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Oppdragsnavn: Detaljregulering Kræmer Brygge 
Oppdragsnummer: 626251-01 
Utarbeidet av:  Sigrid Rasmussen  
Dato: 17.03.2020 
Tilgjengelighet:  Åpen 

Stedsanalyse detaljregulering Kræmer Brygge nordøst 

1. BAKGRUNN FOR STEDSANALYSEN 

 

I kommunedelplan 0253 for Stakkevollvegen, vedtatt 2019, er det stilt krav om at det skal utarbeides 
stedsanalyse som grunnlag for detaljreguleringsplaner innen planområdet. Intensjonen bak dette er 
å sikre sammenheng mellom de ulike prosjektene innen området. I tillegg skal analysen allerede tidlig 
i prosessen klargjøre viktige føringer for planarbeidet som sikrer at prosjektet tilpasses stedet og 
utnytter sitt fulle potensial i forhold til beliggenhet og naturgitt forhold. 

Følgende er skrevet om stedsanalyse i forbindelse med kommunedelplanen: 

  

Fra saksfremlegg: 

Ved detaljreguleringsprosesser blir det viktig at tekniske rammeplaner og stedsanalyse ser på 
områder utover planområdet som reguleres. Analyser og dokumentasjonskrav skal benytte 
prinsippene og intensjonene i Storyboard Stakkevollvegen som en mulighetsstudie for utviklingen i 
av «Midtbyen» og planområdet. Slike krav stilles også ved oppstart av detaljregulering, se Tromsø 
kommunes planveileder. 

 

Bestemmelse 2.2.3 Stedsanalyse 

Ved område- og detaljregulering skal det utarbeides stedsanalyse som omfatter hele planområdet 
samt bebyggelse rundt som grenser til området/tilliggende veg. Grunnleggende analyser i Storyboard 
Stakkevollvegen vil være utgangspunkt for mer konkrete stedsvurderinger. 

Områdeavgrensningen og stedsanalysens formål avklares med kommunen før oppstart av regulering. 

 

Bestemmelse § 9.2.3 

Stedsanalyse utarbeides ved detaljregulering jfr. Punkt 2.2.3 i kommunedelplanen 0253, og skal si 
noe om planområdet samt bebyggelse rundt som grense til området. Storyboard vil være 
utgangspunkt for mer konkret stedsvurderinger og gi en overordnet forståelse for utbygging av 
eiendommen. 

 

I denne analysen har vi valgt ut de temaene vi vurderer som aktuelle for dette planarbeidet. 
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2. GRØNTOMRÅDER OG LEK 

 

 Dagens situasjon 

Eksisterende grøntstruktur innen 500m fra planområdet sett i sammenheng med planlagt struktur  

 

Den eneste grøntstrukturen som er opparbeidet innenfor planområdet er nærlek i tilknytning til 
etablert blokk i nord, Alfon A. Denne ligger oppå p-dekket. 

 
Etablert boligblokk i nord, Alfon A, men nærlek oppå p-dekket (google streetview) 
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I tilknytning til planområdet er det opparbeidet ballek ved til eksisterende barnehage i Dramsvegen 
(avstand ca. 430 m). Denne er avsatt til friområde FN-3 i kommunedelplanen, og har et areal på 2,8 
daa.  

 

 
Etablert ballek ved Gyldenvang barnehage i Dramsvegen, 450 m unna planområdet (google streetview) 

 

Lengst sør i gjeldende plan for Kræmer Brygge ligger et opparbeidet friområde med gangveg, i 
tilknytning til bevaringsverdig slipp. Sammenheng med nordre del av Kræmer tomta, hvor 
boligblokka Alfon A er etablert, er under etablering. 

 

Opparbeidet friområde i sør, ved gammel, bevaringsverdig slipp 

 

Nord for planområdet er det opparbeidet en lekeplass på kommunal grunn, 119/254. Området er 
ikke regulert, men i kommunedelplanen er det avsatt som lekeareal GF3. Lekeplassen har ballbane 
samt lekeutstyr for mindre barn.  
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Eksisterende lekeplass på kommunal eiendom i nord, «GF3» 

 Grøntstruktur i rammesøknad 

I rammetillatelse for Alfon B og C, godkjent 02.03.20, er det lagt opp til at regulert friområde FR1 
mellom næringsbebyggelsen og boligene skal etableres. I tillegg skal det bygges areal til kvartalslek 
og nærlek oppå parkeringsdekket.  

I påvente av regulering av strøkslek i ny plan, er det i rammesøknad lagt opp til etablering av 
midlertidig strøkslek på regulert privat grøntområde på oversiden av Stakkevollvegen. Dette omfatter 
hele eiendom Gnr. 119/ 4383 samt den delen av eiendommene 119/ 3947 og 119/ 3948 som ligger 
nord for eksisterende adkomstveg til boligene på samme tomter. Samlet areal: 3,4 daa. Kommunen 
har vært positive til dette. 

  

Grøntstruktur ihht rammesøknad for Alfon B og C       Areal til midlertidig strøkslek 
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 Krav i kommunedelplan for Stakkevollvegen, plan 0253 

 

I gjeldende kommunedelplan er det henvist til kravene i kommuneplanenes arealdel når det gjelder 
dimensjonering og utforming av uterom.  

 
Arealkrav til lekeplasser fra kommuneplanens arealdel (bestemmelse 4.2 i KPA) 

 

I tillegg er det i kommunedelplanen gjort følgende presiseringer:  

2.3.1. Beregning av uteareal ved interngate (fra bestemmelse 10.1. Interngate) 
 

• Det skal opparbeides som en sammenhengende interngate gjennom planområdet, og skal 
avsettes til offentlig gang- og sykkelløsning. 

• Interngaten kan over korte strekninger benyttes som kjøreadkomst til tilstøtende 
bebyggelse, og skal på disse strekningene opparbeides som gatetun (Shared Space). 

• Strekninger som ikke benyttes som kjøreadkomst kan medregnes som uteareal/lekeareal. 

 

2.3.2. Strøkslek (fra bestemmelse 11.4 rekkefølgekrav grønnstruktur GF1-5 og O_GP) 
 

Friområde o_GP skal være regulert og opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for 
etablering av boliger i feltene BKB7 (Kræmer)og BKB8 (Bjørnstrand), eller krav til strøkslek løses 
innenfor de respektive detaljreguleringer. Dette betyr at det i prinsippet kan etableres hele 3 stk 
strøkslekeplasser i Midtbyen på sikt: en på Esso tomta, en på Kræmer tomta og en på Bjørnstrand. 
 
 

 Konsekvenser for Kræmer, Esso, og Bjørnstrand hvis arealkravene følges bokstavelig 

 
Det er en overordnet intensjon i plan for Stakkevollvegen at det skal etableres en tett, urban struktur 
på østsiden av Stakkevollvegen generelt. Kræmer utgjør en del av den utpekte «Midtbyen» hvor det 
er ønskelig med spesielt høy tetthet fordi dette området skal utgjøre et tyngdepunkt.  
 
Dersom alle krav til uterom ihht gjeldende planer skal følges opp medfører dette etablering av 2 stk 
kvartalslek (til sammen 3 000 m2), 1 stk strøkslek (6 000 m2), 1 stk barnehage (ca. 1 500 m2), 1 stk 
ballbane (3 000 m2) i tillegg til nærlek (1500 m2) og 10 m2 felles uteareal pr boenhet (2 500 m2).  
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Arealoversikt som viser løsning hvis alle krav til grøntområder skal løses på Kræmer og Bjørnstrand 

 
 
Samlet sett er dette, etter vår vurdering, ikke forenlig med intensjonen om tett utbygging. Det legges 
derfor til grunn for dette planarbeidet at eksisterende ballbane i Dramsvegen dekker behovet for ball 
lek og barnehage etableres på den søndre delen av Kræmer Brygge, som ikke inngår i denne planen. 
Barnehage forutsettes løst på søndre del av Kræmer Brygge, alternativt på Esso tomta.  
 

 Føringer for uterom detaljregulering Kræmer Brygge  

• Det legges til rette for strøkslek på 6000 m2 innenfor planen, langs sjøkanten. Dette er 
tilsvarende løsning som i vedtatt plan for Vervet (se illustrasjon under). Løsningen er robust, 
da arealet får flere funksjoner. 

• Eksisterende ballbane i Dramsvegen dekker behovet for ballek til Kræmer Brygge. 
•  Barnehage forutsettes etablert i søndre del av Kræmer Brygge, utenfor dette planområdet. 

Rekkefølgekrav tilpasses dette.  
• Det legges til rette for areal tilsvarende 1,5 kvartalslek innen planområdet, ikke 2 stk som 

overordnet plan krever.  
• Bestemmelser for «Midtbyen» oppfordrer til at vann trekkes inn i utbyggingsområder for å 

skape gode rom, men nærhet til vann. Det etableres derfor en kanal inn i planområdet. 
• Områdene rundt vann medregnes som uteoppholdsareal, men ikke selve vannflaten.  



 
NOTAT 

side 7 av 28 

 
Regulerte lekearealer på Vervet, med strøkslekeplass (grønn) langs sjøen 
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3. SJØFRONT 

 

 Dagens situasjon 

 

Det er i dag etablert en kanal sør for Kræmer, i tilknytning til bevaringsverdig slipp. I tillegg er det i 
dag en kanal inn til Statens Vegvesen sitt bygg, i sørenden av vårt planområde.  

Alfon A, B og C er prosjektert og godkjent med kote 3,5 ihht høydedata NN1954. Det nye 
kontorbygget og dette reguleringsforslaget forholder seg til det nye systemet, NN2000. Dette 
medfører en høydejustering på 12 cm. Dette betyr at Alfon A, B og C har en kotehøyde på 3,38 ihht 
NN2000. Dette er lavere enn krav i Kommuneplanens arealdel, men setter premisser for ny plan fordi 
dette henger sammen som ett prosjekt. Nytt kontorbygg er godkjent på kote 2,9, pga eksisterende 
bebyggelse og forhold. 

 
Eksisterende kanaler 

 Krav i forbindelse med utforming av vannkanten 

I Kommuneplanens arealdel er det i bestemmelsenes punkt 12.4 stilt krav om at bygninger samt 
tilhørende plan under terrengnivå ikke tillates på terreng lavere enn kote +4 uten at det 
dokumenteres og iverksettes avbøtende tiltak mot konsekvenser av framtidig havnivåstigning og 
stormflonivå. Eksisterende boligbygg med tilhørende parkering, samt rammesøknad for Alfon B og C, 
ligger i dag på kote 3,38, i tråd med gjeldene regulering. Det er en viktig kvalitet i dette området at de 
nye boligene legges på samme nivå som eksisterende parkering, slik at man unngår omstendelige 
løsninger med lange ramper og bruk av heis pga 0,5 nivåforskjell. Vi vil derfor i dette planarbeidet 
legge til grunn at også de østre boligene legges på kote 3,38. Mulige avbøtende tiltak konkretiseres i 
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planen.  Kaipromenaden vil bli etablert på kote 3,1, i tråd med kommuneplanens arealdel. Uterom 
mot vannet ved nytt kontorbygg er godkjent på kote 2,9, pga eksisterende bebyggelse og forhold. 

 Føringer for planen 

 
Prinsipp med eksisterende og planlagte kanaler 

• Det er usikkert hvor langt ut en evt park blir fylt ut på Esso sin eiendom i framtiden. Det 
vurderes som et godt grep å videreføre prinsippet med etablering av kanal i sørenden av 
tomta, som allerede er etablert sør for Kræmer, midt på Kræmer tomta, og som også er 
implementert i pågående planarbeid sør for Kræmer. Dette gir noe avstand mot sør som 
sikrer sol og utsikt.  
 

• Utfylling/utbygging i sjø: Blåareal kan ikke medregnes som uteoppholdsareal. Områdene 
rundt de blå områdene medregnes som uteoppholdsareal (fra saksfremlegg 19.11.2018). 
 

• Uteoppholdsareal og parkareal: En sentral intensjon i KDP har vært etablering av park og 
lekeplasser av høy kvalitet for flere boliger. I dette inngår det også en aktiv kai- og sjøfront 
som kan tilrettelegges for flere brukergrupper og aktiviteter (fra saksfremlegg 27.03.2019). 
 

• Sjøfronten skal utformes med en variert overgang mellom land og sjø som gjør området 
tilgjengelig for ulike brukergrupper (fra bestemmelse 10.2. Overgang land/sjø). 
 

• Sjølinjen skal utformes med eller knyttes til en langsgående gangveg for allmenn ferdsel. Der 
gangveg langs sjølinje og uteoppholdsareal sammenfaller/overlapper kan begge deler 
medregnes i uteoppholdsareal for bolig. Utforming som gir mulighet for opphold og 
rekreasjon, ut over å fungere som gangveg, kan også medregnes i uteoppholdsarealet. 
Gangveg langs sjølinje skal dimensjoneres slik at snørydding med brøytebil er mulig (fra 
bestemmelse 10.2. Overgang land/sjø). 
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4. TRAFIKK 

 

 Dagens situasjon  

 

 

Prinsippskisse dagens trafikksituasjon for myke trafikanter  
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Prinsippskisse dagens situasjon biltrafikk 

4.1.1. Kjøreveger 
Området har adkomst fra Stakkevollvegen, som er en kommunal hovedveg med hyppige 
bussavganger mellom sentrum/ Tromsøbrua i sør og Breivika/ nordøya/ Tverrforbindelsen i nord. Det 
er regulert og planlagt en betydelig oppgradering av vegen med kollektiv- og sykkelfelt.  

 

Kræmer tomta betjenes i dag av to kjøreadkomster, i tråd med gjeldende regulering: 1 stk sør for 
Statens Vegvesens kontorbygg, som blir utenfor vårt planområde, og 1 stk helt nord på tomta, nord 
for Eurospar. I tillegg er det en innkjøring i søndre del av parkeringsplassen fra Eurospar, mot Statens 
Vegvesen.  Denne inngår ikke i gjeldende reguleringsplan.  

 

 
Etablert adkomstveg i nord (google streetview) 
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Etablert adkomstveg sør for Eurospar, med lysregulert fotgjengerovergang (google streetview) 

 

Det er etablert busstopp rett utenfor Eurospar mot nord. Busstopp mot sør ligger rett utenfor 
Statens Vegvesen sin bygning.  

4.1.2. Forbindelser for myke trafikanter 
Det er i dag etablert fortau både på øst- og vestsiden av Stakkevollvegen i tilknytning til planområdet. 
Fortauet på vestsiden er relativt bredt og kontinuerlig. På østsiden har fortauet svært varierende 
bredde. Mellom Eurospar og Statens vegvesen er det etablert fotgjengerkryssing med lyskryss.  

I søndre del av området, hvor det er etablert 2 stk. boligblokker, er det opparbeidet friområde og en 
gang- og sykkelveg i tilknytning til bevaringsverdig slipp. Denne er tilknyttet fortau langs 
Stakkevollvegen, og videre forbindelse med gang- og sykkelveg langs sjøen mot nord, er under 
etablering.   

 Føringer for detaljreguleringen når det gjelder trafikk 

• Eksisterende og regulerte kjøreadkomster opprettholdes.  
• Trygg adkomst over Stakkevollvegen til ballbane er allerede etablert 

  
Prinsipp kjøreveger i ny plan                                                     
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System for myke trafikanter i ny plan 

 

 

• Det skal etableres sammenhengende kaipromenade langs sjøen gjennom planområdet.  
• Det bør settes vilkår om opparbeiding av midlertidig forbindelse fra kaipromenaden innen 

planområdet til opparbeidet gangveg sør innenfor Kræmer Brygge sin eiendom, i tilknytning 
til slippen, for å oppnå en sammenhengende struktur innen området før den sørlige 
utfyllinga etableres. 

• Oppgradert fortau langs Stakkevollvegen forutsettes opparbeidet som en del av 
Tromsøpakke 3.  

• Sammenhengende gang- og sykkelveg gjennom området, fra nord til sør, er under etablering. 
Denne skal være adskilt fra kjøreveg.  
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5. SIKTLINJER 

 Viktige siktlinjer fra tomta 

 

Kræmer tomta ligger ved Tromsøysundet, med gode utsiktsforhold både mot nord øst og sør.   

 

 
Viktige siktlinjer fra Kræmer tomta  
  

 
Utsikt mot sør. Ishavskatedralen og Tromsøysundbrua utgjør viktige objekter (google streetview) 
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Utsikt mot øst. Sikt mot Tromsdalstinden er verdifull (google streetview) 

 
Utsikt mot nord. Fjellene på Ringsvassøya utgjør en viktig del av utsikten.  

 

 

 
Utsikt mot vest.  Ingen spesielt viktige objekter med tanke på utsikt.   

 Føringer for denne planen vedrørende siktlinjer: 

Det er flott utsikt i alle retninger, spesielt mot nord, øst og sør. Det er en målsetning at flest mulig 
boliger får utsikt i en av disse retningene, og at prosjektet ikke får en bakside.   
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6. KORT OM NABOOMRÅDENE UTOVER PLANGRENSE, 
GJENNOMGÅENDE STRUKTURER  

 Overordnet 

Planområdet ligger i det sentrale Tromsø, i et område som er under sterk utvikling.  Det planlegges 
endring av arealbruk på flere av de tilgrensende naboområdene, som man må være bevisst på ved 
utforming av planen.  

 
Foto av planområdet i dag 

 

 Generelt om «Midtbyen bydelssenter»  

Kræmer inngår i et område, sammen med Esso og Bjørnstrand tomtene i nord, som er avsatt som 
«Midtbyen» med funksjon som bydelssenter og tyngdepunkt langs Stakkevollvegen.  

Utdrag fra saksfremlegg i forbindelse med behandling av kommunedelplanen:  

«Midtbyen» bydelssenter skal fremstå som hjertet til den nye, grønne bydelen som knytter sammen 
Tromsø Sentrum og Breivika-UiT-UNN området. 

I Kommuneplanens arealdel 2017-2026 er «Midtbyen» skissert som et naturlig sted for et 
bydelssenter i planområdet. Både i KPA og i kapittel 3 i KDPs planbeskrivelse presiseres det at 
«bydelssenteret skal ha høy arealutnyttelse, tydelige senterfunksjoner og offentlig torg/park». 
Utbygging i et bydelssenter skal skje konsentrert, med god tilknytning til kollektivtransport, og 
utformes slik at det gis gode betingelser for opphold i offentlige rom. 

Revisjonsarbeidet har tydeliggjort «Midtbyen» som bydelssenter, særlig i øst, med økt mulighet for 
en høyere utnyttelse av tomteareal, inkludert utfyllingspotensial, samt økt andel boligformål. 

En fordeling av andre typer formål, blant annet næringsformål, tjenesteyting og andre 
boligkompatible formål, er flyttet ned til detaljreguleringsprosesser som skal gjøres i samarbeid med 
administrasjonen. 

Utdrag fra bestemmelse 5.1. Generelle bestemmelser: 

Området benevnt som «Midtbyen» utgjør bydelssenteret for Stakkevollvegen utviklingsområde, 

og Stakkevollvegen skal fungere som en kobling mellom Tromsø sentrum og Universitets- og 
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sykehusområdet. Etablering av ny bebyggelse skal, ved lokalisering og utforming, bidra til god og 
helhetlig stedsutvikling, samt bidra til å bygge opp under områdets tilgjengelighet. 

Bydelssentret skal ha høy arealutnyttelse, tydelige senterfunksjoner og offentlig torg/park. Utbygging 
skal skje konsentrert og med god tilknytning til kollektivtransport.  

Bebyggelsen i senterområdet skal utformes slik at det gis gode betingelser for opphold i offentlige 
rom. 

 

 Kort beskrivelse av tilgrensende områder 

6.3.1. Esso i nord 
Den såkalte «Esso tomta», eiendommene 119/ 1808, 119/ 2158, 119/1807, nord for planområdet er i 
dag ubebygd. Esso har tidligere hatt tankanlegg her, og det er påvist omfattende forurensing som må 
fjernes eller dekkes til før området kan tas i bruk. Området er uregulert, men er i kommunedelplanen 
avsatt som offentlig park og offentlig eller privat tjenesteyting. Esso foreslo, i forbindelse med 
utarbeiding av kommunedelplanen, at området skulle avsettes til både bolig, offentlig formål og 
park. De fikk ikke gjennomslag for dette, men ønsker pr. i dag ikke å selge tomta.  

 

Dersom kommunen skal etablere offentlig park på tomta, må området erverves. Sannsynligvis vil det 
ta lang tid før kommunedelplanen realiseres på dette området.  

 
Dagens situasjon Esso tomta, eiendomskart 
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Kommunedelplan utsnitt Esso tomta 

 

6.3.2.  Næring i vest  
Området vest for planområdet inngår i Kræmer Eiendom sine eiendommer. Dette arealet er avsatt til 
sentrumsformål i kommunedelplanen, med mulighet for etablering av både næring og bolig.  

Det er etablert et nytt kontorbygg for Statens Vegvesen i sørvest, mot Stakkevollvegen. Bygget har 
gjennomgående glassrom og nedtrappet terrasse, som på sikt vil fungere godt i forhold til planlagt 
kanal med tilhørende promenade.  

Eurospar ble etablert i nordre del av området for noen år siden. Dette er et moderne bygg med 
parkeringsplass foran. På sikt kan det bli aktuelt å etablere p-hus på dette området. 

Eksisterende kontorbygg er planlagt revet, og nytt kontorbygg skal oppføres i tråd med godkjent 
mindre reguleringsendring og rammesøknad. Det nye bygget vil forholde seg aktivt til planlagt kanal i 
detaljreguleringen. 

 

Dagens situasjon og planlagt kontorbygg 
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Eksisterende næringsbygg som skal rives, sett fra p-plass ved Eurospar 

 

 
Planlagt næringsbygg, sett fra p-plass ved Eurospar 
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Planlagt kontorbygg sett fra kanalen i øst 

 

 

 

 
Planlagt kontorbygg sett mot nord fra forsiden av Statens Vegvesen sitt kontorbygg 
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6.3.3. Plan 1624 / Kræmer Trinn 2 i sør 
Naboområdet i sør er i dag vann hvor det er planlagt utfylling på sikt. I gjeldende reguleringsplan er 
det avsatt boligareal på dette området. Det er gjennomført grunn- og geotekniske undersøkelser som 
viser at det i dette området fins kvikkleire. Dette gir en utfordring i forbindelse med utfylling. I tillegg 
er det svært dypt i dette området. Av disse grunner er det ikke planer om å realisere den søndre del 
av gjeldende regulering enda. Når dette på sikt blir aktuelt vil det sannsynligvis bli utarbeidet en ny 
detaljregulering også for denne delen av eiendommen.  

   

Dagens situasjon i sør     Regulert bebyggelse og utfylling i sør 

 Føringer fra naboområder til denne planen: 

• Det er viktig å lage en robust plan, som vil fungere uavhengig av framtidig utvikling av 
naboområdene 

• Det er ønskelig å oppnå en tett utbygging med urban karakter, offentlige arealer langs 
sjøkanten samt aktiviserende funksjoner i første etasje, for å skape et bydelssenter 
«Midtbyen».  

• Næringsområde i vest er allerede tilpasset planlagt overordnet grep i detaljreguleringen. 
• Det forutsettes at det på sikt utarbeides detaljregulering for søndre del av gjeldende 

reguleringsområde for bolig mot sundet, med struktur som tilpasses denne planen. Det er 
aktuelt at barnehage legges i dette området.  
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7. STØY 

 Dagens situasjon 

Planområdet vil ikke bli berørt av hverken vegtrafikkstøy eller flystøy pga god avstand til støykilder.  

 

 

 Føringer for planarbeidet når det gjelder støy: 

Det utarbeides et enkelt støynotat som viser framtidige støysoner i 2040 med framskrevne trafikktall.   
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8. LOKALKLIMA 

 

 Dagens situasjon 

 

Planområdet ligger inntil Tromsøysundet, og er utsatt for vind som følger sundet i retning nord-sør, 
fra begge retninger. Framherskende vind, med høyest frekvens, er fra sør og sørvest. Men om 
sommeren er det mest vind fra nord- nordøst. I praksis er det denne nordavinden som er mest 
begrensende for bruk av uterom i Tromsø, fordi den ofte opptrer når det er sol og ellers fint vær.  

 

Det er i dag ingen høye bygg i tilknytning til planområdet.  

 

 
Framherskende vind, frekvens gjennom året 
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Sommervind 

 

 
Vintervind 
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Prinsippskisse vind og etablert, tett bebyggelse 

 Føringer for planarbeidet 

• Det bør tilrettelegges for gode, solrike uterom som er skjermet fra den kalde nordavinden 
• Man må være bevisst på at høye bygg medfører turbulens på bakken, fordi vinden hentes 

ned fra høyere luftlag 
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9. VANN OG AVLØP 

 Dagens situasjon 

Det er ikke utarbeidet VAO plan til gjeldende reguleringsplan. Men i forbindelse med utarbeidelse av 
rammesøknad til Alfon B og C er det i utarbeidet et notat, datert 11.02.20, som vil gi føringer for 
denne planen.   

 

Dagens situasjon VA system 

 Godkjent VAO løsninger i rammesøknad 

 

Hovedprinsipper i notatet er: 

• Det skal etableres en ringstruktur for vannforsyning, tilknyttet eksisterende vannledning i 
Stakkevollvegen, som skal betjene hele planområdet. Dette er en robust løsning. 

• Det legges opp til koblingspunkter for tilknytning til framtidige planer i nord og sør.  
• Avløp pumpes til hovedledning i Stakkevollvegen. 

9.2.1. Vannforsyning 
Ny vannledning må tilknyttes eksisterende vannledning i Stakkevollvegen, V5756, markert V1 i 
vedlagte tegning HB001. Kum V5756 er oppgitt til å være ny i 2004, og det antas derfor at det ikke er 
behov for oppgradering av denne. Dette må vurderes i detaljprosjekteringsfasen.  

Det må etableres 6 nye vannkummer (V2-V7) og en brannhydrant (HYD) for å gi området 
tilfredsstillende slukkevannsforsyning. Terrenghøyden i området tilsier at alle vannkummer må 
etableres som boltefrie vannverksarmatur med brannvannsuttak.  For at det skal oppnås tilstrekkelig 
slukkevann, 50 l/s, må ledningene minimum ha en dimensjon på 160 mm PVC eller 180 mm PE100 
SDR11, og ledningene må være koblet i en ringstruktur. 
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Slukkevannsforsyning illustrert med 5 nye brannkummer og 1 brannhydrant, alternativt 6 nye brannkummer. De 
blå stiplede sirklene angir 25 meters slangeutlegg, mens de røde stiplede linjene angir 50 meters slangeutlegg.  

 

9.2.2. Overvann og flomavrenning 
Planområdet ligger i laveste sone, og det skal derfor ikke nyttes ledningsbasert overvannsløsninger. I 
stedet skal overvannet håndteres på terreng og det skal benyttes tiltak lokalt som både reduserer 
avrenningen og bidrar til infiltrasjon av overvann. Flomveger må ivaretas med terreng som leder mot 
sjø, slik at overskytende vannmengder kan ledes bort fra bebyggelsen.  
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Flomavrenning ut fra terreng som vist i landskapsplanen for rammesøknad.  

9.2.3. Spillvann 
Alfon B og Alfon C samt ny bebyggelse skal etableres på kote 3,5. Dette betyr at laveste sluk blir 
liggende på kote 3,5, og at spillvann fra byggene ikke tillates ført til kommunalt ledningsnett på 
selvfall. Det blir derfor nødvendig å pumpe spillvannet til kommunalt ledningsnett. Tromsø kommune 
har helt tydelig kommet med føringer som gjør at de vil godta VAO-notatet dersom det for Alfon A og 
B bygges en egen pumpestasjon uten overløp til sjø som pumper opp til kommunal selvfallsledning.  

Det kan enten etableres en egen pumpestasjon fra byggene som pumper helt til kommunalt 
ledningsnett eller bygges en felles kvartalspumpestasjon for hele området.  

 

 Føringer for planen 

Forutsetninger, prinsipper og løsninger fra prosjekt Alfon B og C følges opp i VAO plan tilknyttet 
denne reguleringsplanen.  


