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1. Forord  
Prosjektet Arctic Center startet ved at gründeren Jarle Lauritsen, ønsket å etablere et kurs og 

konferansesenter i området Håkøybotn på Kvaløya like utenfor Tromsø by. Senere har 

kjerneidéen utviklet seg, og i dag fremstår konseptet som et helårs, integrert reiselivsanlegg 

med stor kapasitet for overnatting og bespisning knyttet opp mot en rekke naturbaserte 

aktiviteter. I 2005 godkjente Tromsø kommune detaljert reguleringsplan 1515. Etter nye 

innsigelser og nye befaringer stadfestet Miljøverndepartementet planen på nytt 13. juni 2008. 

Selskapet Arctic Center AS ønsker nå å realisere planene om et helårs, integrert reiselivsanlegg 

i Håkøybotn på Kvaløya i Tromsø kommune. De rettslige forhold omkring bruksretten til regulert 

området er avklart, og Arctic Center AS vil være klar til å iverksette planene når finansieringen 

er på plass. 

Arctic Center vil bygge et alpinanlegg og dermed bidra til at Tromsø blir et komplett 

vintersportssted; En destinasjon der aktiviteter skjer innenfor et kompakt område, men også 

med et rikt tilbud både innen naturbaserte aktiviteter og urbane tilbud i nærhet av destinasjonen.  

Området i Håkøybotn er valgt på grunn av gunstige klimatiske forhold, samt en topografi som 

gjør det mulig å etablere et alpinanlegg med mange nedfarter basert på én hovedheis og én 

bunnstasjon. 

Det presiseres at dette planprogrammet behandler et område på 620 mål som grenser inn mot 

alpinanlegget. På Finnheia (189 moh) er det regulert 150 mål tomt til hotell med tilhørende 

fasiliteter. Hotellet vil være tilpasset skikjørere, nordlysturister, arrangementer og kurs- og 

konferanser. Innenfor hotellområdet vil det bli etablert en samisk attraksjon, et snøhotell og 

fasiliteter for helårsaktiviteter. 

Et område på 470 mål nedenfor hotellet søkes nå omregulert til næringsarealer, turistanlegg og 

fritidsbebyggelse.  Alle boenheter vil ha gunstige ski inn/ski ut- muligheter for alpint og langrenn. 

I feltets øvre del, ved Finnheia, vil det bli etablert en alpinlandsby med varme senger.  

 

 
Planområdet markert med rød stiplet linje 
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2. Innledning 
2.1. Formål 
Planarbeidet har som mål å tilrettelegge for blandet fritids- og næringsbebyggelse innenfor 

planområdet. Planarbeidet vil avklare og belyse forhold knyttet til landskap og grøntstruktur, 

allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon, naturmiljø, vann, avløp og overvann, samt trafikk og 

transport. Det vil utredes for alternative utbyggingsscenarier som vil se på konsekvenser av 

ulike måter å bebygge området på.  

2.2. Bakgrunn 
Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Arctic Centers ønske om å få omregulert et område 

innenfor eksisterende reguleringsplan for Hotell og konferansesenter på Finnheia, planID 0906 

for å tilrettelegge for blandet fritidsbebyggelse og næring i nær tilknytning til det planlagte 

alpinanlegget i Håkøybotn. I vedtatt plan er planområdet regulert til friluftsområde, anlegg for 

skisport. Det har gjennom arbeidet med Arctic Center blitt klart at det er nødvendig med en 

større utbygging av fritidsbebyggelse og leiligheter for å betjene et skianlegg i denne 

størrelsesorden. Innenfor planområdet ligger et område som i gjeldende plan er regulert til 

turistanlegg/hotell. Denne delen av planen blir videreført. 

 

En kort historisk gjennomgang av prosessen med Arctic Center kan oppsummeres som følger: 

 
1982: Etter et omfattende masterplan-arbeide konkluderes det med at et område på 8.000 mål er velegnet 

for etableringen av Arctic Center. 

 

1984-87: Aksjeselskapet Arctic Center AS etableres med Jarle Lauritsen, Roald Skogvik, Vidleiv 

Johansen, Knut Wilhelmsen som eiere. Reguleringsplan er oversendt Tromsø kommune, og godkjennes i 

1986. Miljøverndepartementet stadfester Reguleringsplan 906 i 1988. 

 

1988-89: På grunn av sen fremdrift for å få ekspropriert bruksrett til deler av det regulerte området, var det 

utfordrende å skaffe investorer. 

 

1994: Det norske alpinlandslaget prøvekjører løypene ned fra Lille Blåmann, og konkluderer med at 

traséene er fullt på høyde med andre destinasjoner i Europa. I løpet av årene har flere fremtredende 

alpinister vært på befaring med samme konklusjon. 

 

2005-2008: Tromsø kommune godkjenner detaljert reguleringsplan 1515. Etter ny innsigelse og nye 

befaringer stadfester Miljøverndepartementet planen på nytt 13. juni 2008. 

 

2010: Canadiske Ecosign befarer området, og avgir en omfattende rapport med konklusjoner som 

anbefaler etablering av et alpinanlegg med tilhørende infrastruktur. Rapporten tar for seg fjellets topografi, 

markedspotensial og tekniske løsninger. 

 

2011: De lokale eiendomsinvestorene Knut Wilhelmsen og Gunnar Wilhelmsen går inn som store 

aksjonærer i prosjektet, samtidig som Rolf Gulbrandsen kommer inn som styreleder. Knut Wilhelmsen blir 

daglig leder. 

 

2016: Tromsø kommune vinner frem i ekspropriasjonssak mot to grunneiere for å få bruksrett ihht detaljert 

reguleringsplan 1515, og som danner grunnlag for alle planer som foreligger for området. Prosjektet får ny 

giv, og daglig leder engasjeres for å bygge internkompetanse og sikre fremdriften i prosjektet. 

 

2017: Emisjon på 6,0 millioner, hovedsakelig til å betale engangserstatning til to grunneiere som har fått 

ekspropriert bruksretten til sine eiendommer.  
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2.3. Forslagstiller 
Planforslaget fremmes av Arctic Center as. Planprogrammet utarbeides av Arkitektkontoret 

Amundsen as, i nært samarbeid med Arctic Center, Nordic Office of Architecture og Tromsø 

kommune.  

 

Forslagstiller:    Arctic Center AS 

     V/daglig leder Erik Joachimsen  

     Tlf: 97 09 38 30 
     erik.joachimsen@nhoreiseliv.no 

 

 Planlegger:    Arkitektkontoret Amundsen as 

 Prosjektansvarlig:   Peter Amundsen 

     Tlf: 41 56 59 24 

     pa@arkitektamundsen.no 

 Saksbehandler:   Bonnie Casteleyn 

     Tlf: 92 03 44 98 

     bc@arkitektamundsen.no 

 

2.4. Om planarbeid og konsekvensutredning 
I tråd med plan og bygningslovens § 4.1 utarbeides planprogram for detaljregulering av 

arealplanen for Arctic Center. Planprogrammet skal redegjøre for formål med planarbeidet, 

planprosessens tema for utredning og for hvilke utredningsmetoder som benyttes.  Planarbeidet 

utløser krav om en rekke konsekvensutredninger: forhold knyttet til landskap og grøntstruktur, 

allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon, naturmiljø, vann og avløp, samt trafikk og transport. 

Formålet med konsekvensutredningene er å sikre at viktige hensyn knyttet til miljø og samfunn 

blir tatt i betraktning under arbeidet med planen. Forskrift om konsekvensutredning legger opp 

til at planprogram og utredninger skal tilpasses omfang og nivå på planarbeidet, og belyse de 

problemstillinger planarbeidet omfatter. Konsekvensutredningene skal klargjøre om det er 

behov for avbøtende tiltak i forbindelse med gjennomføringen av planen, samt om det er behov 

for undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av 

planen.  

Konsekvensutredningene skal oppsummere virkningene av de aktuelle alternativer, komme 

med anbefalinger angående valg av alternativ, og vurdere eventuelle behov for nærmere 

undersøkelser.  

2.5. Hensikt med planprogrammet 
Planprogrammet skal klargjøre hensikten med planarbeidet, og avklare premisser for det videre 

arbeidet med planen. Det gis også i planprogrammet en beskrivelse av omfanget av prosjektet, 

og innholdet i planen. Planprogrammet redegjør for omfanget av det videre arbeidet med 

planen, og aktuelle problemstillinger vil bli vurdert, og utredninger vil bli utført for å gi et bilde av 

tiltakets påvirkning på miljø og samfunn, i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger § 5.   

 

2.6. Planprosessen 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Planprogrammet skal deretter 

fastsettes politisk av Tromsø kommune. Formell oppstart av planarbeid følger etter dette. 

Parallelt med konsekvensutredningen pågår arbeidet med reguleringsplanen.  

Utredninger og vurderinger av utbyggingsalternativer vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til 

reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal behandles av Tromsø kommune.  

  

mailto:erik.joachimsen@nhoreiseliv.no
mailto:pa@arkitektamundsen.no
mailto:bc@arkitektamundsen.no
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3. Beskrivelse av planområdet 
3.1. Eksisterende situasjon 
Planområdet er ca. 620 daa og ligger på Finnheia i Håkøybotn på Kvaløya, om lag 20 km fra 

Tromsø sentrum.  Vegen opp til området passerer Håkøybotn gravlund. Tromsø 

villmarksenter ligger ca. 4 km mot sør-øst.  

 

 
Planområdet ligger innenfor det markerte området på bildet 
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Flyfoto, planområdet omtrentlig markert.  

 

Området er i dag dominert av utmark med lynghei, myr og småskog. Det er ikke bebyggelse 

innenfor planområdet, men i det østre hjørnet går eksisterende veg anlagt i forbindelse med 

trafostasjon over området. Høyspentledning fra trafo krysser planområdet. Eventuell omlegging 

av denne skal vurderes i det videre arbeidet med prosjektet.  

 

 
Bilde tatt fra planområdet om vinteren, mot Håkøya. 
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Planområdet kan karakteriseres som en åsside, som skrår oppover fra øst mot vest, før det 

flater ut mot toppen, selve Finnheia. På toppen ligger området som er regulert til hotell. 

Planområdet har tydelig høyfjellskarakter dominert av lyng, og enkelte mindre konsentrasjoner 

av lav krattskog, med en og annen fjellbjørk som har fått vokse seg opp mot 2-4 meter. 

Området er stedvis myrlendt i drag som heller mot elver både på nord og sørsiden av området. 

På Finneheia er det funnet flere spor av samiske bosettinger som er mer enn 100 år gamle. 

Dette kvalifiserer til automatisk fredning etter kulturminnevernloven §4. Det vil bli gjort egne 

befaringer for å kartlegge og vurdere disse kulturminnene inngående. Det er blant annet funnet 

tufter, ildsteder og en offerstein. I reguleringsbestemmelsene for plan 0906 punkt 2.2 står det: I 

område A skal de samiske kulturminnene tas hånd om ved innpassing av spesialområde for 

kulturminnene og nødvendige innretninger for vern av disse.  Det har vært en intensjon fra 

forslagsstillers side å forvalte kulturminnene på en bærekraftig måte. Dette innebærer å se på 

muligheten for å gjøre kulturminnene mer allment tilgjengelige, men på en slik måte at de 

bevares best mulig for ettertiden. 

 

Tilgrensende områder blir utover å være utmark for gårdsvirksomhet benyttet til fotturer 

sommerstid, mens det vinterstid blir tråkket langrennsløyper som krysser det nordvestlige 

hjørnet av hotellområdet. Utredning av nye langrennsløyper vil bli gjort i forbindelse med 

planarbeidet.  

 

Bilde tatt fra planområdet om våren, mot Håkøya. 

 

3.2. Planavgrensning  
Planområdets avgrensning er basert på eksisterende arealplan ID 0906. Det foregår to 

parallelle reguleringsprosesser innenfor den opprinnelige planen.  Den delen av området som 

PLAN NR L12-1515,  
Kommunestyrets vedtak 2007 
Reguleringsplan for Arctic Center, 
Håkøybotn 

PLAN NR 50/906   
Kommunestyrets vedtak 1986 
Reguleringsplan for hotell og 
konferansesenter på Finnheia 
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innbefatter nedre del av alpinanlegget og infrastruktur direkte knyttet til drift av dette blir 

behandlet som egen plan, med ID 1875: Reguleringsplan for alpinanlegg i Håkøybotn, nedre 

del.  

 

 
Reguleringsplan 906, stadfestet i Miljøverndepartementet i 1988 

 

Reguleringsplanen behandlet i dette planprogrammet har ID 1879: Detaljregulering Finnheia 

alpinlandsby og omfatter hotellområdet som allerede er definert i eksisterende plan, samt et 

planlagt område for næringsarealer, turistanlegg og fritidsbebyggelse. Mot nord grenser planen 

mot selve skianlegget. Mot sør, øst og vest ligger arealer med LNRF formål. 
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Illustrasjon som viser forholdet mellom reguleringsplanene for Arctic Center. Rød heltrukken linje viser at 

planavgrensningen for 1879 overlapper 1875. Dette forholdet er avklart.  

 

3.3. Eiendomsforhold 

 
Tomtekart innenfor planområdet 
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Planområdet består av fire teiger med private eiere, alle med gårdsnummer 66.  

Fra sør mot nord:  

 Bruksnummer 20: Marita A. Ryeng (104 185 kvm) ca. 105 daa 

 Bruksnummer 21: Marita A. Ryeng (85 718 kvm) ca. 86 daa 

 Bruksnummer 16: Nils L. Lium (1/3), Karl S. Lium (1/3), Geir Ottar Brattli (1/6), Kjell Alvar 

Brattli (1/6) ca. 133 daa 

 Bruksnummer 4: Roald A. Skogvik (285 481kvm) ca. 286 daa 

 

Alle eiere innenfor planområdet er innforstått med, og positive til, reguleringsplanarbeidet.  
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4. Forslag til planprogram 
4.1. Metode 
Planprogrammet er et dokument som beskriver det videre arbeidet med reguleringsplan for 

Finnheia Alpinlandsby. I samarbeid med Byutvikling i Tromsø kommune, er det jobbet frem en 

oversikt over hvilke temaer som skal konsekvensutredes og vurderes i arbeidet med 

reguleringsplanen. Tabellen i kapittel 5 gjennomgår disse temaene og hvilke momenter ved 

teamene som er nødvendige å belyse.  

 

Det er fem temaer som foreslås konsekvensutredet i tillegg til ROS analyse. En 

konsekvensutredning innebærer at det skal innhentes ny informasjon om temaet, som deretter 

vil bli vurdert. Innhenting av ny informasjon og analysering og bruk av denne vil bli gjort av 

spesialister på de ulike temaene. Eksempelvis vil det bli foretatt befaring for å kartlegge 

naturmangfold etter naturmangfoldsloven §8, og samiske kulturminner vil bli undersøkt og 

kartlagt av arkeologer og evt. representanter fra Sametinget eller Troms fylkeskommune. Et 

sammendrag av utredningene vil bli innarbeidet i planen, og utredningene i sin helhet vil 

vedlegges planen, som separate delutredninger.  

 

Konsekvensutredningstemaene utredes på følgende måte:  

1. Beskrivelse av dagens situasjon, og en vurdering av tiltakets konsekvenser knyttet til ulike 
utbyggingsalternativer. 

2. Kartlegging og beskrivelse av eventuelle konsekvenser for tilgrensende områder – alt etter 
hvilket tema det dreier seg om. 

3. Vurdering av grunnlaget for utredningene. 
4. Vekting av konsekvenser, og avbøtende tiltak.  
 

Ytterligere 9 temaer vurderes i planarbeidet. Ved en vurdering innhentes ikke ny informasjon, 

men kjent kunnskap brukes for å beskrive tiltakets virkning.  

 

4.2. Alternativer 
Det vil bli beskrevet og vurdert alternativer i konsekvensutredningene og vurderingene, 

følgende alternativer legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet, og det understrekes at 

alternativene vil kunne endres når planarbeidet er lenger fremskredet, og det fremhever seg 

mer konkrete alternativer.  

- 0-alternativ 

Dette alternativet vil vurdere konsekvensene om planområdet som er varslet i denne 

planen ikke bebygges. Alternativet vil således belyse konsekvensene ved kun å bygge 

et frittstående alpinanlegg med tilhørende hotellområde.  

- Alternativ ‘spredt’ 

Alternativet vil utrede en spredt bebyggelse, dvs en bebyggelse som etterlater få 

områder uberørt i planområdet, men som i høyde og fjernvirkning kan fremstå som 

forsiktig.  

- Alternativ ‘tett’ 

Alternativet vil utrede en mer konsentrert bebyggelse med større grad av fellesløsninger 

og konsentrasjon av funksjoner, som kan gi større grad av ubebygde områder innenfor 

planområdet.  

 

Det må i forbindelse med utredningen av alternativer fremheves at planarbeidet er på et så tidlig 

stadie at det er ikke hensiktsmessig å begrense alternativsutredningen fast til disse tre nevnte 

alternativene, men heller ha en viss åpenhet i tilfelle det kommer andre mer relevante 

alternative utbyggingsmetoder på bordet.  
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4.3. Grunnlagsdokumenter 
Som grunnlag for vurderingen av hvilke temaer som er aktuelle for det konkrete planarbeidet, er 

følgende dokumenter benyttet.  

 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

 Veileder, reguleringsplan, Miljøverndepartementet 

 Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse 

 Planveileder, planprosess for reguleringsplaner, Tromsø kommune 

 

4.4. Reguleringsplan 
På grunnlag av konklusjonene i konsekvensutredningen utarbeides en samlet reguleringsplan 

med følgende dokumenter: 

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser til plankartet 

 Planbeskrivelse 

 Konsekvensutredninger (alle konsekvensutredninger leveres som separate delutredninger) 
 

4.5. Medvirkning og informasjon 
Offentlig innsyn og medvirkning i planprosessen sikres gjennom høringer i henhold til offentlige 

bestemmelser. Følgende høringer vil være aktuelt for saken: 

 Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring i min. 6 uker. 

 Ferdig planforslag legges ut til offentlig ettersyn i min. 6 uker. 
 

Tromsø kommune og forslagsstiller vil i samarbeid avvikle møte med naboer for å gi direkte 

informasjon om planprosessen, dette vil bli arrangert før komplett planforslag er utarbeidet. Ved 

å legge nabomøte på dette stadiet i prosessen er det mulig å innarbeide innspill fra naboer i 

prosjektet.  
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5. Tiltaket/prosjektet 
5.1. Temaer for konsekvensutredning  

Tema Problemstillinger  Krav til utredning 

Landskap og 
grøntstruktur 

- Planområdet ligger innenfor 
markagrensen i ubebygd terreng. 
Det vil være vesentlige 
terrenginngrep som følge av 
planen, og det vil sette krav til 
terrengbearbeiding og 
revegetering.  

-   

- Vise terrenginngrep. 
- Utarbeide detaljerte 

illustrasjoner. Illustrasjonene 
skal ha en markering som 
viser uberørt terreng. 

- Avbøtende tiltak, bl.a. prinsipp 
for revegetering/ hensyn til 
biologisk mangfold. 

- Fjernvirkning av 
tiltaket/terrengmodeller og 
visualisering. 

- Områdets rolle i overordnet 
landskap- /grøntstruktur. 

Allmenn ferdsel, 
friluftsliv og 
rekreasjon 

1. Plassering av bebyggelse vil ha 
påvirkning på ferdsel i området. 

- Tiltakets konsekvenser for 
allmenn ferdsel. 

- Adkomst og ferdsel gjennom 
området. 

Naturmiljø - Tiltaket vil ha konsekvenser for 
flora og fauna. 

- Kartlegging av naturkvaliteter, 
flora og fauna. Konsekvenser 
av tiltaket for eksisterende 
naturmiljø analyseres med 
bakgrunn i 
Naturmangfoldsloven.  

Trafikk og transport Trafikksituasjonen ved ferdig 
utbygd prosjekt vil bety en 
endring fra dagens situasjon.  

- Utredning gjøres for planene 1875 
og 1879 i fellesskap. 
 
- Trafikksystem og trafikktall, i 

dag og fremskrevet. 

- Vegløsning for adkomstveg 
med linjeføring og tverrprofil og 
kryssløsning. 

- P-behov må dokumenteres. 
- Kollektivtrafikk til/fra anlegget. 
- Behov for tiltak for fotgjengere, 

syklister og skigåere. Det 
legges vekt på sikkerhet for 
barn.  

- Trafikksikkerhet 

Vann, avløp og 
overvann 

- Tiltakets påvirkning på vann, 
avløp og overvannsitasjonen i 
området   

- VAO rammeplan utarbeides av 
ifm. PLID 1875, og denne 
planen gjøres gjeldende også 
for denne planen. 

- Forholdet til minikraftverket 
 

Risiko og 
sårbarhetsanalyse 

- Alle risiko- og sårbarhetsfaktorer 
skal vurderes som en del av 
konsekvensutredet planområde 
jfr. PBL. 

- Analysen skal gjennomføres 
ved bruk av Fylkesmannen i 
Troms sitt standardskjema for 
ROS-analyser.  

Reguleringsformål 
Fritidsbebyggelse 

- Det er ikke ønskelig at 
fritidsboliger benyttes som fast 

- Hvordan skape incentiver for 
at hyttene benyttes i tråd med 
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bopæl, både fordi det 
representerer en uønsket 
byspredning, det vil påvirke 
kapasiteten på 
Sandnessundbrua, samt at det 
begrenser tilgangen på 
bygningsmassen som 
utleieobjekter i Arctic Center.  

reguleringsformålet, 
eksempelvis gjennom teknisk 
infrastruktur, juridiske avtaler, 
etc.  

- Belyse antall enheter og BRA 
for planområdet.  

- Markedsundersøkelse, som 
belyser kjøpers motiv for å 
anskaffe fritidsbolig i Arctic 
Center.  

- Arctic Center vil bidra til å øke 
sengekapasiteten i Tromsø, 
med både varme og kalde 
senger. Hvilken innvirkning 
antas dette å få på hotellene i 
Tromsø sentrum?  
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5.2. Temaer for vurdering 
Tema Problemstillinger  Krav til vurdering 

Energiløsninger - Eventuelle energisparende 
tiltak 
 

- Vurdering av alternative 
energikilder  

Næringsliv/sysselsetting - Tiltakets effekt på næringslivet i 
nærområdet og regionen 

- Beskrivelse av dagens 
situasjon 

- Vurdering av tiltakets 
betydning, også sett i 
sammenheng med drift av 
alpinanlegget. 

Teknisk infrastruktur 2. Eksisterende el infrastruktur 
 

- Kartlegging av dagens el-
nett i området.  

- Avklare behovet for 
omlegging av 
høyspentledning. 

Universell utforming - Sikre like muligheter og 
rettigheter for alle, uavhengig 
av funksjonsnivå. Dette teamet 
ivaretas i henhold til Plan- og 
bygningsloven. 

- Vurdering av 
orientering/forståelse, 
bevegelse, hørsel, syn, 
miljø, bruk for personer 
med redusert 
funksjonsevne.  

Barn og unge - Tiltaket kan påvirke barn og 
unges bruk av området. 

- Skoler og barnehager i 
området kartlegges 
sammen med bruken av 
området.  

Kulturminner og 
identitet 

- Særlig hensynssone, eldre 
samisk bosetting samt reindrift. 

- Fortidsminner etter samisk 
bosetting restaureres og 
utvikles.  

- Samarbeid med Tromsø 
museum og Sametinget, 
samiske organisasjoner og 
kunstnere.  

Reindrift og 
beiteområder 

- Tiltaket kan påvirke reindrift og 
beiteområder. 

- Tiltakets påvirkning på 
reindriften og beiteområder. 

Klima - Snø-, vind- og solforhold 
vurderes. 

- De lokalklimatiske 
forholdene både vinter- og 
sommerstid skal gjøres 
rede for. 

Eierforhold - Fremtidige eierforhold innenfor 
planområdet 

- Eierform infrastruktur i 
området. 

 

Offentlige tjenestetilbud - Renovasjon 
- Behov for økt kapasitet i 

offentlig transport 

- Eierskap og drift 
 

- Kartlegging av offentlig 
infrastruktur i området for 
renovasjon og 
kollektivtilbud. 

- Hvordan tilrettelegges det 
for næringslivet? 

- Investering/drift. 

Idrett - Flerbruk/samlokalisering 
- Arrangementer 

- Bruken av anlegget for 
idrettsmiljøet i Tromsø  

Støy - Støy fra trafikk  - Konsekvenser for beboere 
og brukere vurderes og evt. 
avbøtende tiltak ivaretas. 
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