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1. FORMÅL MED PLANEN
Formålet med planen er tilrettelegging for ny ungdomsskole inklusiv flerbrukshall innenfor
eiendommene 72/25 og 72/132 på Kvaløysletta. Eiendommen 72/132 er i dag bebygget med
ungdomsskole, barneskole og SFO-bygg, og det er forutsatt at ny ungdomsskole skal kunne bygges
før det gamle skolebygget rives.

2. PLANOMRÅDET OG VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET
2.1. Planområdet
Planområdet ligger ovenfor rundkjøringen ved Sandnessundbrua på Kvaløya, på oversiden av
fylkesveg 862. Planområdet omfatter de to eiendommer, 72/25 og 72/132, på til sammen ca. 45 daa.
Begge eiendommene eies av Tromsø kommune. I tillegg foreslås varsel om oppstart å omfatte deler
av tilliggende trafikkareal (kommunale veger samt kryss med fylkesveg) samt mindre del av 72/9 mot
nord/Slettabakken. Det endelige planområdet kan ev. reduseres i forhold til varslet planområde.
Eksisterende boligeiendom gnr/bnr 72/12 inngår i planområdet, men forutsettes opprettholdt som
boligtomt.

Beliggenhet
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Forslag til planavgrensning varsel om oppstart (rød stiplet linje). Regulert offentlig formål (blå stiplet linje.

2.2. Utsikt/sol
Virkninger mht. sol og utsikt for eksisterende boligbebyggelse utenfor planområdet antas å være
svært begrenset. Området er bebygget i dag med skolebygg i to etasjer og det er en terrengforskjell
mellom det aktuelle byggeområde og eksisterende boligbebyggelse ovenfor/ mot nord og vest på
minimum 14 meter (ca. 4 etasjer). Boligbebyggelsen på oversiden vil dermed kunne se over ny
bebyggelse, og nye bygg vil ikke skyggelegge for eksisterende bebyggelse ettersom de ligger høyere.

2.3. Trafikk
Slettavegen er enveiskjørt i retning nord-sør forbi planområdet. Området har atkomst fra
Slettabakken/Fv. 863 og utkjøring via Fv. 862. Tilgrensende kommunale veger er Slettavegen og
Slettabakken. Det er opparbeidet snuplass/ avsettingslomme både i Slettabakken og i Slettavegen,
med gangforbindelser til skolene.
Det er opparbeidet parkeringsplasser internt på skoleområdet og ved kryss med fylkesveg 863/
Slettabakken. Totalt antall plasser i dag er ca. 30 plasser innenfor skoleområdet og ca. 13 plasser
nederst i Slettabakken.
Barneskolen har i dag 140 elever, men har kapasitet til 224 elever. Det er ikke forutsatt noen
utvidelse av barneskolen i gjeldende skolebehovsplan 2018. Utvidelse av ungdomsskolen fra 370
elever i dag til 720 elever vil medføre flere ansatte og dermed mulig økt trafikk. Skolen har i dag ca.
44 ansatte. Trafikken kan ev. begrenses med begrensning av antall parkeringsplasser og
tilrettelegging for gode forbindelser mot kollektivtilbudet og gang- og sykkelvegnettet.
Analyse av trafikkavvikling i kryss med fylkesveg vurderes i utgangspunktet ikke som nødvendig,
ettersom det her er snakk om svært lite økning i trafikk. Eventuelle behov for tiltak avklares med
Statens Vegvesen under innspill til varsel om oppstart og evt i videre prosess.
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Kollektivtrafikk:
Området har god kollektivdekning (4 bussruter hvorav 2 ekspressruter) og det er kort veg til
bussterminalen på Kvaløysletta via en tilrettelagt gang- og sykkelveg.

Temakart Samferdsel, https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum

Trafikksikkerhet:
Det er trygg gangveg mellom avsettingslomme i Slettabakken og skoleområdet, og mellom
kollektivterminalen og skoleområdet.
Det mangler fortau langs kommunale veger.
Eventuelle behov for fortau og/eller begrensning for gjennomkjøring i Slettavegen eller ev. andre
trafikksikkerhetstiltak vurderes og avklares i planprosessen.

2.4. Friområde
Det er regulert friområde (grøntbelter) vest og nordvest for skoleområdet samt mellom de tilliggende
boligområder. Nærmeste lekeplass med ballbane (4,4 daa) er i Kalvedalsvegen/ Durmålsvegen (avsatt
til «offentlig friområde» i gjeldende plan 611). Alle eksisterende boligområder sør for elva ligger
innenfor 500 meter fra ballbanen.
Lekeplassene innenfor skoleområdet fungerer som nærlekeplasser for omkringliggende boliger.
Det er en gapahuk innenfor friområdet (avsatt til «park» i gjeldende plan 1264) nord for skolen.
Det bør opparbeides et variert uteområde på skoleområdet, som også kan berike leketilbudet for
eksisterende boliger i området rundt.

2.5. Teknisk infrastruktur
Området er tilknyttet kommunalt vann og avløpsnett.

side 4 av

21

NOTAT

Ovenfor planområdet er det en trafostasjon for uttak av strøm fra eksisterende damanlegg i
Slettelva. Området er avsatt til industri i gjeldende plan 567. Det må avklares i prosessen om
anlegget medfører noen form for risiko mtp stråling.

Energi, https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum

Behov for VAO-anlegg avklares med Tromsø kommune i overordnet VAO-plan. Behov for trafostasjoner avklares med Troms Kraft nett.

2.6. Støy
Deler av planområdet ligger i gul støysone for trafikkstøy fra fylkesveg. Ny bebyggelse og utearealer
må ivareta retningslinjene i T-1442/2016.
En mindre del av planområdet i nordøst berøres av gul flystøysone. Aktuelt byggeområde berøres
ikke av flystøysonen.

Temakart Støy, https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum

Det bør utarbeides støyfaglig utredning for å sikre at ny bebyggelse ivaretar støykravene.
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3. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK
Eksisterende ungdomsskole, inklusiv svømmehall, skal rives. Svømmehallen kan, om ønskelig, rives
først. Barneskole og bygg for SFO skal foreløpig bestå, men planen bør vise mulighet for etablering av
ny barneskole på sikt. Følgende ny bebyggelse, med tilhørende uterom, er planlagt i området:
-

Ny ungdomsskole 720 elever/ca. 8 200m2
Ny flerbrukshall 45X40 m/ ca. 1800 m2
Mulig framtidig ny barneskole (arealbehov ikke kjent)

4. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
4.1. Utbyggingsvolum
Planlagt bebyggelse vil ha et volum på ca. 10 000 m2. I tillegg vurderes mulighet ny barneskole på
sikt. Eksisterende barneskole har et areal på ca. 2700 m2.
Det skal gjøres en mulighetsstudie i forbindelse med planarbeidet for å vurdere ulike alternative
utbyggingskonsept. Basert på dette vil det bli valgt utbyggingskonsept som legges til grunn for
planforslaget.
I innledende fase er det vurdert fire ulike konsepter for utbygging av ny ungdomsskole og idrettshall.
En forutsetning for konseptene har vært at idrettshallen skal være tilgjengelig uten at man må gå inn
gjennom skolen pga. behov for bruk utenom skolen. For alle konsepter er det som et senere
byggetrinn vist mulighet for plassering av ny barneskole, dersom dette blir aktuelt på sikt. I alle
løsninger er parkering for framtidig, ny barneskole og SFO lagt på eksisterende p-plass nord i
planområdet, på kommunal grunn.
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4.1.1.

Alternativ 1 A «Atrium-struktur»:

Sitiasjonsplan
Fordeler:
Tydelig og kort atkomst fra parkeringsplass i sør

Ulemper:
Ingen klar bygningsmessig definering av utearealet

God atkomst til idrettshall fra både parkering
og begge skoler

Parkering får en fremtredende plassering mot skolens
uteareal

Energieffektivt bygningsvolum (kompakt
volum)

Ikke noe bygningsmessig skille mellom uteareal til
ungdomsskolen og barneskolen

Stort sammenhengende uteareal

Dårlig kontakt mellom forplass til ungdomsskole/ hall og
uterom i nord

Skolens uteareal inngår i sammenheng med
friluftsområde ovenfor, spesielt dersom
barneskolen rives
Hallen legges inn i terrenget, og utnytter areal
som ellers er lite anvendbart.
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Planer og snitt alternativ 1A

3D-visualisering alternativ 1A
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4.1.2.

Alternativ 1 B «Atrium-struktur»:

Situasjonsplan
Fordeler:
Kort avstand fra parkering til ungdomsskole

Ulemper:
Noe utydelig atkomst fra parkeringsplass i sør til
idrettshall

Fint, sammenhengende uterom sentralt i
området, med definert sone til ungdomsskolen

Ingen bygningsmessig skille mellom uteareal til
ungdomsskolen og barneskolen

Sentral plassering av idrettshall

Oppdelte uterom

Energieffektivt bygningsvolum (kompakt
volum)
Skolens uteareal inngår i sammenheng med
friluftsområde ovenfor spesielt dersom
barneskole rives
Skolens uteareal inngår i sammenheng med g/s
nett og bussholdeplass langs fylkesvegen
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Planer og snitt alternativ 1B

3D-visualisering alternativ 1B
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4.1.3.

Alternativ 2: «Kam-struktur»:

Situasjonsplan
Fordeler:
Ryddig, romdannende struktur

Ulemper:
Skolen stenger for sammenheng mellom skolens
kultiverte uterom og friluftsområdet ovenfor

God tilpasning til terreng/utsikt

Mindre energieffektiv struktur (mindre kompakt)

Tydelig skille mellom utearealene til hhv.
ungdomsskolen og barneskolen, med hallen
sentralt plassert i midten

Noe avstand fra parkering til idrettshall

Skjermede uterom
Fysisk forbindelse mellom idrettshall og begge
skoler
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Planer og snitt alternativ 2

3D-visualisering alternativ 2
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4.1.4.

Alternativ 3 «Kompakt-struktur»:

Situasjonsplan
Fordeler:
Tydelig atkomst fra parkeringsplass i sør

Ulemper:
Ingen bygningsmessig skille mellom uteområdene i hhv
ungdomsskolen og barneskolen

Kort avstand fra parkering til ungdomsskole og
idrettshall

Mindre skjerming av uterom

Stort sammenhengende uteareal

Vanskelig med trinnvis utbygging

Skolens uteareal inngår i sammenheng med
friluftsområde ovenfor (spesielt hvis barneskole
rives og flyttes)

Høyere bebyggelse

Skolens uteareal inngår i sammenheng med g/s
nett og bussholdeplass langs fylkesvegen
Energieffektivt bygningsvolum (kompakt
volum)
Hall inngår i terreng, og utnytter del av tomta
som ellers er vanskelig å bruke. Volumet
framstår også som mindre når deler er under
bakken.
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Planer og snitt alternativ 3

3D-visualisering alternativ 3
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4.1.5.

Alternativ 4 «Frittliggende struktur»:

Situasjonsplan

Fordeler:
Tydelig atkomst fra parkeringsplass i sør

Ulemper:
Mindre sammenhengende uteareal

God atkomst til ungdomsskole fra parkering til
ungdomsskolen

Noe avstand fra parkering til idrettshall

Energieffektivt bygningsvolum (kompakt
volum)

Fysisk avstand mellom ungdomsskole og idrettshall.

Skolens uteareal inngår i sammenheng med
friluftsområde ovenfor
Skolens uteareal inngår i sammenheng med g/s
nett og bussholdeplass langs fylkesvegen
Tydelig skille mellom utearealene til hhv.
ungdomsskolen og barneskolen
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Planer og snitt alternativ 4

3D-visualisering alternativ 4
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4.2. Byggehøyder/bebyggelsesstruktur
Innledende mulighetsstudie vil avklare forslag til bebyggelsesstruktur og høyder. Det er en
målsetning at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse og landskap. Det er høydeforskjell
på terrenget, som gjør at nybygg i liten grad vil påvirke eksisterende bebyggelse.

5. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Ny ungdomsskole er en viktig samfunnsfunksjon og utbyggingen er i tråd med gjeldende vedtatte
skoleutbyggingsplan for kommunen. Skolens uteområder og parkering vil være til gavn for
eksisterende boliger i området. Parkering vil også være til gavn for utfart til bynære og populære
utfartsmål i fjellet ovenfor området på kveldstid og i helgene.
Mulighet til energieffektiv bebyggelse vil bli vurdert som et av flere kriterier ved valg av
bebyggelsesstruktur.

6. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG
OMGIVELSER
Ny bebyggelse og anlegg vil tilpasses eksisterende landskap og bebyggelse rundt. Terrenget er
forholdsvis bratt og en ny bebyggelse på inntil fire etasjer vil kunne innpasses i eksisterende terreng
uten å virke ruvende og uten å få vesentlige konsekvenser for utsikt for omkringliggende bebyggelse.

7. FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN, GJELDENDE
REGULERINGSPLANER, RETNINGSLINJER SAMT PÅGÅENDE
PLANARBEID
7.1. Gjeldende planer
Kommuneplanens arealdel:

Utsnitt kommuneplanens arealdel. https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum

Det aktuelle området er i overordnet plan avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting og mindre
områder rundt til friområde. Området er markert med faresone H330_1 (radonfare), H390_7 (annen
fare) og H310_732 (Ras- og skredfare). Deler av friområdet i nord er markert med faresone H320_4
(flomfare).
Ny plan vil være i tråd med kommuneplanens arealdel. Hensynet til faresoner vil bli
vurdert/beskrevet i planen.
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Planområdet omfatter følgende gjeldende reguleringsplaner:
-

Reguleringsplan for Kvaløysletta Nord; plan 504, vedtatt 1975
Reguleringsplan for del av Kvaløysletta Nord, skoleområde og bydelspark, plan 1264, vedtatt
1994
Reguleringsplan for Kvaløysletta nord, plan 504-004, vedtatt 1991
Reguleringsplan for Blåmannsvegen til Kvaløysletta terminal, plan 1665, vedtatt 2008
Reguleringsplan for vegparsell med gang og sykkelveg fra krysset RV 862 – RV 863, plan 880
vedtatt 1984

Formål i gjeldende reguleringsplaner:
-

Offentlig bygg (plan 504). Planen har ingen utnyttelsesgrad. Det tillates inntil 3 etasjer.
Park (plan 1264)
Bolig (gnr/bnr 72/32, plan 1264)
Offentlig trafikkområder (plan 504-004, 1665 og 880)

Gjeldende regulering. Hvit stiplet ring viser regulert lekeplass.
https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum

Ny plan vil i prinsippet være i tråd med gjeldende plan, men det kan være aktuelt med noen
justeringer for tilpasning av for eksempel trafikkområder (atkomster m.m).
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8. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET
8.1. Friområde/lekeplasser
Skoleområdets utearealer og skogen med gapahuk nordvest for skoleområdet fungerer i dag
sannsynligvis som nær-, kvartals- og strøkslekeplass for omkringliggende boliger.
Ved utbygging på eksisterende idrettsplass i sør skal utearealer til skolen erstattes andre steder
innenfor området, bla. innenfor området der eksisterende skole i dag står.
Skolen utearealer vil fortsatt kunne fungere som friområder/lekeplasser for boligene rundt. Ev. kan
kvartalslekeplass i området løses innenfor skogsområdet med eksisterende gapahuk nordvest for
skoleområdet.

8.2. Friluftsliv
Området rundt er aktivt i bruk som friluftsområde, for utfart til bla. Slaktarhaugen, Svarthammeren
og Kjølen.

Friluft, idrett og fritid, https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum

Det går lysløype (gul) og skiløype (blå) ovenfor planområdet. Innenfor området er det registrert en
gapahuk.
Det er viktig å ivareta en god forbindelse fra busstoppet ved Fv helt opp til marka, gjennom
skoleområdet.

8.3. Kulturminner
Ingen registrerte innenfor planområdet.

8.4. Naturmangfold
Ingen registrerte innenfor planområdet.
Det er gjort en registrering av stær (Sturnus vulgaris), som er rødlistet utenfor planområdet, nord for
Slettabakken.

8.5. Jordbruk
Ikke aktuelt
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9. SAMFUNNSSIKKERHET OG ROS
Del av området er registrert som område med fare for kvikkleire av NVE (gul skravering på temakart).
Faregraden er satt til lav (løsneområde). Det er ingen skredfaresoner innenfor planområdet (rød
skravering på temakart).
Det er registrerte flomsone innenfor en mindre del av grøntområdet i nord. Sonen er utenfor
regulert offentlig formål og utenfor planlagt byggeområde. Eksisterende parkeringsplass i nord i kryss
med fylkesveg ligger ikke innenfor markert flomsone.

Flom og skredsoner samt sone med kvikkleirefare. NVE Atlas

Grunnundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med planarbeidet.
Det er ingen forurensningskilder innenfor området for planlagt ny skole, det vurderes derfor ikke å
være behov for prøvetaking eller målinger i grunnen i forbindelse med planarbeidet.
Stråling fra Radon vil bli ivaretatt i hht. byggeforskriften og med bestemmelser i planen.
Ev. behov for tiltak mot stråling fra trafostasjonen ovenfor området vil bli vurdert i forbindelse med
planarbeidet.

10. OFFENTLIGE MYNDIGHETER, ETATER OG ANDRE INTERESSER
Statens vegvesen vil være sentral part i forbindelse med vurdering av behov for tiltak mot
fylkesvegene. NVE vil være part i forbindelse med vurdering av grunnforhold. Fylkesmannen og
Troms fylkeskommune er i tillegg viktige parter i forbindelse med reguleringsplan.
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Ettersom skolen er et viktig samlingspunkt i bydelen, og beboere omkring delvis også vil være
brukere av skolen, vil det være stor allmenn interesse for tiltaket blant beboere i området. Også
ansatte på skolene bør påvirke planprosessen.

11. MEDVIRKNING
Jf plan og bygningslovens § 5-1 skal det tilrettelegges for aktiv medvirkning i planleggingen. Det
avklares med Byplan om det er behov for naboskapsmøte underveis i planprosessen. I
utgangspunktet vurderes det som en fordel om det holdes et slik møte når det er foretatt valg av
konsept for bebyggelsesstruktur.
Avklaring mellom Tromsø kommune Eiendom og brukerne underveis for å avklare forventninger.
Ihht plan- og bygningsloven vil det varsles oppstart av planarbeidet tidlig i prosessen, og når et
konkret planforslag er under behandling vil dette legges ut til offentlig ettersyn. Alle berørte parter
og myndigheter vil da få anledning til å uttale seg.

12. VURDERING JF FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning i henhold til forskriften.
Planlagt utbygging, som planen skal tilrettelegge for, er forutsatt å være under 15 000 m2, som er
grensen for krav om utredning av «bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig
formål» i henhold til vedlegg I (tiltak som alltid skal utredes). Tiltaket faller derfor ikke inn under
forskriftens § 6.
Forskriftens § 7 er ikke aktuell, ettersom tiltaket utarbeides i tråd med plan- og bygningsloven, ikke
andre lovverk.
Tiltaket faller ikke inn under tiltak nevnt i vedlegg II (tiltak som skal utredes dersom det får
vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn), og utløser da heller ikke krav ihht § 8.
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