner skal behandles på grunnlag av analyse som viser behov for sosial og teknisk infrastruktur. 
Ny utbygging skal til enhver tid prioriteres til områder hvor infrastruktur som det stilles krav om i 
bestemmelsene er tilgjengelig. 
 
Utbygging av nye områder skal samsvare med de prioriteringer som til enhver tid gjelder i kommunens 
økonomiplan, både mht. etablering av teknisk og sosial infrastruktur. 
 
Før søknad om byggetillatelse for større byggetiltak og reguleringsplaner tas til behandling, skal det 
utarbeides analyser som viser behovet for normal vannforsyning, hvilket behov for slokkevann/vann til 
sprinkleranlegg som er til stede, samt hvordan behovet planlegges dekket. 
 
Det skal redegjøres for spillvanns- og overvannsmengder, inklusiv hvilke konsekvenser påslipp av slike 
spillvanns- og overvannsmengder får for kommunalt ledningsnett. 
 
• Lek og uterom: 
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Ved utarbeiding av regulerings- og bebyggelsesplaner, tomtedelingsplaner og ved søknad om 
byggetillatelse for boliger skal det gjøres rede for plassering av uterom, lekeplasser, parker med mer. 
 
Dersom behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. 
Anleggene skal sees i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal. 
 
• Utomhusplan: 
For reguleringsplan med plankrav, kan utomhusplan fremmes ved bebyggelsesplan. 
 
Utomhusplan skal være i målestokk 1:500 for regulerings- og bebyggelsesplan, og i målestokk 1:200 
for byggesøknad. 
Utomhusplan skal vise utforming av lekeplasser, friområder og trafikkareal. 
 
• Trygg veg, adkomster, trafikkområde: 
Med” trygg veg” menes etablert gangveg/fortau på hele strekningen, der overganger er sikret enten 
med planfri overgang, lysregulert overgang, skilting, forhøyning eller annen merking". 
 
Ved planlegging eller tiltak på hovedvegsystemet skal det settes av areal til gang- og sykkelveg, og 
tiltak på sykkelveger skal gjøres i tråd med temakart sykkelveger. 
 
Tiltak og utforming langs hovedveger skal gjøres i tråd med” nasjonal sykkelstrategi”. 
For utforming av veg, vises til: Håndbok 017: Veg- og gateutforming (Statens vegvesen). 
 
• Universell utforming, tilgjengelighet for alle: 
Anbefalt nivå i "Bygg for alle" (Byggteknisk etat/Husbanken), eller eventuelt videreutviklede veiledere 
fra statlig hold, håndbok nr.117 (Statens vegvesen SSV) og veileder fra SSV om universell utforming, 
skal legges til grunn for kommunens spesifikke krav til universell utforming. 
 
• Friområder /grønnstruktur: 
Grønnstruktur er nettverk av alle grønne arealer i byområdet og omfatter friområder og LNF-
områder. Det skal dokumenteres hvordan grønnstrukturen blir ivaretatt ved planlegging og 
byggesaksbehandling. Opplevelseskvaliteter i grøntområdene skal ikke reduseres, men forsterkes og 
videreføres ved utbygging. Kvaliteter i grøntområder kan være bekker og elver, utsiktspunkter, spesiell 
vegetasjon, biologisk mangfold, kulturminner med mer. 
 
Byggverk og tekniske tiltak i friområder skal være virksomhet som er tilgjengelige for allmennheten og 
som ikke ødelegger områdets kvaliteter eller brukbarhet for alle. 
 
- Natur- og miljøhensyn: 
Unngå viktige leveområder og trekk/spredningsveier for planter og dyr. 
 
- Friluftsliv: 
Fradeling/byggetiltak skal ikke berøre eller gi vesentlig ulemper for viktige friluftsområder. Se til at 
stier/tråkk ikke forsvinner/ blokkeres, med mindre det skaffes fullgod erstatning. 

 
- Landskapstilpasning: 
Tiltaket skal underordne seg landskapet på en slik måte at det ikke bryter landskapsprofiler eller 
kommer i konflikt/ konkurranse med markerte landskapstrekk. Valg av tomter og plassering av 
bygninger skal tilpasses landskap og terrengformasjonene. 
 
- Kulturlandskap: 
Fradeling/byggetiltak skal tilpasses stedets kulturlandskap. 
 
- Landbruk: 
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Det skal ikke bygges på dyrka eller dyrkbar mark, i plantefelt, på furumo eller på skogsmark av høg 
bonitet. 
 
- Reindrift: 
Fradeling skal ikke være til hinder for utøvelse av reindrift eller vesentlig berøre kalvingsland, flytte-
/trekkveger eller andre viktige områder for reindrifta. 
 
Eksisterende vegetasjon og terreng skal skånes mest mulig, både i forhold til egenverdi og i forhold til 
klimavern. 
 
- Infrastruktur: 
Fradeling skal fortrinnsvis skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse slik at det er mulig å benytte 
allerede utbygd veg, vann og avløp). 

 
Adkomst, vann og avløp: Det må redegjøres for løsning av adkomst, vann og avløp. Ressursvennlig og 
lokal behandling av avløp bør utredes, som alternativ til tradisjonell vannkrevende løsning (vannklosett/ 
septiktank) og tilkobling til avløpsnett. Jfr. PBL. §§ 65 og 66. 
 
- Trafikksikkerhet: 
Det skal foreligge en konkret vurdering av trafikksikkerhet ved behandling av søknad om fradeling 
og/eller bygging. Det kan stilles krav om at nødvendige trafikksikkerhetstiltak etableres før ny bolig tas i 
bruk. 
 
- Bebyggelsesstruktur: 
Nybygg og tilbygg/påbygg skal vurderes i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur når det gjelder: 
 
Formspråk (herunder takform, takvinkel, fasadeutforming, vindustype, kledningstype, detaljering 
m.m.) 
Materialvalg (herunder taktekke, fasadematerialer m.m.). 
Volum herunder proporsjoner/ dimensjoner, grunnflate, etasjetall, møne-/raftehøyde m.m.) 
Lokalisering (herunder møneretning, byggelinjer, avstand/avgrensning til gårdsbruk, med mer.) 
 
- Energiforsyning: 
Det må redegjøres for energiforsyning hvor fleksible systemer basert på fornybare, lokale energikilder 
vektlegges. Fornybare energikilder (biobrensel, sol), bruk av varmepumpe (sjøvann, elv/innsjø, 
berg/jord, luft), fleksibel oppvarming (vannbåren varme) og/eller energieffektive løsninger (isolasjon, 
vinduer, ventilasjon) bør inngå i totalvurderingen. 
 
- Støy: 
Behandles etter retningslinje T-1442. 
 
- Utforming: 
For ervervsbebyggelse og fritidsboliger på mer enn 100 m2 kreves ytterligere dokumentasjon som 
kart, foto, landskapsprofil osv. 
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Figur 4 Utsnitt av kommunedelplan 

  
 

2.3. REGULERINGSPLANER 

 

 
Figur 5 1515 Arctic Center, Håkøybotn. 13.06.2008 

 



 

 DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALPINANNLEGG I NEDRE DEL,  HÅKØYBOTN, TROMSØ KOMMUNE // Nordic — Office of Architecture 14 

2.4. ANDRE PLANER 

 

 
Figur 6 Reguleringsplan 0906 
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3. Beskrivelse av planområdet  
3.1. PLANOMRÅDET 

Det planlagte alpinanlegget Arctic Center Planområdet strekker seg fra toppen av Bottenfjellet 844 
moh ned til Håkøybotn på Kvaløya. 
Planområdet for detaljreguleringsplan begrenser seg til området fra damanlegget og langs Nordelva 
opp mot Finnheia med tilhørende adkomstvei ned til Straumsvegen. Totalt areal er på 859 daa.  
 

 
Figur 7 Planavgrensning 

 

 
Figur 8 Plassering av damanlegget 
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Figur 9 Damanlegg til småkraftverket 

 
Figur 10 Toppen av Lille Blåmann, med utsikt mot Tromsøya  (foto hentet fra internett) 

3.1.1. Beliggenhet 
Planområdet ligger på Kvaløya i Tromsø kommune og er del av det fremtidige alpinanlegget Arctic 
Center som stekker seg opp til Lille Blåmann. Planområdet ligger hovedsakelig langs bunnen av fjellet 
der Nordelva renner fra Finnheia og ned til damanlegget. Planområdet er avgrenset mot nord av 
eiendommen 68/3. 
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Figur 11 Arctic Centers plassering på Kvaløya utenfor Tromsøya 

3.1.2. Adkomst og parkering 
 

Det er adkomst til planområdet ved å kjøre fylkesvei 858 «Strausmsvegen» ca. 20 minutter fra 
Tromsøya. Det er avkjøring og grusvei opp til planområdet fra Fylkesveien. Grusveien ligger mellom 
Nord og Sørelva. 
 

 
 
Det er noe parkeringsmuligheter ved og langs grusveien. 
Nord for planområdet i Håkøybotn ligger det en utfartsparkering på et lite jorde som benyttes 
vinterstid, Parkeringsarealet kan tidvis være ufremkommelig og preget av snøsmelting. Det er 
parkeringsavgift tilknyttet parkeringen. Inntektene fra parkeringen går til Sør Kvaløya idrettslag. 
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Figur 12 Parkeringsplass ved Håkøybotn 

3.1.3.  Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det forekommer automatisk fredete samiske kulturminner utenfor planområdet. Kulturminnefeltene 
tilhører kulturmiljøet som strekker seg fra Finnheia til Straumsdalen. Kulturmiljøet utgjør 
sommerboplassen som eksiterte her frem til 1919. Disse vil ikke bli berørt av tiltaket. 

 

 
Figur 13 Kart som viser kulturminner fra Miljøstatus.no 

Kulturminne ID 116679-1: 
Vernedato: 07.07.2008 
Eldre steinalder boplass. funnet i profilen av drenerings grøft som er lagt rett igjennom boplassen. 
Funn av avslag av chert, flint, kvarts m.m. 
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Kulturminne ID 48173-1: 
Vernedato: 30.05.1995 
Kulturlandskapstype: Reinnomadisme. Fornminne: Gammetuft, rund, diameter 4 m, utydelig markert, 
men godt synlig. Vollhøyde inntil 0,2 m, vollbredde inntil 0,5 m. Overgrodd med gress. 
 
Kulturminne ID 127602-1: 
Vernedato: 09.10.2002 
Karakteristisk stein på eidet mellom Straumsbukta og Håkøybotn. Ca 80m S for bekk, 30m N for sti. ca 
240 M.O.H. OG 50-100m under tregrensen. 4,8meter lang orientert Ø-V, ca 3m høy. 
 
Kulturminne ID 127608-1: 
Vernedato: 09.10.2003 
2 gammetufter: K1: Gammetuft, rund. D=6,0m, vollhøyde inntil 0,20m, volbredde inntil 1,5m, vises 
som en svak ring i terrenget, antydning til arranstein i midten, lyng og gressbevokst, svakt synlig og 
dårlig markert, antatt alder 17/1800 tallet. K2: Gammetuft, rund, D=6,0m, vollhøyde inntil 0,40m, 
vollbredde inntil, 1,20m, nedgravd i midten, lyng og gressbevokst, bjørketrær både midt i tufta og på 
vollene, godt synlig men uklart markert, anslått alder 1800 tallet. 
 
Kulturminne ID 35113-5: 
Vernedato: 19.09.2000 
Lengst i N: K1 - Steinsetting, der kroppsstore stein er lagt i en nesten rettvinklet form, der hver av 
armene er ca 5-6 m. Samtlige stein ligger godt nede i bakken og er temmelig mosebevokst. Vinkelen i 
steinsettingen er orientert mot N. Innenfor vinkelen vokser det 6-7 m høge bjørketrær som ellers i 
terrenget. Her er god utsikt mot Straumsbotn. Ca 110 m SØ for K1: K2 - Gammetuft, er ikke noe 
særlig synlig på markoverflaten. Det eneste man oppdager er en del stein som stikker så vidt opp i 
dagen. Plasseringen av steinene er ustrukturert. Boplassen, som er mose og gressbevokst, ligger 
åpent til i bjørkeskogen. Ved prøvestikk på flere steder i den åpne plassen fremkom tykke lag av feit 
jord. Denne tufta er trolig en av de ovenfor nevnte gammene som ble ødelagt av lokalbefolkningen 
etter 1923. Ca 70 m S for K2: K3 - Gammetuft, rund, diameter 5 m, omkranses av en meget svak 
markert voll. To av ildstedssteinene synes så vidt i dagen. Tufta er nedgrodd av gress, mose og litt 
lyng. I nordvollen vokser en eineklatt. Her er god utsikt mot NV og V. Ca 100 m S for K3: K4 - 
Steinansamling, der 9 hode- og kroppstore stein ligger oppsamlet. Trolig har de vært beregnet for 
emner til et ildsted i en teltboplass. 3 m S for K2: K5 - Gammetuft, rund, 6 m i diameter, vollhøyde inntil 
0,2 m og vollbredde inntil 1,5 m. Vises som en svak ring i terrenget, antydning til árranstein i midten. 
Lyng- og gressbevokst. Svakt synlig og dårlig markert. 5 m Ø for K2: K6 - Gammetuft, rund, 5 m i 
diameter, vollhøyde inntil 0,4 m og vollbredde inntil 1,2 m. Nedgravd i midten. Lyng- og gressbevokst, 
bjørketrær både midt i tufta og på vollene. Godt synlig, men uklart markert. 
 
Kulturminne ID 45122-1: 
Vernedato: 13.09.2002 
K1 - teltboplass, synliggjøres av et rektangulært ildsted, bestående av 7 hodestore stein med ytre mål 
1,1 x 0,7 m, orientert i Ø/V-retning. Ildstedet er sterkt overgrodd med lyng og mose, men er likevel 
godt markert i terrenget. Et 5 m høgt tre vokser 1 m NV for ildstedet. 
 
Kulturminne ID 72524-1: 
Vernedato: 13.09.2000 
K1 - Gammetuft, er rund, diameter 5,5 m. I omkretsen synes en svak 0,5 m bred og 0,2 m høy voll, som 
inneholder en del stein. I midten er det et ovalt ildsted, orientert N/S-retning, der 3 av steinene er 
delvis synlige. Tufta er overgrodd med gress og lyng, samt en del 1 m høge bjørkebusker. 
 
Kulturminne ID 45126-1: 
Vernedato: 27.09.2000 
Lengst i N: K1 - Teltboplass, synliggjøres av et ildsted bestående av 8 hodestore stein, som en gang i 
tiden er forstyrret og nå ligger noe ustrukturert på det høgeste punktet på kollen. Ved prøvestikk 
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mellom steinene fremkom trekull 5 cm under bakken. Ca 200 m SSØ for k1: K2 - Gammetuft, rund, 
diameter 5,5 m, omkranses av en svak 0,5 m bred og 0,1 m høy voll. Ildsted er ikke synlig. Tufta er tett 
bevokst med 6-7 m høye bjørk, med undervegetasjon gress. Tufta er meget svakt markert i terrenget. 
 
Kulturminne ID 54919-2: 
Vernedato: 19.09.2000 
K1 - Gammetuft, rund, diameter 6 m, omkranses av en 1 m bred og 0,2 m høy voll og med ildsted i 
midten, der noen av steinene er synlige. Inngangspartiet synes å ligge i SØ. Tufta er bevokst med 
gress og noe lyng, men er godt markert i terrenget. 
2 m SØ for K1: 
K2 - Bakerovn, synliggjøres av en ansamling av stein, mest heller. Dette er en sammenrast helleovn. 
Steinene er sterkt overgrodd med mose. 
 
Kulturminne ID 45124-1: 
Vernedato: 14.09.2000 
K1- Gammetuft, rund med diameter 7 m og et ovalt, 1,2 x 0,8 m stort ildsted i midten, som er orientert 
i Ø/V-retning. I uksadelen synes steinsetting som er bearpmehat. Hele tufta er bevokst med relativt 
store bjørketrær og mest mose og lyng som undervegetasjon. Tufta er meget svakt markert i 
terrenget. Dette tyder på at tufta er ganske gammel. 
Ca 40 m S-SSV for K1: 
K2 - Grav, synliggjøres av en oval steinrøys med størrelse 1,5 x 1 m, høyde 0,2 m, orientert N/S-
retning. Røysa består av hodestore stein som omhyggelig er stablet sammen. Alle steinene er sterkt 
overgrodd med mose. Grava er relativt tett omgitt av bjørkeskog. 

 

3.1.4. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
 
Lille Blåmann, eller egentlig Botnfjellet som det heter, er med sine 844 høydemeter et av de høyeste 
fjellene på Kvaløya, og en av de mest besøkte fjellene i området. Det høyeste fjellet heter Store 
Blåmann (1.044 moh). 

Toppen er lett tilgjengelig og enkel å bestige, men byr likevel på en av Tromsøs beste 
panoramautsikter. Fra toppen kan du blant annet se over nevnte Store Blåmann, samt, Hollendarene, 
Buren og fjellmassivet som omkranser Kattfjordeidet. I det fjerne ser man også Tromsdalstinden, 
Hamperokken, og på en god dag også Lyngsalpene. Sørover ser man mot Bentsfjordtindene i 
Malangen. 

Lille Blåmann er en av klassikerne på Kvaløya, og var med på "ti på topp i Tromsø 2012/13". Enkleste 
fottur opp fra parkeringen i Håkøybotn. Turen opp tar ca. 2 timer, med noenlunde sammenhengende 
sti helt til topps. På vinteren stopper de fleste på Botnfjellet 844 som er en liten kilometer fra det 
høyeste punktet, som på kartet benevnes Litje-Blåmannen (861 moh). 
Denne turen går i et terreng som er akkurat passelig bratt til at oppstigningen ikke blir for slitsomt, og 
som fremdeles er bratt nok til at nedkjøringen blir fartsfylt og gøy. Vinterstiden er det ikke problem å 
finne skredsikre traséer verken opp eller ned. 
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Figur 14 Opp mot Lille-Blåmannen på ca. 200 moh 

 

 
Figur 15 Utsikt mot Buren, Store Blåmann og Hollendarne 
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Planområdet ligger langs Nordelva og vinterstid går det en merket langrennsløype gjennom området. 
Sommerstid er det flere turstier som går i eller gjennom planområdet. 
I den nedre delen av planområdet, ned til dammen er det et vakkert ravinelandskap. 
 
 

3.1.5. Naturinteresser og biologisk mangfold 
 
Områdene rundt det nedre planområdet ved Håkøybotn er i dag preget av blandingsskog og torvmyr, 
og det er flere bekkesig i området. 
Området som grenser mot Nordelva består av gråor-heggeskog og inneholder svært viktige 
naturtyper. Deler av tomta mot Sørbotn har slåttemark for arter av særlig stor forvaltningsinteresse, 
ansvarsarter mer en 25% av europeisk bestand i Norge. 
 

 
Figur 16 Nordelva med vegetasjon 

 
 

 
Figur 17Biologisk mangfold 
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Figur 18 Foto av ravinen ned not dammanlegget 

3.1.6. Reindrift 
Arctic Center ligger innenfor et område der det var stor aktivitet innen reindrift frem til cirka 1920. 
Svenske samer hadde flokkene sine på beite på Kvaløya, og hadde sine sommer-siidaer i området 
Straumsdalen og Finnheia.  
Reiulf Aleksandersen og Per Lars Kitti utgjør til sammen Kvaløya Reinbeitedistrikt. 
I dag oppholder reinene til både Reiulf Aleksandersen og Per Lars Kitti seg på Kvaløya hele året,  og det 
foregår ikke lengre flytting av rein i området og Håkøybotn, Finnheia og Lille Blåmann utgjør ikke lengre 
viktige beiteområder for rein. 
 

3.1.7.  Teknisk infrastruktur  

Vann og avløp 
Planområdet består i dag av nærmest uberørt utmark. I Håkøybotn området finnes det flere private 
drikkevannsbrønner.  Det er ikke etablert vannforsyning til planområdet, men det finnes private 
vannforsyningsanlegg som har nedslagsfelt i planområdet (fig. 10). 
 
Det er ingen eksisterende avløpshåndtering eller produksjon av sanitær avløpsvann i området i dag.  
Overvann fra planområdet er en del av nedslagsfeltet til Nordelva og Sørelva, og har naturlig avrenning 
til disse. Det er ikke etablert noen form for overvannshåndtering i området, bortsett fra bru og kulvert 
gjennom hovedvegen. 
Planområdet har sin avgrensning mot høyeste punkt i terrenget, og vil derfor ikke påvirkes av forhold 
oppstrøms. 
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Figur 19 Kart som viserprivate  brønner/vannkilder i Håkøybotn pr 04.02.2017 

3.1.8. Energi 
Det går i dag en 132kV høyspentlinje direkte over området ved bunnstasjon. 

 

3.1.9. Vind 
Planområdet ligger gunstig i forhold til vind med en årsmiddelvind på 6-7 m/s, s. 
Store deler av området har skjermende vegetasjon og elvedraget har også noe skjermende topografi. 
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Figur 20 Kart fra NVE vindkart "nve.no" 

3.1.10. Geologi 
I henhold til løsmassegeologikartet til NGU ligger nedre del mot Håkøybotn i et område med tykk 
morene masser, torv og myr med lite fare for steinsprang.  
 

3.1.11. Skred 
Planområdet ligger utenfor områder med skredfare. Det er skredfare i deler av området nord vest for 
planområdet. Siste registrerte skred: 27.12.2016 N/A. 
Dette området er del av regulerte skiområdet i reguleringsplan 1515. 
 

 
Figur 21 Skredhendelser fra NVE Atlas 
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4. Planforslaget 
 

 
Figur 22 Illustrasjon Arctic Center 

 
 

4.1. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Reguleringen legger til rette for de nye forutsetningene og mulighetene for skianlegget på Håkøybotn. 
Planen omfatter juster tilførselsvei, parkering, caravanparkering, heiser, nedfarter og bunnstasjon. 
Innenfor planområdet er det er lagt inn noen flere løypetraseer og servicefunksjoner. 
 
Planområdet er på 859 daa. 
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Figur 23 Ny reguleringsplan (vedlagt i målestokk) 

 

4.2. REGULERINGSFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg 

Fritids- og turistformål (1170): FT1, FT2, FT3 
Campingplass (1173) 
Skianlegg (1410) 
Skiløypetrase (1420) 
Energianlegg (1510) 
Vannforsyningsanlegg (1541) 
Avløpsanlegg (1542) 
Næring/tjenesteyting (1824): N/T1, N/T2 

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg (2010) 
Kjøreveg (2011) 
Gang-/sykkelveg (2015) 
Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018) 
Annen veggrunn – grøntareal (2019) 
Kollektivanlegg (2071) 
Parkeringsplasser (2082): P1, P2 

Grønnstruktur 

Friområde (3040) 
Grønstruktur/ Snødeponi (3900) 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Naturområde (6600) 
 
 

AREALTABELL:
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4.2.1. Alpinanlegget 
Ambisjonen for Arctic Center er å etablere et alpinanlegg med et bredt tilbud til skikjørere innenfor 
flere kategorier. Drivkraften for å gjøre destinasjonen attraktiv skal være sommer- og vinteraktiviteter 
med utgangspunkt i den infrastruktur som bygges opp, samt de naturgitte forhold som finnes i 
Håkøybotn og Tromsø regionene. Det er utviklet en Masterplan for skisenteret som bygger på 
Reguleringsplan 1515 og de nye føringene fra etableringene av vannkraftverket. 
Alpinanlegget er strukturert som en triangel med Bunnstasjon- Hotellområdet og Toppstasjonen.   

 

 
Figur 24 Illustrasjon av Arctic Center 
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Figur 25 Illustrasjonsplan for Arctic Center (vedlagt) 

 
 

4.2.2. Bunnstasjonen 
 
 

 
Figur 26 Utsnitt av illustrasjonsplan 
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Ved bunnstasjonen tilrettelegges det for adkomst med kortsalg, varmestue/skicafe, skibar, 
toalettanlegg, skiutleie, butikk, driftsanlegg, skiarena for langrenn, parkering, caravanparkering og 
busslommer. 
I bunnstasjonen vil det bli etablert et platå der funksjonene kafe, varmestue, garderobe/ toalettanlegg 
og heishus kan etableres på samme nivå og kote. 
Under planet vil det etableres en underetasje med garasjer og tekniske arealer tilknyttet drift og 
løypemaskiner.  
I skiområdet mellom FT1 og dammen kan det etableres et langrenn og treningsområde. Fasilitetene i 
Bunnstasjonen (FT1) kan da også serve dette området. 
 
Området N/T1 og N/T2 ligger mellom parkeringsarealet og bakke/ bunnstasjonen. Dette arealet vil 
være P-område tilknyttet det regulerte P arealet frem til etablering av bebyggelse. 
 
Området skal opparbeides med høy tetthet og inneholde Nærings og servicefunksjoner tilknyttet 
alpinanlegget samt varmesenger og administrasjonsfunksjoner. Innenfor området N/T2 kan det 
etableres et høyere punkthus, frittstående eller i sammenheng med bebyggelsen i N/T1. Bygget skal 
ha en signalfaktor og være et visuelt punkt som markerer plassering bunnområdet i landskapet og 
som utgangspunkt for senteret. Bygget skal utformes så det er lett synlig fra ankomst og fra øvre del. 
Bunnstasjonen er utgangspunktet for hele anlegget og grunnlaget for start og videre utvikling. 
Det er derfor viktig at området har rom for ekspansjon og tilpasning til fremtidens funksjon som 
skianlegg og turistanlegg.  
 
 

 
Figur 27 Skisse av nedre del av  Arctic Center sett  fra øvre del 

 

 
Figur 28 Skisse av  Arctic Center, nedre del sett fra fjorden 
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4.2.3. Hotellområdet 
I masterplan er det planlagt Hotellområde og Alpinlandsby på toppen av Bytrekket. 
Hotellområdet og Alpinlandsbyen ligger utenfor planområdet og utarbeides i en parallell 
reguleringsplan. Hotellområdet utgjør sammen med Bunnstasjonen de kommersielle tyngdepunktene 
i Skisenteret. 
 

 
Figur 29 Hotellområdet 

 

4.2.4. Slalåmheisen Bunnstasjon og FT2  
Slalåmheisen er utgangspunktet for å løfte publikum opp til Mellomstasjon og Toppstasjonen som er 
utgangspunkt for hoveddelen av alle nedfarter i skianlegget. Stasjonen ligger tett på Nordelva og har 
begrensede arealer til å sikre god flyt inn til heisen. Stasjonen ligger også ved bunn av flere nedfarter 
som skal kobles fra Hotellområdet eller til Bunnstasjonen med krysninger av Nordelva. Det er svært 
viktig for anlegget at dette området fungere. Det er lagt inn en hensyns sone H410 i dette området 
der det tillates terrenginngrep og tilpasninger for å sikre dette. 
Nedenfor Bunnstasjonen er det avsatt et areal FT2 for Kiosk eller Kafe med uteservering eller 
pikknikkområdet der en kan etablere noe i forbindelse med elven og krysning som et element og 
supplement til området.  
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4.2.5. Adkomstvei 
Adkomstvei til planområdet fra fylkesvei 858 skal opparbeides med en oppgradert krysstilknytning. 
Veien frem til parkering- og snuplass er hovedsakelig planlagt i samme trasé som eksisterende 
grusveg. Dette innebærer at ny vei vil beslaglegge store deler av den eksisterende vegen. 
Adkomstveien har en lengde på ca. 1530 meter. Det er planlagt gang- og sykkelvei langs hele veiens 
nordside som forbinder kollektivplass og parkeringsplasser. Adkomstvei er plassert i dimensjonsklasse 
Sa2 iht. Statens vegvesens håndbok N100. Linjeføring for adkomstvegen er tilsvarende vegklasse Sa2. 
Tverrprofilbredder er iht. utbyggingsavtale og Tromsø kommunes normtegning VEG-04. 
Overbygning iht. Tromsø kommunes norm og Statens vegvesens håndbok N200 tilsier at asfaltert 
kjørefeltbredde skal være 2 x 3,0 m, og grusskulderen skal ha en bredde på 0,5 m. 

 

4.2.6. Parkeringsområdet P2 
Det er avsatt et areal tilsvarende ca. 42000 m2 for parkering mellom offentlig adkomstveg og privat 
adkomstveg. Parkeringsområdet er delt opp i fire nivå for å følge terrenget. Det er planlagt 830 
parkeringsplasser for bil på parkeringsanlegget. Mellom parkeringsanleggene er det planlagt snuplass 
for buss og taxi, og for av- og påstigning for gjester av anlegget. I utgangspunktet gjelder ikke 
snuplassen for rutebuss da offentlig bussholdeplass er planlagt langs Fylkesveg 858. 
Løsning av P-arealet er vist som skisse og det må før rammesøknad prosjekteres et P-område som 
optimaliserer funksjon og terrengtilpasning.  
Deler av P-arealet vil kunne bebygges med fremtidig bebyggelse inn mot bakken, dett området er i 
plankartet vist som N/T1 og N/T2. 
 
De er avsatt et areal på ca. 13000 m2 sør for parkeringsanlegget. Dette arealet er ment som 
oppstillingsplass for caravan. Totalt ca. 120 oppstillingsplasser. 
 
Parkeringsarealet bør opparbeides med grus eller tilsvarende som gir god infiltrasjon og som kan 
revegeters om p-plassen en dag avvikles. Parkeringsplassens randsone bør defineres og ha en klar 
avgrensning mot natur. Avgrensningen kan utføres med lokalstein eller annet materiale/ utforming 
som gir en helhetlig utforming og sammenheng med det øvrige anlegget. 
 
 



 

 DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALPINANNLEGG I NEDRE DEL,  HÅKØYBOTN, TROMSØ KOMMUNE // Nordic — Office of Architecture 34 

 
Figur 30 Parkeringsplan av SWECO 

 

4.2.7. Parkeringsområdet P1 
I forbindelse med Adkomstveien og eksisterende kirkegård er det lagt inn areal til Parkeringsplass for 
kirkegården. 
Arealet er utelukkende tiltenkt gravlundens besøkende. 
 

4.2.8. Caravann1, Campingplass 1173 
Arealet kan benyttes til Parkering for Caravaner og / eller campingplass for Caravaner. Arealet kan 
også benyttes som parkeringsområde. 
Langrennsløypen går gjennom Caravannplassen slik at den deles i 2 områder med varierende 
funksjon. Begge områdene knyttes opp mot langrennsløypen. I sommer sesongen kan 
langrennsløypen benyttes som gangvei og krysning under vei. Ferdsel mellom de to områdene skal 
ikke gå over langrennsløypen, men parallelt med gangfeltet over kulvert. 

 

4.2.9. Skiheiser T1, T2, T3, T4, T5 og T6 
Planområdet omfatter 6 heiser tilknyttet skianlegget. Heisene ligger innfor formål «o_Skiløypetrase» 
og er avmerket med Hensynssone H410, «Krav vedrørende infrastruktur». 
 
 
T1, Bamsebåndet 
Et barnebånd på 120 meter. Heisen og tilhørende barnebakker er etablert ved bunnstasjonen slik at 
det er lett tilgjengelig og en sentral del av skianlegget. Bamsebakken må sikres mot eventuell 
parkeringsplass slik at det er en sikker og klar grense mellom funksjonene. 
 
T2, Bytrekket 
T-krok eller kopp/ Pomaheis 1180m som går fra Bunnstasjonen opp til Hotellområdet og 
Alpinlandsbyen. Heisen kan etableres som T-krok eller Stolheis. 
 
T3, Tilbringerkoppen 
Tilbringerheis fra bunn til bunnstasjon og videre til Slalomheisen. 
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T4, Hotelltrekket 
Koppheis 345m som server barne- og lekeområder tilknyttet Hotellområdet og Alpinlandsbyen. 
Heisen fungerer også som transportheis opp til området. 
 
 
 
T5 Crosstrekket 
T-krok, Poma eller koppheis på 450 meter i forbindelse med Park og småbakkeområdet. 
 
T6 Slalåmheisen 
4/6 seter stolheis på 1500 meter som kobler anlegget med toppstasjonen og hovednedfartene. 
Planområdet berører kun Bunnstasjonen. 
 

 

4.2.10. Nedfarter og Løyper 
Nedfarter og løyper ligger innenfor formålet «o_Skiløypetrase» 
Skisenteret og fjellet legger til rette for gode og varierte skiopplevelser tilpasset alle nivåer og forhold. 
Det er planlagt barnebakker, parkområder, grønne løyper, blåløyper, røde løyper og svarte løyper. 
Planområdet omfatter hovedsakelig de slake bakkene, barne- og parkområdene. Justeringen av 
bunnstasjonen har videreført og sikret forbindelse med nesten alle nedfartene fra reguleringsplan 
1515. Utforløpa (Svartløype) avsluttes nedenfor bunnstasjonen og for å koble den opp mot 
bunnstasjonen kan det etableres et transporttrekk opp. 
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4.2.11. Nordelva (Naturområde 6600) 
 
 

 
Figur 31 Illustrasjon utsnitt plankart med deler av Nordelva. 

Nordelva renner fra vest til øst i planområdet deler skianlegget i 2 med fjellet og hoved nedfartene 
nord for elven med fall nord til sør, og de slake områdene med lette bakker og kommersielle områder 
sør for elven med fall fra vest til øst. 
Den nederste delen av elven mot damanlegget ligger delvis i en ravine, mens den øvre delen i større 
grad fremstår som et bekkefar. Det er registret en del biologisk artsmangfold i Ravineområdet. Det er 
også områder med fare for Flom i tilknyttet elven. Der det er fare for flom er det lagt inn hensynssone 
«Flomfare, 320». 
Elven og krysningene av elven er en utfordring for et godt fungerende alpinanlegg. For å sikre kobling 
mellom Hotellområdet Slalåm heisen og bunnstasjonen må en krysse elven. 
I området som vil kreve grep og tiltak for å sikre forbindelsene er det i plankartet lagt inn Hensynssone 
«Krav vedrørende infrastruktur, 410». 
I den østligste delen av elven er det lavere vannføring og mindre flomfare, det er derfor i reguleringen 
tilrettelagt for å legge deler av elven i kulvert i dette området. Innenfor Hensynsonen for flom må 
krysningene skje i form av bruer eller brukonstruksjoner som i større grad ivaretar elven og landskapet. 
Der Ravinen er dypest er det ikke planlagt noen krysninger. 
 
Krysningene av elven bør ha et helhetlig uttrykk som harmonerer med landskapet og skianlegget. 
Bruene kan utføres som limtrekonstuksjoner. 
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Figur 32 Skibru Gaustablikk 

 

 
Figur 33 Kvitfjell målområde 

 

4.2.12. Langrennsløyper og Skianlegg 
Det skal etableres en Langrennsløyper gjennom planområdet som erstatter den eksisterende 
langrennsløypen. Der Langrennsløypen krysser nedfartene kan det etableres kulverter eller bruer.  
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Bak bunnstasjonen er det lagt inn et område for skianlegg som kan benyttes som stadion eller 
treningsanlegg for langrenn. Området kan utnytte og knytte seg til infrastruktur og fasiliteter i 
bunnstasjonen og det store parkeringsanlegget P2. 

 
Fremtidig Langrennsløyper er i plankart tegnet innenfor formålet «O_Skiløypetrase». Fremtidig 
Skianlegg mellom Bunnstasjon og Nordelva er tegnet inn med formålet o_Skianlegg. 
 

 

4.2.13.  Plan for VAO 
Det er utarbeidet en egen VAO-rammeplan for området som beskriver veger og tekniske anlegg 
(vedlagt). 
 
KV3 
Anleggsvegen f_KV3 går fra hotellet og opp til høydebassenget. Vegen skal kun benyttes utenom 
vintersesongen og opparbeides så enkelt som mulig med grus eller lignende. I vintersesongen skal 
skuter benyttes for tilgang høydebassenget. 

 
 

4.3. HENSYNSSONE OG FARESONER 

 H_320 Flomfare 

Hensynssone for flomfare rundt deler av Nordelva 
 

H_410 Krav vedrørende infrastruktur 

Hensynsone rundt heistraseeneT1, T2, T3, T4, T5 og T6 
 
Hensynsone langs vannledning som krysser alpinområdet mellom vannforsyningsanlegg VF1 og   VF2. 
 
Hensynssone rundt Nordelva og slalåmheis. 
For å sikre god krysning av elven er det etablert en hensynssone der en tillater terrengtilpasninger. 
Tilpasningene er utelukkende for å sikre god krysning og de høydeforskjeller som gir tilstrekkelig fall. 
Krysninger innenfor sonen skal utføres som brokonstruksjoner og være så skånsomme som mulig 
mot elven og elveleiet. 
 

H_370 Høyspenningsannlegg (inkl høyspentkabler) 

Er tilrettelagt for omlegging av høyspenningsanlegg som krysser området. 
 

4.4.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Det er i planbestemmelsene lag inn rekkefølgebestemmelser for: 
Opparbeidelse av veg og langrennstrase og utarbeidelse av skogbruksplan, beitebruksplan og plan for 
avfallshåndtering.  
Og for sikring av vannforsyning til området og avløpsrensing. 
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5. Virkninger av planforslaget 
5.1. OVERORDNEDE PLANER 

 

  
 
Reguleringsplanen bygger på plan 906 og 1515 med formål intensjonen og ambisjon. Planen styrker 
således disse planene. 
 

5.2. LANDSKAP  

De planlagte anleggene knyttet Arctic Center omfatter bygging av nye heiser med heishus, nedfarter, 
nye servicebygninger, ny parkering og omlegging av adkomstvei fra fylkesvei 858. I og med at dette 
området er et ubebygd friluftsområde i dag, vil dette bli vesentlig synlig fra det omkringliggende 
landskapet.  
 
Området er allerede utredet og Godkjent som Alpinområde. Reguleringsplanen og planområdet vil i 
liten grad endre Landskapet mere enn hva foreliggende reguleringsplan 1515 legger til rette for. 
I området rundt Krysningen av Nordelva vil det komme bruer og konstruksjoner som påvirker 
elverommet og dagens landskap, men størrelsene på bruene vil være avgrenset og skal i størst mulig 
grad tilpasses terrenget.  
 
Lysanleggene i skianlegget vil bli godt synlig fra avstand og man vil fra Tromsø se linjen fra Lysmastene 
der de er etablert.  Av hensyn til fjernvirkning og lysforurensning for Nordlys observasjon og turisme er 
lysanleggene konsentrert i anleggets nedre del.  
Det er hovedsakelig områdene innenfor plan 1515 som vil være synlig fra avstand, mens områdene i 
gjeldende planforslag vil ha effekt gjennom refleksjon fra snø og tåke. 
 
 

5.3. STEDETS KARAKTER  

Tilretteleggingen på Håkøybotn med ny veg, parkering, ankomstplass og alpinsenter vil endre stedets 
karakter vesentlig. Dette er i tråd med turistnæringens utvikling og vil gjøre både fjell og anlegg mere 
tilgjengelig for allmenheten. Håkøybotn og Arctic Center vil bli et alpinområde. Endringene i 
foreliggende reguleringsplan i forhold til reguleringsplan 1515 vil i liten grad endre den fremtidige 
karakteren. 
 

5.4. ESTETIKK  

Området er i dag utelukkende preget av natur og en topografi med kort avstand fra hav til fjell. 
Fjellets uttrykk vil endret. Fra Tromsø vil en se linjene av fremtidige traseer og heiser og spesielt 
lysanleggene. Som Nærvirkning er det hovedsakelig inngrepene i vegetasjonsbeltet og den nedre 
delen som vil endre fjellets uttrykk og estetikk. 
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I Vintersesongen når anlegget er dekket av snø vil anlegget fremstå helhetlig og ha sin estetiske 
særegenhet som alpinanlegg, mens anlegget utenfor sesong fort vil ha en mindre helhetlig uttrykk og i 
større grad vil være preget av inngrepene. Spesielt i vegetasjonsbeltene. 
Det er derfor viktig å behandle anlegget og vegetasjon helhetlig i forbindelse med utbyggingen. 
 

5.5. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, EV. VERNEVERDI  

Det forekommer automatisk fredete samiske kulturminner utenfor planområdet. Kulturminnefeltene 
tilhører kulturmiljøet som strekker seg fra Finnheia til Straumsdalen. Kulturmiljøet utgjør 
sommerboplassen som eksiterte her frem til 1919. Disse vil ikke bli berørt. 
 
Tiltakets karakter og størrelse vil få innvirkninger og konsekvenser for reindrifta i området. 
 

5.6. FORHOLDET TIL NATURMANGFOLD • NATURVERDIER • BIOLOGISK MANGFOLD • 
VERDIFULL VEGETASJON • VILTINTERESSER • ØKOLOGISKE FUNKSJONER OSV  

Naturtypen gråor-heggskog er registrert langs Nordelva fra fylkesveg og opp til tiltaksområde og 
plangrense for reguleringsplan 1875. Planlagte tiltak vil ikke medføre beslag av disse naturtypen. Det 
er etablert et minikraftverk i Nordelva som allerede har medført beslag av naturtypen innenfor 
planområdet for reguleringsplan 1875. 
Ettersom aktiviteten til Alpinområdet er tilknyttet vintersesong og aktiviteten rundt ravineområdet er 
begrenset vil det være mulig å avgrense og minimere inngrepene langs Nordelva. 
 
 

5.7. REKREASJONSINTERESSER/ REKREASJONSBRUK  

Området i dag er et friområde som benyttes til friluftsformål, jakt, skigåing reindrift og rekreasjon.  
Det planlagte turistanlegget vil forbedre tilgangen til friluftsområdene og i stor grad øke aktivitet og 
avtrykk på området. Alpinanlegget vil tilrettelegge og gjører det mulig for en god del brukere som ellers 
ikke har tilgang til liknende områder.  
I Tromsø regionen er det et stort mangfold av fjell og natur, for eksisterende brukere av Planområdet 
som ikke ønsker økt aktivitet er det rikelig med alternativer. 
Innenfor Planområdet vil noen turmønstre kunne endres, men ved bevist helhetlig utbygging kan alle 
forhold styres i positive retninger. Det er avholdt møter med Sør-Kvaløya skilag IL for å sikre 
løypetraseer og koblinger gjennom området som vil styrke skimulighetene. 
 
 

5.8. TRAFIKKFORHOLD • VEGFORHOLD • TRAFIKKØKNING/REDUKSJON • KOLLEKTIVTILBUD  

Dagens atkomst fra fylkesveien er dårlig med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Ny veg og 
adkomst vil gi bedre trygghet og oversiktlighet. Situasjonen på Håkøybotn vil bli mere oversiktlig og 
være i stand til å håndtere større trafikkmengde.  
Ny p-plass nedenfor alpinanlegget, vil gi en bedre håndtering av ankomne til Arctic Center med bil.  
Bedre tilrettelegging for turisme og synliggjøring av Arctic Center vil øke trafikkbelastningen. 
 
Temaet er omtalt i OSG rammeplan, utarbeidet av SWECO. 
 

5.9. BARNS INTERESSER • RPR FOR BARN OG PLANLEGGING  

Reguleringsplanen vil gjøre både Håkøybotn og Lille-Blåmannen lettere tilgjengelig for barn. Stedet 
kan utvikles til en spennende destinasjon som kombinerer opplevelse, kulturhistorie og natur og 
således inviterer enda flere barn opp i fjellet.  Planområdet er en god forutsetning og utgangspunkt for 
dette. 
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5.10. UNIVERSELL TILGJENGELIGHET  

Alpinanlegget vil gjøre fjellet og fjellområdet lettere tilgjengelig for brukere som ellers har begrensede 
muligheter. Utbygginger og funksjoner skal prosjekteres og utføres ihht de krav som ligger til universell 
utforming i teknisk forskrift. 
 

5.11. ENERGIBEHOV - ENERGIFORBRUK  

Ny skiheis vil øke strømbelastingen på eksisterende nett.  
Eksisterende høyspentlinje over området ved bunnstasjon legges ned om forbi området. 
Ny elforsyning til området er planlagt hentet fra 22kV ved fylkesvegen. Det er avsatt areal til 
nettstasjoner i reguleringsplanene, dette er planlagt slik at det er fleksibelt med hensyn på 
utbyggingsrekkefølge. 
 

5.12. ROS ANALYSE 

5.12.1. Rasfare 
Planen vil øke belastningen på området, men også kravet til sikkerhet og oppfølging av faremomenter 
som ras.  
Håkøybotn er skredutsatt og etablering av nytt skianlegg, med skiheis og trase vil øke antall brukere, 
samt faremomentet knyttet til snøskred. 
Planområdet ligger utenfor fareområdene for skred, men inkluderer bunnstasjon for Slalåmheisen.  
Slalåmheisen muliggjør ferdsel og bruk av områder som kan være skredutsatt. 
 

5.12.2. Flom 
Området rundt deler av Nordelva er flomutsatt og er markert med faresone H_320.  
Det tillates å føre elven i rør eller kulvert i forbindelsen med skiløypekrysning ovenfor faresonen for 
flom. Sammenhengende rør skal ikke overskride 20 meter. Inn og utslag skal sikres mot fare for 
personskader. Ved kryssing av elv i faresone skal det benyttes brokonstruksjoner. 
 

5.12.3. Forurensning i grunnen 
Det nye systemet vil sikre vann og avløp fra Håkøybotn, øke toalettkapasiteten og redusere uheldig 
bruk av naturen.  
Utslipp fra VA anlegget til naturen ved Håkøybotn, vil få uheldige konsekvenser. 
 

5.12.4. Beredskap og ulykkesrisiko 
Økt bruk og belastning av området vil øke risiko og konsekvens av eventuelle ulykker. Nye heiser og 
nedfarter tilfører nye fare/ risiko momenter, men skiheiser er underlagt strenge retningslinjer fra 
taubanetilsynet og økt aktivitet vil kunne gi bedre beredskap og bevissthet rundt faremomentene. 
Ny vei og trafikalsituasjon vil kunne sikre bedre adkomst til området på dager med høy aktivitet. 
 

5.12.5. Sårbare flora og fauna områder 
Det er påvist områder for sårbar fauna og flora. Naturtypen gråor-heggskog er registrert langs 
Nordelva fra fylkesveien og opp til plangrensen rundt dammen. Planlagt tiltak vil ikke medføre beslag 
av naturtypen. Det er etablert et minikraftverk i Nordelva som allerede har medført beslag av 
naturtypen innenfor planområdet for reguleringsplan 1875. 
 

5.12.6. Geoteknikk 
Områdene rundt Nordelva er preget av ulike avsetninger og Ravine karakter. I prosjektering og 
utførelse av trasser og infrastruktur må dette hensyn tas.  
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5.13. TEKNISK INFRASTRUKTUR • VANN OG AVLØP  

 Det er utredet en VAO-rammeplan for Håkøybotn (vedlagt). 
 
Det er etablert et småkraftverk i Nordelva med inntaksdam og terskel med regulering av vannivå. Det 
er enkelte inntak av drikkevann i området.  
 
Ifølge kjentmann og grunneier i området, Roald Skogvik blir en brønn som forsyner bolig og fiskedam 
påvirket av utbyggingen. Sweco har vært i dialog med grunneiere i området og mottatt et kart hvor 
drikkevannsbrønnene er inntegnet. Ifølge kartet ligger det en brønn ved Nordelva og en ved Sørelva, 
som vil bli berørt av utbyggingen, både i anleggs- og driftsfasen. De øvrige brønnene ligger utenfor 
området som berøres av utbyggingen. 
 
Privat drikkevannsanlegg i området må ivaretas, enten ved å sikre brønn og ledning, eller ved at det 
private anlegget kobler seg til nytt vannanlegg som bygges ut i regi av Arctic Center. I anleggsfasen må 
eksisterende privat vannforsyning ivaretas, og sikres mot forurensning. 

 
Alle naturlige vannveier og bekkeløp i løypeområdet må ivaretas, fortrinnsvis ved hjelp av grøft. Kortere 
strekk med overvannsledning kan benyttes ved behov. 
 
Overvannssystemet for planområdet deles inn i 2 områder, løypeområde og bunnstasjonsområde. 
Løypeområdet omfatter løypetraseene, og arealet som ligger vest for øvre del av Nordelva. 
Bunnstasjonsområde omfatter bunnstasjon, parkeringsarealer, hytte- og hotellområder. Grunnen til 
oppdeling er at avrenningen fra løypeområdet i liten grad vil påvirkes av utbyggingen, da 
avrenningsfaktor og mønster ikke endres.  
Alle eksisterende flomveger, vannveier og bekker må ivaretas. Stikkrenner plasseres med hensyn til 
bekker og god fordeling av vannet i terrenget. Overvann ledes langs overflater og veggrøfter langs 
turløyper og veger. Overvannet ledes til de to elvene i området. For beregninger og ytterligere 
utredning rundt overvannshåndtering henvises det til VAO-rammeplan. 
 
Tiltakene vil medføre noe graving og små inngrep i naturen. Inngrepene vil være begrenset 
sammenlignet med potensialet til Arctic Center som turistanlegg og medførende bruk og belastning.  
 

5.14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN  

En etablering av Arctic Center vil styrke og løfte Tromsø ytterligere som turistdestinasjon og bidra 
positivt til hele turistnæringen da senteret kommer som et supplement og ikke konkurrent til 
eksisterende turistnæring. Planområdet er en forutsetning for etablering av skisenteret. 
 

5.15. KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Senteret utelukkende ha positive konsekvenser for områdets næringsinteresser. Ambisjonene og 
mulighetene tilknyttet anlegget er svært store. Planområdet er en forutsetning for etablering av 
skisenteret. 
 

5.16. INTERESSEMOTSETNINGER 

Skisenteret vil medføre økt bruk av fjellet og en kommersialisering av aktiviteten.  Aktiviteten vil tidels 
være i konflikt med eksisterende bruk av fjellet og området. Ettersom Tromsø og regionen har svært 
mange fjell og områder med tilsvarende kvaliteter er det lett å søke alternativer for de som ønsker det. 
Større skianlegg eksisterer ikke i nærområdet. Reguleringsplanen medfører ingen vesentlige 
endringer i forhold til 906 og 1515 planen som kan lede interessemotsetning.  
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5.17. REINDRIFT 

Reinene til både Reiulf Aleksandersen og Per Lars Kitti som utgjør Kvaløya Reinbeitedistrikt oppholder 
seg på Kvaløya hele året, og det foregår derfor ikke lengre flytting av rein. Området Håkøybotn, 
Finnheia og Lille Blåmann er i dag ikke viktige beiteområder for rein. I forbindelse med 
reinsdyrsflokkenes kalving er det ønskelig med ro i områdene rundt dyrene. Kalvingsperioden foregår i 
mai måned som sammenfaller med lavesongen til AC. Det er ønskelig å forene Samiske interesser og 
aktiviteter med reinsdyr i Arctic Center. Denne koblingen kan bidra til at samfunnet generelt kan få en 
bedre tilgang til og større forståelse for samisk kultur og hva det vil si å være reineier. 
 
I forbindelse med regulering 1515 ble det inngått avtale med Kvaløya reinbeitedistrikt v/Per Lars Kitti. 
Jf. brev fra Arctic Center AS til Tromsø kommune datert 8.10.2004. 
Det er inngått privatrettslig bindende avtale mellom Kvaløy reinbeitedistrikt og Arctic Center AS,  
Vedlagt følger avtalen. 
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6. Planprosessen og medvirkning 
 

6.1. PLANPROSESS 

Planarbeidet har vært utført av Nordic — Office of Architecture i samarbeid med Tromsø kommune. 
 
 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Nordlys 28. 
september 2016 iht. Plan- og bygningslovens § 12-8. Berørte 
grunneiere og rettighetshavere samt andre berørte offentlige 
fagorgan ble varslet om oppstart av reguleringsarbeid gjennom 
brev datert 26. september 2016. Frist for merknader til oppstarten 
ble satt til 07. November 2016. 
 
Arctic Center har hatt dialog med enkelt av grunneierne underveis i 
planprosessen og det har vert egne møter med Sør – Kvaløya IL 
skigruppe ved Kjetil Bårdsen, Lill-Hege Johansen og Ole-Andre 
Helgaas. 
 
Arctic Center har i forbindelse med reguleringsarbeidene hatt 
møte med reineier Reiulf Aleksandersen. 
 
Det ble den 26.10.2016 avholdt naboskapsmøte der det ble 
redegjort for Masterplan for Arctic Center reguleringsplan for 
Alpinområdet og Reguleringsplanen for Hytteområdet. 
 
 
Som følge av naboskapsmøtet, innkommende kommentarer til 
varselet og Tromsø kommune byutviklings vurdering av Nord-
Troms tingretts ekspropriasjonsskjønn i forhold til Arctic Center, 
ble planavgrensningen for reguleringen redusert. Reguleringen har 
også i forbindelse med endring av planavgrensning fått nytt navn 
og nummer.  

 
Den 13.januar 2017 ble det sendt ut informasjonsbrev til naboer og berørte parter som redegjorde for 
nye forhold og revidert planavgrensning tilknyttet reguleringen. 
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Figur 34 Revidert planavgrensning 

 

6.2. INNSPILL I FORBINDELSE MED OPPSTART AV PLANARBEIDET 

Det er kommet inn 12 skriftlige merknader til varslet oppstart og revidert varsel oppstart utarbeidelse 
av reguleringsplan.  
 

1: Fylkesmannen i Troms (vedlagt) 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Dette er en regulering som angår mange brukergrupper av området og som engasjerer og 
interesserer mange. Av hensyn til medvirkning fra berørte parter er det svært uheldig at 
oppstartsvarselet er vagt formulert og mangelfullt. 
 
Vi vil også minne om at for endring av gjeldende reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som 
for utarbeiding av ny plan, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. 
 

• I oppstartsvarselet fremgår det ikke om det av kommunen er gjort en vurdering etter Forskrift 
om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (heretter KUF). 
Fylkesmannen vurderer ut fra informasjonen i varsel om oppstart at planen f.eks. kan falle inn 
under KUF § 2 Planer som alltid skal behandles etter forskrifter, bokstav d) eller § 3 Planer som 
skal vurderes nærmere, bokstav c). 
Vi viser også til veileder for Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven fra 
Klima- og miljødepartementet (tidl. Miljødepartementet) der det fremgår at «Dersom 
planmyndigheten har fastlagt at reguleringsplan ikke skal konsekvensutredes, skal dette 
fremgå av varselet om oppstart. Det bør i annonsen henvises til hvor planmyndighetens 
begrunnelse finnes.» Det finnes ingen vurdering etter KU-forskrifter i møtereferatet fra 
oppstartsmøtet og vi får opplyst av Nordic Office of Architecture at de ikke er kjent med at en 
slik vurdering ligger tilgjengelig annet sted. 
 
Svar: Vurdering av forhold til konsekvensutredning er beskrevet i planbeskrivelsen. Tromsø 
kommune har hatt dialog med og informert saksbehandler hos Fylkesmannen om 
vurderingen. 
 

• Plankartet som følger oppstartsvarselet er ikke av god kvalitet. Det må være av en slik kvalitet 
at det er mulig å se nøyaktig hvor plangrensene går i forhold til terrenget og at navn og 
terrengformasjoner på kartet er lett leselige. Kartet som er vedlagt varselet går ikke an å 
forstørre uten at detaljene forsvinner. 
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Svar: Det er oversendt digitalt plankart som lett kan forstørres og i varselet var det oppgitt 
kontaktperson og epost ved behov for supplerende informasjon, planen bygger også på 
plan1515 og dens grenser som er lett å finne digitalt på kommunen kartsider. 

 
• Fylkesmannen er satt til å ivareta ulike sektorinteresser som naturmangfold, landskap, 

friluftsliv, folkehelsen, samordnet areal- og transportplanlegging, jordbruk, skogbruk, reindrift, 
barn og unges interesser osv. Vi vil gjerne bidra med konkrete innspill på disse fagområdene, 
men med bakgrunn i informasjonen i foreliggende varsel vurderer vi det som vanskelig å 
komme med konkrete innspill til saken. 
I planarbeidet må disse fagområdene ivaretas og det må tas hensyn til dagens situasjon i 
planområdet og eventuell ny kunnskap og nye føringer som f.eks. naturmangfoldloven. 
 
Svar: Reguleringsplanen har få vesentlige endringer fra plan1515 og de aktuelle temaene er 
omtalt i beskrivelsen. 
 

• Vi ønsker innledningsvis i planarbeidet å komme med noen oppklarende innspill knyttet til 
reindrift i området. 
Reguleringen som foreligger for Arctic Center i Håkøybotn er fra 2008. I forbindelse med 
denne reguleringen ble det inngått avtale med Kvaløya reinbeitedistrikt v/Per Lars Kitti hvor 
en i realiteten konkluderer med at en stenger flyttveien og baserer seg på å 
frakte/transportere reinen over eidet. Jf. brev fra Arctic Center AS til Tromsø kommune 
datert 8.10.2004. 
Riktignok er det inngått privatrettslig bindende avtale mellom Kvaløy reinbeitedistrikt og 
Arctic Center AS, men likefullt kan en ikke uten videre stenge en flyttvei jf. reindriftslovens § 
22. Stenger en flyttveien må en ha en alternativ flyttmulighet/flyttvei. Kompetansen til å legge 
om en flyttvei er det Landbruks- og matdepartement som innehar. 
Reindriften på Kvaløya er i dag i ferd med å endre seg. Det er kommet inn nye drivere på en av 
siidaandelene som må tas med i den videre planleggingen. Dette for å gjøre skadevirkningene 
av utbyggingen minst mulig. Dette kan skje ved avbøtende tiltak som f.eks. 
oppsamlingsgjerde, laste/losseplass, ledegjerder, kanalisering av aktivitet osv. Fylkesmannen 
forutsetter at distriktet tas med i den videre planleggingen/reguleringsendringen. 
 
Svar: Reguleringsplanen bygger på plan 1515 og avtaler knyttet til planen. Planområdet i 
gjeldende plan er blitt avgrenset i stor grad og dekker ca 20% av det opprinnelige. Innenfor 
området er det lite infrastruktur eller inngrep som hindrer bruk av området utenom skisesongen. 
Området Håkøybotn, Finnheia og Lille Blåmann er ikke lengre viktige beiteområder for rein. Det er 
dialog mellom Arctic Center og de aktuelle reinbeitelagene for videreføring av gjeldende avtale og 
for å inkludere samisk kultur og historie i anlegget, samt kunne tilby aktiveitere med og tilknyttet 
reindriften i området.  

 
Fylkesmannen ber om at formålet med denne reguleringsplanen blir klargjort og at det blir gjort en 
konkret vurdering etter KUF. Vi ber om å få tilsendt dette før vi gir konkrete faglige innspill til saken. 
Etter vår vurdering bør oppstart av planarbeid varsles på nytt av hensyn til medvirkning fra både 
offentlige organer og særlig andre interesserte. 
Denne planen må også ses i sammenheng med eventuelle andre planer for området. 
 
Svar: Reguleringsplanen har få vesentlige endringer fra plan 1515 og 906. Reguleringsplanen har i 
hovedsak justert bunnstasjonen pga etablering av småkraftanlegg der det er regulert bunnstasjon. 
Det utarbeides parralet med denne regulering en ny regulering for hyttefelt og områder som tidligere ikke 
er vurdert og behandlet. Det vil i forbindelse med denne reguleringen bli utarbeidet planprogram og 
konsekvensutredning. Tromsø kommune har informert og utdypet dette i egen samtale med 
Fylkesmannens kontor. 
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Revidert varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Friluftsliv: Det er viktig å kartlegge eventuell endring og bruk av området siden plan 1515 ble godkjent. 
Viktig med medvirkning fra brukere av området for eksempel frivillige organisasjoner. 

 

Svar: Det er og har vert dialog og møter med Sør Kvaløys IL skigruppe for å sikre bruk og interesser av 
området. I forbindelse med parallell regulering av hytteområder tilknyttet skianlegget (se beskrivelsen) vil 
bruk av området og naturinteresser bli konsekvensutredet. 

 

Naturmangfold og naturmangfoldloven §7 pålegger offentlige myndighet å synliggjøre sine 
vurderinger ihht lovens §§8-12. 

 

Svar: ROS analysen har avdekket verneverdier i området hovedsakelig langs Nordelva. Hoveddelen av 
dette området er regulert til friområder uten inngrep. Deler av Nordelva og ligger som en barriere i 
skianlegget der de aktuelle krysningene blir avgjørende for helheten. Disse krysningene vil komme i konflikt 
med noen av artene og artsmangfoldet. Det er i Planbestemmelsene sikret krysninger som 
brukonstruksjoner for å skåne området så mye som mulig. 

Etablering av skianlegg i området vil øke aktiviteten betraktelig og det vil ha vesentlig påvirkning på 
området. 

 

Planområdet berører deler av et område med naturtype gråor/ heggeskog vurdert til A verdi. Det 
ligger også inne en rekke arter av nasjonal forvaltningsinteresse i eller i nærheten av planområdet. 

Planens innvirkning på viktige naturtyper og arter må beskrives. 

 

 Samfunnssikkerhet: 

Planområdet ligger under marin grense og delvis på marine avsetninger. Grunnforhold må vurderes i 
ROS- analysen 
 
Svar: Det er ravineområder knyttet til Nordelva. Krysninger og infrastruktur i området må prosjekteres ihht 
TEK 10 og inneha geoteknisk prosjektering. 

 

2: Troms fylkeskommune (vedlagt): 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

 
Hvilke konkrete endringer omreguleringen medfarer fremkommer ikke av varselet. Av referat fra 
oppstartsmøte med kommunen 25.8.2016 fremkommer at endringer som ønskes er flere  
løypetraseer, flytting av bunnstasjon, flere heiser, skiarena og et leilighet- og hyttefelt. 
Troms fylkeskommune kan ikke komme med konkrete innspill til varselet på foreliggende  
Grunnlag annet enn.  
 
Tilgrensende plan:  
Det vil være naturlig a se helhetlig på denne omreguleringen og tilgrensende reguleringsplan for 
hyttefelt og kommersielle arealer, spesielt med tanke på samlet belastning for omradet.  
 
Svar: I forbindelse med den parallelle reguleringen av hyttefelt og kommersielle områder, vid det bli 
utarbeidet planprogram og konsekvensutredninger som ser helhetlig på området.  
 
Kulturminner  
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Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner som kommer inn under vårt 
ansvarsområde i det omsøkte omradet.  
Det er etablert en gravlund langs adkomstvegen til skianlegget. Dette er et nyere tids  
kulturminne som vi ber om at det tas hensyn til, slik at den ikke blir berørt ved regulering av 
adkomstveg.  
Planen må sikre adkomst og parkeringsplass til gravlunden. Ny veg bør legges med større avstand til 
kirkegarden, for a sikre gravfreden. 
 
Svar: Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. I planbeskrivelsen 
er det bestemmelse som sikrer eventuelle funn. 
 
Ny adkomst vei er forskjøvet noe bort fra gravlunden og det er regulert inn egen p-plass for 
gravlunden.  
 

Revidert varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Vannforvaltning 
Reguleringen har en påvirkning på vannforekomsten «Nordelva» med vannforekomst-ID 197-17-R. 
Denne vannforekomsten er registrert med status «i risiko» 
 
Svar: I Nordelva er det allerede etablert damanlegg for småkraft med tilhørende regulering av 
vannstand. Det er etablert hensynsone for flom i deler av elven med tilhørende bestemmelser og 
inngrep i og langs elven skal utføres så skånsomt som mulig. Etablering av skianlegget vil medføre økt 
aktivitet og belastning på området og naturen. SWECO har utarbeidet OSG og VAO plan for å sikre 
vann og natur. 
 

3: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat (vedlagt): 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

NVE har for tiden ikke anledning til å gi konkret tilbakemelding på varsel om oppstart og ber om 
forståelse for at NVE er nødt til å gjøre en slik prioritering. 
 

4: SVV, Statens Vegvesen (vedlagt): 

Statens vegvesen forutsetter at de trafikale løsningene langs Fv858, som er diskutert og 
avklart i tidligere møter, videreføres i omreguleringen. 
Statens vegvesen krever at det utarbeides og signeres en gjennomføringsavtale mellom 
Statens vegvesen og utbygger som detaljert avklarer hvilke tiltak som skal overtas oss til 
fremtidig bruk. 
 
Svar: SWECO har utarbeidet plan og forslag til vei og kryssløsning basert på dialog med SVV. Det er også 
utarbeidet OSG og VAO plan. 
 

5: Sametinget (vedlagt):  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

• Om planens forhold til samiske interesser 

Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2).  
 
Ref. planveilederen fra Sametingets hjemmeside. www.samediggi.no/dokumenter 
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Tiltaket ser ut til å være av en slik karakter og størrelse at det vil få negative konsekvenser for reindrifta 
i området. Vi forutsetter derfor at dette temaet blir behørig utredet i forbindelse med planprosessen, 
jf. planveilederen. 
 
Svar: I forbindelse med regulering 1515 ble det inngått avtale med Kvaløya reinbeitedistrikt v/Per Lars 
Kitti. Jf. brev fra Arctic Center AS til Tromsø kommune datert 8.10.2004. 
Det er inngått privatrettslig bindende avtale mellom Kvaløy reinbeitedistrikt og Arctic Center AS,  
Vedlagt følger avtalen. 
Utenfor skisesongen/ vintersesongen vil det ikke være aktiviteter innenfor planområdet som er til 
hinder for bruk eller gjennomfart av planområdet. 
 
 

• Om planens forhold til samiske kulturminner og konsekvensutredning 

Viser til Plan- og bygningsloven § 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan. «For utfylling, 
endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny 
plan». Dette medfører også at «Forskrift om konsekvensutredning for planer etter Plan- og 
bygningsloven» kommer til anvendelse. 
 
Tiltaket faller under forskriftene § 3 bokstav c for tiltak i vedlegg II nr. 12 bokstav a og c og nr. 13 
(endringer) under kriteriene i vedlegg III bokstav b og g, jf, siste ledd. 
Vi begrunner dette med at tiltaket er i direkte konflikt med flere felt med automatisk fredete samiske 
kulturminner, jf vedlagt kartutsnitt fra Riksantikvarens kulturminnedatabase (Askeladden). 
Kulturminnefeltene tilhører kulturmiljøet som strekker seg fra Finnheia til Straumsdalen. Kulturmiljøet 
utgjør sommerboplassen som eksisterte her fram til 1919.  
 
Det varsles også om ny regulering for hyttefelter og kommersielle arealer tilknyttet Arctic Center. 
Sametinget mener omreguleringen og nyreguleringen må sees i sammenheng som en 
reguleringsplan og derfor må behandles samlet. 
 
Uavhengig av dette mener Sametinget at nyreguleringen må behandles etter «Forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter Plan- og bygningsloven». 
Sametinget varsler innsigelse til planen dersom dette ikke blir tatt til følge. 
 
Svar: Krav til konsekvensutredning er blitt vurdert og diskutert med planavdelingen i Tromsø kommune. 
Ettersom Reguleringsplanen medfører få vesentlige endringer fra Plan 1515 i forhold til Kulturminner og 
kulturmiljøet er det ikke behov for konsekvensutredning i denne planen. Det vil i planen for hyttefeltet og 
tilhørende bli utført konsekvensutredning. Planen utarbeides parralet og baserer seg på samme 
masterplan. Vurdering av temaet er omtalt i Planbeskrivelsen. 
 

6: Tromsø kommune, Barnerepresentant for barn og unge (vedlagt): 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Når Arctic Center blir tatt i bruk, blir det økt trafikk til området. I innkjøringen fra Straumsvegen og opp 
mot planområdet er det viktig at barn som allerede bor i området blir ivaretatt med trafikksikre tiltak. 
Dette er skoleveien for noen barn, og barnerepresentanten ber om at dette hensyn tas.  
 
Viser til Rikspolitiske Retningslinjer for barn og unge, RPR-BU, der krav til den fysiske utformingen skal 
fremstå som trygg for barn og unge. 
 
Svar: Det er regulert inn ny kryssløsning mot fylkesveien samt gang og sykkelvei opp til Skisenteret som vil 
gjøre ferdsel noe mere oversiktlig. Det vil bli økt trafikk i området, denne aktiviteten vil i liten grad berøre 
skoletid. 
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7: Tromsø kirkelige fellesråd (vedlagt): 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Kirkevergen ønsker Arctic Center hjertelig velkommen til vårt nabolag, og samtidig ønsker vi å minne 
om vår tilstedeværelse i området. 
 

• Merket areal i vedlegg 1 og 2, gnr 66, bnr 31, er regulert til gravlund. 
• Gravlunden ligger langs veien opp til det planlagte senteret hvis vi forstår kartskissen som er 

vedlagt mailen av 26.9. 
• Veien er svært nær gravlundsgjerdet i nordvestre hjørnet, og bør utvides eller endres i dette 

området både for å sikre adkomst og slippe skader på gravlundsgjerdet. 
• Vi forstår at området vil bli et utfluktsområde både sommer som vinter, og anser dette som 

positivt både for området og byen. Vi har heller ingenting imot at folk besøker gravlunden. Vi 
er imidlertid opptatt av å bevare gravlundsfreden, og ber om at det blir tatt initiativ til at den ro 
og skikkelighet som forventes på en gravlund, blir opprettholdt. Eksempler på uro kan være 
skigåing over graver. Se de vedlagte vedtektene for gravlundene i Tromsø, spesielt § 13. Det 
er videre ønskelig med en buffersone mellom skiområdene og gravlunden på ca. 100 meter. 

• Det må sikres nødvendig og skikkelig adkomst til gravlunden og parkeringsplassen, sommer 
som vinter, både under opparbeidelse av området og etter ferdigstillelse. 

• Hvis skitrafikk på noen som helst måte skulle komme i konflikt med gravlunden, ber vi om det 
det etableres tilstrekkelig gjerde eller trafikksikring mellom gravlunden og skiområdene 
ovenfor. 
 
Svar: I reguleringsplanen er eksisterende adkomstveg utvidet og det er regulert inn gang og 
sykkelvei som også vil støtte adkomsten til gravlunden. Det er lagt inn eget parkeringsareal for 
gravlunden mellom veg og gravlund, veien er i den sammenheng flyttet litt lengre fra gravlunden.  

 

8: Larseng Håkøybotn grunneierlag v/Anders Eilertsen (vedlagt) 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Larseng-Håkøybotn grunneierlag mener tiltaket er av et slikt omfang at det må gjøres 
konsekvensutredning for effekten dette har på stor- og småvilt, samt bufé. 
 
Svar: Se tidligere svar og redegjørelse i planbeskrivelsen. 
 

9: Marita Ryeng (Vedlagt) 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Innspillet er knyttet til både ny regulering for hyttefelter og kommersielle arealer tilknyttet Arctic 
Center. 
 
Trafikkbildet i Håkøybotn har endret seg mye de senere år. Trafikkøkningen gjelder både hverdag og 
helg. Åpning av Rya-forbindelsen i 2011 er nok noe av årsaken, men her antas flere forhold å spille inn. 
 
Trafikksikkerhetstiltak savnes i et så bynært og trafikkert område. Det oppleves ofte som farlig og 
ferdes langs veiene, både sommer- og vintertid. Men særlig vintertid hvor det er brøyteskavler, og 
ingen mulighet til å hoppe i grøfta. Det er 60-sone i området, men forbikjøringer i høy hastighet ses 
daglig. 
Et utbygd Arctic Center vil medføre ytterligere trafikk gjennom bygda, jf. flere nye arbeidsplasser, 800 
parkeringsplasser og annen skytteltrafikk for transport av gjester. En ny Kvaløyforbindelse muliggjør 
også mer utbygging mellom Eidkjosen og Håkøybotn. 
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I tillegg til konkrete tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved innkjøring til Arctic Center, er gatebelysning 
og/eller videreføring av gang- og sykkelveien fra Eidkjosen gjennom Håkøybotn tiltak som bør 
vurderes. 
Det må tilføyes at Håkøybotn som ellers på Sør-Kvaløya/Malangshalvøya heller ikke er tilgodesett med 
gode kollektive transporttilbud. Det er dermed lite sannsynlig at bilbruken gjennom området 
reduseres i overskuelig fremtid. 
 
Svar: I reguleringsplanen er det gjort endring av kryssløsning og møtet med fylkesveien. 
Reguleringsplanen bygger på Plan 1515 og de konsekvensene den har. Det vil bli økt trafikk og SVV bør 
i fremtiden vurdere forholdene rundt Fylkesveien. Økt aktivitet og bruk vil kunne bidra til å få fokus på 
denne vegen. 
 

10: Siljan Viken og Kjell-Vidar Johansen (vedlagt) 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Nå skal Arctic Center søke omregulering av fantasislottet sitt. De har fått lov til å lure til seg området 
fra grunneierne gjennom en rettsak hvor prosjektet ble fremstilt så fantastisk og noe "must-have" for 
Tromsø. Og nå er det ikke godt nok for å få tak investorer som vil investere og området må 
omreguleres. Var det ikke på grunn av lite inngrep i naturen at Arctic Center fikk medhold i retten? 
Jeg synes at Arctic Center skal få bevise at slik de har fremlagt kjempet for er realiserbart slik de har 
framlagt prosjektet ovenfor Tromsøs befolkning og rettsvesen. 
 
Jeg håper at dere tar til fornuft og sier nei denne gangen og lar hele befolkningen i Tromsø få 
nyte de naturopplevelsene som er på Finnheia og Lille Blåmannen i dag. Området ligger der, 
gratis for alle som vil oppleve natur. Ingen dagskort eller helgepass er nødvendig og slik 
ønsker vi at det fortsatt skal være i Håkøybotn. 
 
Svar: Reguleringsplanen bygger på foreliggende plan 1515 der arealet allerede er avsatt til Skianlegg. 
Denne planen medfører ingen vesentlige endringer i forhold til de intensjoner og ambisjoner som allerede 
er avklart i tidligere prosesser. 
 

11: Nordia på vegne av grunneier Oddbjørn Mortensen gnr 68 bnr 7 og Sylvi Viken Johansen gnr 68 
bnr 3 (vedlagt) 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Det er i dette innspillet til oppstart av reguleringsplan påpekt en rekke forhold som tilsier at 
omregulering ikke bør tillates. Innspillene gjelder flere forhold, og grunneierne forventer at deres 
innspill vil bli behandlet på en langt grundigere og mer korrekt måte i denne prosessen enn den i den 
foregående reguleringsprosessen. Det forutsettes at Tromsø kommune oppstiller krav om KU. 
 
Svar: Se tidligere svar. 
 
Disse grunneierne har i svært lang tid måttet forholde seg til at andre næringsaktører legger planer for 
deres eiendommer uten deres samtykke. Det er i strid med EMK og må således stoppes så raskt som 
mulig. Forslagstiller og Tromsø kommune varsles om at en eventuell videreføring av omreguleringens 
prosessen vil bli vurdert brakt inn for sivilombudsmannen. 
 
Svar: Planavgrensningen for reguleringen er endret slik at ny reguleringsplan ikke befatter disse 
eiendommene. 
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12: Geir-Arne Sørensen, på vegne av beboerne av Strømsveien 295-309 (vedlagt):  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

Samtlige beboere har sin private drikkevannskilde (åpen), på nordvestsiden av det regulerte område 
for Arctic Center. Dette er selvfølgelig en vannkilde som er disponert for forurensning som resultat av 
økte aktivitet, eventuelt bruk av kjemikalier, motorferdsel etc. 
Vårt spørsmål er derfor, hvordan vil prosjektet ivareta vår drikkevannskilde i denne sammenheng? 

 
Svar: SWECO har utarbeidet VAO plan som skal sikre drikkevannet, vedlagt følger VAO plan og 
utredning vedrørende drikkevannet. Det er lagt inn tekst i bestemmelsene for å sikre brønner og 
drikkevannskilder:  
Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 
Privat drikkevannsanlegg i området må ivaretas, enten ved å sikre brønn og ledning, eller 
ved at det private anlegget kobler seg til nytt vannanlegg som bygges ut i regi av Arctic 
Center.  
I anleggsfasen skal eksisterende privat vannforsyning ivaretas, og sikres mot forurensning. 

 

Revidert varsel om oppstart av reguleringsarbeid: 

I det planlagte område hvor det nå skal reguleres for hotell, hytter og økt motorisert ferdsel, er det 
mellom 20-30 boliger, hvorav alle er tilknyttet privat vannverk med uttak fra åpne elveløp i samme 
område som nå skal reguleres. 
 
Vårt spørsmål blir derfor, hvordan skal vanntilførsel, i form av mengde og kvalitet sikres for disse 
beboerne i denne sammenheng? 

7. Kommentarer 
I reguleringsplanen er bunnstasjonen for Arctic Center flyttet noe høyere i terrenget i forhold til plan 
1515 og de tilhørende heisene og nedfartene er justert og tilpasset ny plassering av bunnstasjonen. 
Det er lagt inn en ny heis og noen flere nedfarter på nordsiden av Nordelva for å styrke den nedre 
delen av skianlegget og tilhørende tilbud. For å sikre gode krysninger av Nordelva som er tilpasset 
terreng og omgivelser er formålet for skiløypetrase utvidet langs elveleiet og det er lagt inn en egen 
hensynsone. Det er regulert inn ny veg fra fylkesveien med parkeringsanlegg tilknyttet skianlegget 
som bygger på plan 906. 
Reguleringsplanen bygger på de foreliggende planene og har få vesentlige endringer eller 
konsekvenser i forhold til planene. 
 

8. Vedlegg 
• Plankart 
• Planbestemmelser 
• ROS analyse Arctic Center 
• Vedlegg ROS analyse Arctic Center 
• Varsel oppstart reguleringsarbeid 
• Kommentarer til varsel oppstart av reguleringsarbeider Arctic Center 
• Utomhusplan område Bunnstasjon 
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• Illustrasjonsplan 
• OSG rammeplan  
• VAO rammeplan med tegninger 
• Avtale Kvaløya Reinbeitedistrikt 
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