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Avhendingsstrategi Åsgårdmarka
Innstilling til vedtak
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar strategien om å selge
Åsgårdmarka slik den foreligger, uten videre utredninger eller analyser.
2. Styret tar plan for forberedende arbeid til orientering.

Bakgrunn
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtok i styresak 81/2013,
Åsgårdmarka, å oversende detaljreguleringsplan for Åsgardmarka til Tromsø kommune med
sikte på omregulering av området til boligformål og salg. Styret ba administrerende direktør om
innhenting av tillatelse av salg fra Helse Nord RHF, og forutsatte at inntektene helt eller delvis
skal bidra til modernisering eller nybygg på rus- og psykiatriområdet.
I påvente av behandling av reguleringsplanen i Tromsø kommune ba styret i Helse Nord RHF i
styresak 17/2014 Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøtet til å avhende
eiendommen Åsgardmarka under forutsetning av godkjent reguleringsplan.
Fullmakt ble gitt i foretaksmøte 29.8.2014 ref. vedlegg 3.
Tromsø kommune vedtok reguleringsplan for Åsgårdmarka i møte 27.09.2017. Planen legger til
rette for etablering av 455 nye boenheter, samt å beholde 124 eksisterende boenheter. Det planlegges
for tre og fire etasjes blokker, og det avsettes areal til barnehage og leke- og oppholdsarealer i
tilknytning til boligene. Ny vegtrasé muliggjør etablering av boliger i skråningen inn mot
Tromsømarka. Tromsømarkas grenser beholdes uendret i henhold til kommuneplanens avgrensning.
Formål
Styret inviteres til å vedta avhendingsstrategi for Åsgårdmarka.
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Saksutredning
Troms fylkeskommune (TFK) og Finnmark fylkeskommune (FFK) eier sammen en del av tomta
som er omregulert til boligformål. Det har vært avholdt flere møter mellom UNN og de to
fylkeskommunene for å diskutere muligheter for en omforent felles strategi for avhending av
hele eiendommen. Det er ønskelig fra begge parter å selge samtidig, fortrinnsvis som en enhet.
Det har vært diskutert, men ikke endelig avklart, om vi skal inngå en intensjonsavtale om felles
salgsstrategi.
Helseforetaksloven definerer virksomheten til foretakene. I samråd med Helse Nord RHF har
UNN derfor konkludert med at strategien er å selge eiendommen som den er. Strategien
innebærer at innhenting av kostnadsanalyser for infrastruktur eller andre forberedelser til
utbygging overlates til kjøper.
Det er noen boliger på området som er vernet og fredet. UNN vil, i samarbeid med Helse Nord
RHF, etablere dialog med Riksantikvaren for å kartlegge mulighetsrommet fremover som kan
vedlegges i salgsoppgaven.
UNN har både klinisk virksomhet og utleieboliger i bruk på området som skal selges. Før salget
kan forberedes må denne virksomheten flyttes:
- Finne nye lokaler man kan leie
- Sette opp midlertidig bygg
- Finne plass i eksisterende bygningsmasse som UNN eier (per nå ikke mulig).
Drift- og eiendomssenteret har initiert oppstart av dette arbeidet i samarbeid med Psykisk helseog rusklinikken, og forventes ferdigstilt i løpet av 2018. Salgstidspunkt for eiendommen vil
avhenge av når virksomheten kan flyttes.

Medvirkning
Saken er forelagt felles drøftings- og medvirkningsmøte for ansattes organisasjoner og
vernetjenesten samt brukerutvalgets arbeidsutvalg fredag 8.6.2018. Møtet sluttet seg til at saken
forelegges styret til endelig behandling 21.6.2018.

Vurdering
Direktøren presiserer at arbeidet med å finne nye lokaler til eksisterende virksomhet innenfor en
allerede anstrengt økonomisk situasjon er krevende, men helt avgjørende for å starte
salgsprosessen. Salg av Åsgårdmarka er en viktig forutsetning for realisering av nytt bygg for
psykiatri- og rusomsorg, og direktøren er fornøyd med at alle formaliteter nå er klare og
forberedelsene med å klargjøre området for salg er igangsatt. Strategien om å selge eiendommen
som den er, er i tråd med Helseforetaksloven og i samråd med Helse Nord RHF.

Konklusjon
Styret inviteres til å vedta strategien og ta det planforberedende arbeidet til orientering.
Tromsø, 8.6.2018

Sak 58/2018 - side 2 av 53

Sak 58/2018
Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg:
1. Planbeskrivelse for Åsgårdmarka, godkjent av Tromsø kommune.
2. Kart og illustrasjonsfoto over planområdet.
3. Signert protokoll fra foretaksmøte 29.8.2014.
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FORSLAGSSTILLERS
PLANBESKRIVELSE
Datert: 10.02.2014

Tromsøkommune
Adresse:gnr/bnr. 118/1561m.fl.
Reguleringsplanfor Åsgårdmarka
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1 SAMMENDRAG
Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN har satt i gang arbeidet med reguleringsplanen,
med henblikk på å selge hele eller deler av sin eiendom på oversiden av Åsgårdvegen.
Området har en fantastisk beliggenhet sentralt på Tromsøya, vestvendt og med flott utsikt til
Kvaløya. Området er svært attraktivt som boligområde, og egner seg godt for fortetting. Det
er lite av denne typen områder igjen på Tromsøya som ikke er bygget ut, og det har vært en
premiss for planarbeidet å legge til rette for høy tetthet og høy bokvalitet.
Planen tar utgangspunkt i eksisterende bebyggelsesstruktur i planområdet, dvs. punkthus/
blokk som er tilpasset terreng. Ny bebyggelse legges på oversiden av eksisterende veger
(Lars Eriksens vei og Nordslettvegen) og langs ny veg som slynger seg oppover i terrenget
fra Lars Eriksens vei. Selv om planen tilrettelegger for fortetting vil området fortsatt framstå
som åpent med store grøntområder, lekeplasser og grønne skråninger.
Området er forholdsvis bratt og terrenget gir sterke føringer for utforming av nytt vegsystem
og bebyggelsesstruktur. Eksisterende vegsystem til øvre del av området er for bratt etter
dagens krav.
Planforslaget viser mulighet for 455 nye boenheter i tillegg til eksisterende 124 boenheter.
Totalt tillates det i planen inntil 580 boenheter innenfor området. Planen oppfyller kom munale
krav til lekearealer og parkeringsdekning. Det er gode muligheter for å løse parkering i
terreng under bebyggelsen. Planen tilrettelegger i tillegg til boliger også for ny barnehage
innenfor området. Verneverdige boliger i tilknytning til Åsgård syk ehus, som ligger innen for
planområdet, er tatt vare på i planen.
Troms fylkeskommune eier deler av området i nordvest (gnr/bnr 118/1). Planen er utarbeidet
i tett samarbeid med UNN og Troms fylkeskommune, og det har vært dialog med ansatte på
Åsgård sykehus og berørte naboer underveis i prosessen.
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2 NØKKELOPPLYSNINGER
Bydel
Adresse

Tromsøya Sørvest
Øvre del av Åsgårdveien, Lars Eriksens
veg, Nordslettvegen og Sørslettvegen
118/1561, 1526, 1527, 407, 408, 409, 506
og 507 og 118/1
Plan 64, 17.12.1971, området unntatt fra
stadfesting, Kommuneplan 2011-2021.
Området er avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel.

Gårdsnr./bruksnr.
Gjeldende planstatus (regulerings/kommune(del)pl.)

Forslagstiller

Plankonsulent

Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN
og Troms fylkeskommune
Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN
og Troms fylkeskommune
Asplan Viak AS

Ny plans hovedformål
Planområdets areal i daa
Ant. nye boenheter
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder o. l.)
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)
Konsekvensutredningsplikt (j/n)

Boligformål
157 daa
455 boenheter
Flystøysone II
Nei
Nei

Kunngjøring oppstart, dato
Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte avholdt.(j/n)

3. juli 2009

Grunneiere (sentrale)

Ja

3 BAKGRUNN FOR PLAN ARB EIDET
Bakgrunn
Bakgrunnen for planforslaget er, at Universitetssykehuset i Nord Norge i forbindelse med en
overordnet gjennomgang av sine eiendommer har vurdert området på oversiden av
Åsgårdvegen som uaktuelt for framtidig utvidelse av sykehuset. Psykiatrisk avdeling av
sykehuset har tilstrekkelig utvidelsesmulighet innenfor området på nedsiden av
Åsgårdvegen, og området på oversiden er på sikt ikke aktuelt for sykehuset til annet enn
boligformål. ”Hybelbygget” som i dag er eneste institusjonsbygg innenfor planområdet vil bli
avviklet på sikt.
UNN ønsker derfor å regulere sin eiendom på oversiden av Åsgårdvegen til boligformål og få
vurdert muligheten for fortetting av området. Etter at planen er vedtatt kan det være aktuelt
for UNN å selge deler av eiendommen.
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Troms fylkeskommune har kommet inn i planarbeidet underveis på bakgrunn av krav fra
Tromsø kommune, og at de har sett muligheten for utvikling av sin eiendom innenfor
området.
Intensjonen med planforslaget
Målet med planen er å skape et helhetlig boligområde med et godt bomiljø. Området er et av
Tromsøyas få ubebygde, sentrale og attraktive områder egnet for boligformål. Intensjonen er
å fortette området på en best mulig måte i forhold til eksisterende terreng, eksisterende
nabobebyggelse og tilgang til viktige sentrale friområder for nåværende og nye beboere.
Gjennomføring av planen skal føre til forbedring av eksisterende offentlig infrastruktur i form
av fortau, gang- og sykkelveger til skole og friområder samt lekeplasser og ny barnehage.
Planen legger også opp til en løsning på overvannsproblematikk i området samt en utbedring
av deler av eksisterende vann- og avløpssystem.

4 PLANPROSESSEN
Informasjonsmøte med avklaring om oppstart av planarbeid var avholdt med Tromsø
kommune, Byutvikling 2. juni 2009.
Intern plankonferanse i kommunen var avholdt 16. juni 2009.
Oppstart av planarbeidet var kunngjort med annonse i avisene ”Nordlys” og ”Tromsø” samt
tilskrivning av berørte grunneiere, rettighetseiere, naboer og offentlige myndigheter 3. juli
2009. Det var mottatt 4 svar på kunngjøringen, derav melding fra Kulturetaten om behov for
befaring og forundersøkelse av området. Sametinget, Tromsø eldreråd og Statens vegvesen
har ingen merknader til varsel om oppstart. Senere er det mottatt innspill fra en nabo, samt
svar fra Kulturetaten vedrørende gjennomført kulturminneundersøkelse. Det har i tillegg vært
dialog med NVE om behov for avklaring av grunnforhold i forbindelse med planarbeidet.
Troms fylkeskommune har valgt å involvere seg i planarbeidet, etter at Byutvikling stilte krav
om at del av fylkeskommunens eiendom måtte inngå i planen.
Formelt oppstartsmøte med Tromsø kommune, Byutvikling var holdt 22.september 2009.
Folkemøte/nabomøte var på oppstartsmøtet vurdert som unødvendig. Det vurderes om det
er behov for nabomøte i tilknytning til offentlig ettersyn.
Det har vært holdt eget møte med to naboer til offentlig gangvei mellom området og
eksisterende boligområde mot nord (Norrønafeltet). De to grunneiere er positive til
gangveien, men ikke over 3 meter i bredden, og de ønsker veien opparbeidet med
grusdekke.
Navn på planen har vært behandlet i Navnekomiteen, som har anbefalt at navnet «Åsgård»
brukes som navn på reguleringsplanen. Som navn på planen er valgt «Åsgårdmarka» for å
skille området fra sykehusområdet på nedsiden av Åsgårdvegen. «Marka» er også brukt i
navnet på området «Workinnmarka» på nordsiden av Langnesvegen.
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Det har vært flere møter med Byutvikling underveis i planprosessen, samt møte og dialog
med Vann- og avløp, Eiendom, barnehagefaglig rådgiver og Miljørettet helsevern i Tromsø
kommune. Flere alternativer har vært drøftet med tiltakshaver og kommunen underveis.
I planprosessen har spesielt temaene tetthet, bebyggelsesstruktur, veiføring og forhold til
markagrensen vært drøftet.
Tre alternativer for veiføring og bebyggelsesstruktur var drøftet i prosessen; et alternativ
basert på dagens vegsystem, og to ulike alternativer til nytt vegsystem i tråd med dagens
vegnormaler. I alternativ 1 er bebyggelsesstrukturen blanding av blokk, rekkehus og kjedede
eneboliger, og alternativ 2 og 3 er strukturen punkthus/blokkbebyggelse. Det er enighet med
Byutvikling om alternativ 3 som beste veialternativ. Valg av nytt og bedre vegsystem i
området førte til et nytt og bedre plangrep med mulighet for høyere utnyttelse.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3
Det var i prosessen drøftet med Byutvikling å gjøre justering av markagrensen mot vest for å
utnytte områdets potensiale best mulig. Dette vises på de tre alternativer, hvor
markagrensen er markert med rød stiplet linje.
Selv om det er gode grunner for dette, mener Byutvikling at en eventuell justering av
markagrensen må skje på overordnet plannivå i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdel. Det valgte plangrepet gir mulighet for å utvide bebyggelsen i
prinsippet som vist i alternativ 3.
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5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE
RETNINGSLINJER
Fylkesdelplan
Ikke aktuelt.
Overordnet plan (Kommuneplan/ kommunedelplan)
I Kommuneplanens arealdel, vedtatt 28.11.12 er området avsatt til framtidig boligbebyggelse,
med unntak av et område i nordvest, som inngår i område avsatt til framtidig tjenesteyting
(Åsgård sykehus).

Utsnitt kommuneplanens arealdel 2011-2022 med oppriss av planområde.

Reguleringsplan er
Gjeldende reguleringsplan for området er plan 64, vedtatt 17.12.71 og gjeldende
reguleringsplan 1374, Bussveg Åsgård - Norrøna, vedtatt 29.04.98. Området er regulert til
friområde (plan 64) og bussveg (plan 1374). Området på oversiden av Åsgård sykehus var i
plan 64 foreslått regulert til boligformål, men ble unntatt stadfesting pga. flystøy.

Gjeldende planer for området

Universitetssykehuset Nord Norge HF
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6 BESKRIVELSE AV PLANO MRÅDET (DAGENS SITUA SJON)
Beliggenhet og avgrensing
Området omfatter UNN sine eiendommer på oversiden av Åsgård sykehus samt de
eiendommer som hører med for å få en naturlig avgrensing og en helhetlig plan, bla. del av
Troms fylkeskommunes eiendom i nordvest. Området avgrenses av Åsgårdvegen mot vest,
Norrøna boligområde mot nord, studentboliger mot sør og friområde /marka mot øst. Området
hører til Prestvannet skolekrets, men ligger også i nærheten av Workinnma rka skole.
Området har en svært god beliggenhet med kort vei til både friområde med lysløype og til
sjøen, samt orientering mot ettermiddagssol og utsikt mot Kvaløya mot vest. I tillegg har
området kort vei til Tromsø sentrum (ca 2 km).

Norøna

Nordslettvege
n

Åsgård

Lars Eriksens veg

Sørslettvegen
Åsgårdvegen

Tils tøtende arealers bruk/status
Ut over Åsgård sykehus på nedsiden av Åsgårdvegen er området dominert av boliger og
store friområder mot vest. Det er kort vei til Norrrønafeltet med mange arbeidsplasser.
Eksisterende bebyggelse
Åsgård sykehus med tilhørende boliger er oppført på slutten av 50-tallet og hører til den
eldste delen av bebyggelsen i området. Bebyggelsen innenfor planområdet består av en
blanding av blokkbebyggelse fra 50-tallet (ansatteboliger til sykehuset), nyere rekkehus,
tofamiliehus og eneboliger i 2 til 3 etasjer. Bebyggelsen er lite homogen, og nyere
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bebyggelse i området er bygget uten helhetlig plan. Den eldste delen av bebyggelsen fra 50tallet er dårlig vedlikeholdt, men er strukturelt sett den best tilrettelagte.
Sør for plangrensen ligger et eldre gårdstun som også hører til UNN sin eiendom.
Gårdstunet består av en hovedbygning med stall og uthus. Gårdstunet er registrert i
SEFRAK-registeret, og er i følge Kulturetaten verneverdig.

Innkjøring til området fra sør – Google Maps

Eldre boligblokker tilhørende UNN

Nyere tomannsbolig og enebolig tilhørende UNN

Universitetssykehuset Nord Norge HF
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Åsgård sykehus på nedsiden av planområdet

Verneverdig gårdstun sør for planområdet

Topografi/landskapstrekk
Synlighet
Området ligger i skrånende terreng på vestsiden av Tromsøya med utsikt mot det store
landskapsrommet i vest. Området ovenfor inngår i et sammenhengende skogsbelte som er
en del av markaområdet, og en del av øyas grønne silhuett.
Området er bare eksponert mot vest fra Kvaløya (fjernvirkning). Området vises ikke fra
Kvaløyvegen (nærvirkning), pga. bebyggelse og vegetasjon nedenfor området.

Utsikt fra RV 862 på Kvaløya – Google Maps

Området er flatere nederst i feltet, og blir brattere jo høyere opp. Det er en ganske bratt
skråning midt i området.
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Grunnforhold
Type grunn: Morene, noe myr, og til dels kort avstand til fjell. Kan være aktuelt med
sprenging og utskifting av masser noen steder i forbindelse med utbygging. Det er ikke
gjennomført grunnundersøkelse i planområdet i forbindelse med planarbeidet.

Klima
Vindforhold
Området ligger skjermet til på vestsiden av Tromsøya og omgitt av skog, som er med til å
dempe vind i området.
Data fra metrologisk institutt, Værvarslinga i Nord Norge:
Framherskende vindretning er på sommeren fra nordøst, og er vinter, vår og høst fra sør og
sørvest. Området vil dermed være relativt utsatt for vind fra sør og sørøst og kald
sommervind fra nordøst. Vindroser fra Meteorisk institutt:
Vår (mars-mai)

Sommer (juni-august)

Høst (september-novenmber)

Vinter (desember-februar)

Nedbør
Tromsø har mest nedbør om vinteren i form av snø. Gjennomsnittlig snødybde er ca. 1 meter
i mars/april.
Temperatur
Det er ingen spesielle forhold som skaper kuldedrag gjennom området.
Sol/skygge
Området er vestvendt og har gode solforhold hele året. Området ligger på høyde 25 – 65
moh. Bakketoppen bak området mot øst på 100 moh. og skråninger innenfor området vil gi
skygge fra øst (morgensol) store deler av året.
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Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Området består av naturlig blandingsskog av fortrinnsvis bjørk, noe rogn og andre tresorter.
Flere stiforbindelser følger traseer hvor skogen er hogget i forbindelse med etablering av
ledningsnett gjennom området. Det er ikke kjent noen rødlistearter eller andre spesiel le
naturverdier i området.

Naturlig bjørkeskog

Grønne interesser
Området er lite i bruk som lekeområde, bortsett fra eksisterende barnehage som også antas
å brukes som lekeplass på ettermiddagstid. Eksisterende stiforbindelser brukes som turstier
mellom eksisterende og omkringliggende boligområder og turstier/ lysløype på toppen av
Tromsøya.
Området ligger svært godt i forhold til sentrale friområder på Tromsøya, med kort avstand til
lysløpa, Prestvannet og Bak Olsen.
Det er få regulerte lekeplasser i området. Nærmeste regulerte lekeplass/ ballplass er i
Karisvingen/ Elverhøy (ca. 550 meter). Avstand til lekeplass i Norrøna barnehage er ca. 500
meter.

Kulturhistorisk

stedsanalyse/kulturminer

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet har kulturetaten i Troms
fylkeskommune gjort undersøkelser av området. Det er gjennomført prøvestikking og
flateavdekking i høst 2009 i de områder som omfattes av planen, og det er ikke funnet spor
etter menneskelig aktivitet i det omsøkte området.
Gården, som ligger sør for plangrensen, består av et gårdstun som er registrert i SEFRAKregisteret. Gårdstunet vurderes av ku lturetaten som verneverdig og estetiske hensyn skal
vektlegges i plan- og byggesaksbehandling.
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Kulturetaten ber om at det stilles krav om utforming som ivaretar hensynet til
omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap. Viktige variabler er volum og form, farge,
materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering/ orientering i terrenget.
Deler av området inngår sammen med sykehusområdet nedenfor Åsgårdvegen, i
Landsverneplan for helsesektoren.

Fredet bebyggelse er vist med blått og verneverdig område med grønn stiplet linje på kartet.

Fra verneplanen:
«Formålet med vern av anlegget er å bevare bygningsstrukturen på Åsgård sykehus som
landets eneste helhetlige psykiatriske spesialsykehus bygget i sin helhet i etterkrigstiden.
Formålet er videre å bevare et utvalg personalboliger som del av det opprinnelige anlegget.
Vernet skal sikre bygningenes hovedstruktur, arkitektoniske uttrykk og opprinnelige detaljer
og materialbruk.»
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Vernet omfatter personalboligene i Lars Eriksens vei nr 4-10. Verneklasse 1 fredning
omfatter boligene Lars Eriksens vei 4-7, øvrige bygninger er i verneklasse 2 bevaring (Lars
Eriksens vei 8-10).
Utdrag fra beskrivelsen i verneplanen:
«Firemannsboligene i Lars Eriksens vei ble oppført samtidig med den første utbyggingsfasen
av sykehuset på slutten av 1950-tallet, og det er disse bygningene som ligger nærmest
sykehuset. Bygningene er utvendig svært autentiske toetasjers murbygninger i 1950-tallsstil.
Et uvanlig trekk er at de har gavlene på tyrolermaner, mot veien hvor også inngangen er.
Inngangssiden er også særpreget med en stærk betoning av trappehuset ved hjelp av
særpreget glassparti.»

Veg og trafikkforhold
Området ligger inntil Åsgårdvegen, som er atkomst til Åsgård sykehus og eksisterende
boligbebyggelse sør for området. Vegen er naturlig atkomst til framtidig bebyggelse i
området. Åsgårdvegen er nylig regulert og opparbeidet som bussveg med god standard,
men uten fortau. Hastigheten er i dag 50 km/t. Nord for planområdet er vegen stengt for
gjennomkjøring med unntak av buss.
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Åsgårdvegen

Del av Lars Eriksens veg i området er nylig opparbeidet i forbindelse med oppgradering av
vann- og avløpsnettet i området. Øvrige veger har også god standard, men både
Nordslettvegen og Sørslettvegen er bratte (stigningsforhold opp til 8 %). Ingen veger har
fortau.

Nylig opparbeidet Lars Eriksens veg. Snarvei fra LE veg til lysløypa.

Fra Lars Eriksens veg langs eksisterende barnehage er det gangforbindelse/ snarvei til
lysløypen. Fra Nordslettvegen i nord er det gangveg/ snarveg til Norrønafeltet gjennom privat
boligområde. Traseen er regulert som kjøreveg i plan 14-001 fra 1964.

Snarveg til Nørrønafeltet
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Skolevei
Det er gjort en vurdering av alternative skoleveier i området. Området hører i dag til
Prestvannet skolekrets, men Workinnmarka skole ligger nærmest. Nærmeste ungdomsskole
er Sommerlyst skole.
Det er forholdsvis kort skolevei til alle tre skoler, med henholdsvis ca. 1,4 km og 1,6 km til de
to barneskoler. Det er kortest vei til Workinnmarka skole. Til begge barneskoler forutsettes at
snarvei fra Nordslettvegen til Norrønnavegen kan benyttes, hvis ikke vil skoleveien bli
betydelig lenger. Trafikksikkerheten er akseptabel med lyskryss på Langnesvegen og fortau
langs Huldrevegen og Prestvannvegen. Det mangler fortau det meste av vegen langs
skolevei til Sommerlyst skole.
Til alle skoler er det også mulig å benytte stier og lysløypen som snarveier.
Workinnmarka skole

Prestvannet skole

Planområde

Sommerlyst skole

Alternative skoleveger til Workinnmarka, Prestvannet og Sommerlyst skole

Støy
Området ligger innenfor gul støysone for flystøy, og det skal dermed gjøres en støyutredning
for området. Det skal gjøres utredning av fly- og vegtrafikkstøy i henhold til veileder T-1442.
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Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning
Det er kort avstand til bussholdeplass i Åsgårdvegen ved sørenden av Lars Eriksens veg og
ved inngangen til Åsgård sykehus. Maks. avstand til nærmeste bussholdeplass er ca. 350
meter.

Området betjenes av buss nummer 26 som går 2-3 gange i timen.

Dagens holdeplasser

Vann og avløp
Tromsø kommune, Vann og avløp opplyser at vannforsyningen og håndtering av
spillvannsituasjonen i området er god. Ny vannledning kan kobles til eksisterende nett
mellom Sørslettvegen og Nordslettvegen. Overvannsituasjonen i området er en utfordring og
må løses i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Det må utarbeides en VA-plan som må behandles av Vann- og avløpsavdelingen i
kommunen.
Avfall
Området har vanlige avfallsdunker ved hver eiendom som tømmes med bil hver uke.
Avfallssug er det vanlige system i større nye områder i Tromsø, og er sannsynligvis den
løsning som foretrekkes av Remiks i forbindelse med større utbygging av området.
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Energi
Dagens energiløsning i området er elkraft.
Privat og offentlig servicetilbud
Skolekapasitet
Området hører til Prestvannet skolekrets, men Workinnmarka skole kan også være et
alternativ. Begge skoler har kapasitet til å ta i mot flere barn på hvert klassetrinn. Det er best
kapasitet på Workinnmarka skole, men det vil kreve en kretsregulering da området i dag
hører til Prestvannet skolekrets.
Det er registrert prosjekter på til sammen 450 boliger i Workinnmarka krets og 48 i
Prestvannet krets i perioden 2011 - 2019. Dersom alle prosjektene blir realisert, må
skolekapasiteten vurderes på nytt.
Barnehage
Eksisterende barnehage innenfor området er i følge kommunen uhensiktsmessig og er
planlagt nedlagt. Det er stilt krav om at det i planen skal avsettes tomt til ny barnehage. Det
er i tillegg privat barnehage i Norrønafeltet (avstand ca. 500 meter)
Dagligvare
Nærmeste dagligvarehandel er på Elverhøy, avstand ca. 750 meter.
Risiko og sårbarhet
Det er ingen åpenbare risikomomenter i tilknytning til planområdet. Se vedlagt ROS-analyse i
forbindelse med planarbeidet.
Telefoni og fiberoptikk
Det er telefoni og fiberkabler i området. Telenor er orientert om planarbeidet.
Privatrettslige bindinger
Eiendommene eies av Universitetssykehuset i Nord Norge og Troms fylkeskommune.
Tromsø kommunale Boliger Stiftelsen fester fem eiendommer innenfor området (markert
med grønn sirkel på eiendomsoversikten).

Troms og Fin n mark fk 118/1

UNN 118/1361 m. fl.

Troms og Finnmark fk
118/11
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7 UTREDNINGER I HENHOL D TIL FORSKRIFT OM
KONSEKVENSUTREDNINGE R
Ikke aktuelt.

8 BESKRIVELSE AV PLANF ORSLAGET

Illustrasjonsplan

Innledning
Målsetninger med planen er fortetting og tilrettelegging av et helhetlig boligområde med et
godt bomiljø. Det overordnede grepet som ligger til grunn for planen er opprettholdelse av
det eksisterende boligområdets grønne karakter samt å bygge en klar avgrensing mot
friområdet (Marka). Planen legger til rette for høyest tetthet i øst mot friområdet og en litt
lavere tetthet nederst i feltet hvor man har tilpasset seg til eksisterende bebyggelse.
Planen tar utgangspunktet i opprinnelig bebyggelsesstruktur dvs. punkthus/ blokk som er
tilpasset terreng. Ny bebyggelse legges på oversiden av eksisterende veger (Lars Eriksens
vei og Nordslettvegen) og langs ny veg som slynger seg oppover i terrenget fra Lars
Eriksens vei. Det foreslås også fortetting langs Åsgårdvegen, med god avstand til
eksisterende bebyggelse. Selv om planen tilrettelegger for fortetting vil området fortsatt
framstå som åpent med store grøntområder, lekeplasser og grønne skråninger.
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Området er forholdsvis bratt og terrenget gir sterke føringer for strukturen i området, og for
utforming av nytt vegsystem. Eksisterende vegsystem til øvre del av området er for bratt etter
dagens krav.

Terrengsnitt

Reguleringsformål

Plankart

Planen inneholder følgende formål:
- Bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse, barnehage, lekeplasser,
kvartalslekeplass/parkeringshus),
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Samferdsel og teknisk infrastruktur (veg, fortau, gs-veg, annen veggrunn/tekniske
anlegg og grøntareal/snødepot, parkering og vann- og avløpsnett).
Grønnstruktur (grøntområde)

Nedenstående matrise viser formålene med underformål, felt, areal på hvert felt samt
grunnareal for bebyggelse og maksimum tillatt BRA.
Planen fastsetter tillatt utnyttelse med BRA og maksimum tillatt byggehøyde (høyde over
gjennomsnittlig terreng), samt gulvhøyde for 1. etasje (OK gulv på landskapsplan). Av
illustrasjonsplan fremgår i tillegg veiledende etasjeantall og antall leiligheter.
Nye områder:
Formål
Bebyggelse og anlegg

Totalt felt bolig
Totalt barnehage

Totalt lekeareal
Grønnstruktur
Samferdsel og teknisk
infrastruktur

Underformål
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)
Bolig (ny)

Felt
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B10
B12
B13
B14
B18
B22

Barnehage
Kvartalslekeplass
Kvartalslekeplass
Nærlekeplass
Kvartalslekeplass
Nærlekeplass
Kvartalslekeplass
Strøks-/kvartalslek
Kvartalslekeplass/parkeringshus

BH1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L/P

Grøntområde (minus gangstier)
Parkering

G1-10
P1-9

Areal felt m2
3 421
5 827
4 397
4 063
7 438
3 059
5 070
3 974
5 715
2 412
7 352
4 389
2 528
59 645
5 913
3 009
1 253
193
625
183
1 596
5 003
2127
13 989
14 375

Veg, fortau, gangv.
Tek.infrastruktur (VA)

79 547

Totalt

Eksisterende områder:
Bebyggelse og anlegg

Bolig (eksisterende)
Bolig (eksisterende)
Bolig (neksisterende)
Bolig (eksisterende)
Bolig (eksisterende)
Bolig (eksisterende)
Bolig (eksisterende)
Bolig (eksisterende)
Bolig (eksisterende)

Totalt
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3 041
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3 870
1 178
3 023
25 408

Asplan Viak AS

Sak 58/2018 - vedlegg 1
Reguleringsplan for Åsgårdmarka

23

3D illustrasjon av området som helhet

Skråfoto av området med foreslått bebyggelse sett fra sør (grunnlag: Gule sider på nett)

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Sak 58/2018 - side 26 av 53

Asplan Viak AS

Sak 58/2018 - vedlegg 1
Reguleringsplan for Åsgårdmarka

24

Visualisering er fra foreslått bebyggelse

Perspektiv fra bebyggelsen med utsikt mot sør / kvartalslekeplass L1

Perspektiv fra bebyggelsen med utsikt mot vest / kvartalslekeplass L1 og Kvaløya

Byggeformål
Nedenstående matrise viser byggeområdene for bolig (ny og eksisterende) og barnehage
med type bebyggelse, etasjer, felt, antall leiligheter/ boenheter, leilighetsstørrelse, BRA bolig,
tillegg til bod og garasje, samt foreslått BRA felt i planen (inklusiv garasje).

Formål

Type

Etasjer

Felt

Bolig (ny)

Blokk
Blokk
Blokk

5
4-5
5

B1
B2
B3
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45
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3360
4620
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BRA
Parker ing m2
1480
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826

BRA
felt m2
4840
5975
4186
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Blokk
Blokk
Blokk
Blokk
Blokk.
Blokk
Blokk.
Blokk
Blokk
Blokk

4
4
4
4
4
3
3
4
3
3

B4
B5
B6
B9
B10
B12
B13
B14
B18
B22

Tofam
Tofam
Blokk
Blokk
Blokk
Tofam.
Blokk
Enebo
Enebo

3
3
3
3
3
2
3
2
2

B7
B8
B11
B15
B16
B17
B19
B20
B21

1-2

BH1

Total eksis
Total bolig
Barnehage

45
36
27
33
27
45
27
54
30
18
455
2
6
56
24
4
6
22
1
3
124
579

84
84
84
110
84
84
84
84
72
84

3780
3000
1940
3640
2250
3750
2250
4500
2150
1500

225
180
71,25
146,25
146,5
152
110
340
310

450
1080
3990
3510
585
912
2425
310
840
14102
1500

1925
1062
1044
825
1161
2304
1512
414
12263
36
-144
432
234
54
216
504
36
108

5705
4062
2984
4465
3411
3750
2250
6804
3662
1914
48433
600
1404
4422
3744
639
1128
2929
346
948
16160
64593
1500

Leilighetsstørrelse i blokkbebyggelse er angitt som gjennomsnitt brutto areal inklusiv
svalganger og heis. Underetasje delvis under terreng er regnet som 100 % i BRA for all ny
bebyggelse (B1-12). Alle parkeringsanlegg er foreslått lagt delvis under terreng, dvs. med
innkjøring på samme høyde som veg. I planen gjelder maks BRA for bolig og parkering hver
for seg. På plankartet vises samlet BRA. Ev. parkeringsanlegg som legges helt under terreng
regnes ikke med i utnyttelsen/BRA (inntil 0,5 meter over terreng jf. bestemmelsene til
planen).
Boligbebyggelse
Feltene B1-6, 9-10, 12-16, 18 og 22 omfatter forslag til ny bebyggelse, og feltene B7-8, 11,
17-19 og 21-23 omfatter eksisterende boligbebyggelse innenfor området.
Planen tilrettelegger for totalt 579 boliger - 455 nye pluss 124 eksisterende boliger. Det totale
boligareal er på 84 822 m2. Grøntområder er på til sammen 26 236 m2. Totalt er areal for
bolig og grøntområder på 111 daa.
Dette gir boligområdet en maksimal utnyttelse på 5,2 boliger pr dekar (eksklusiv
trafikkarealer og barnehage). Alle boliger har god tilgang til uteområder direkte fra boligen.
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse består av en blanding av blokkbebyggelse i mindre variasjoner fra
slutten av 50-tallet/ begynnelsen av 60-tallet, tofamiliehus fra 70- og 80-tallet samt noen
mindre leilighetsbygg fra 90-tallet. Boligene fra 90-tallet eies av Tromsø kommune
(Kommunale Bolig stiftelsen), mens alle øvrige eksisterende boliger eies og driftes av UNN.
Eksisterende bebyggelse er orientert i nord-syd retning langs terrenget i vestskråning mot
Sandnessundet, med utsikt mot Kvaløya. Bebyggelsen er i 2-3 etasjer. Den eldste delen av
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bebyggelsen (boligblokker tilhørende Åsgård) var plassert i et åpent parklandskap.
Gårdsbruket sør for planområdet var en integrert del av sykehusanlegget.
Eksisterende bebyggelse langs Lars Eriksens veg er i prinsippet forutsatt opprettholdt som
den er. I forslag til utnyttelse for dette området, er det lagt inn noe økning av tillatt bruksareal
for å ivareta mulighet for mindre utvidelse (+30 – 50 m2) samt parkering. I øvre del av
området åpner planen for å fortette områder med eksisterende bebyggelse. I Nordslettvegen
tillates en ekstra etasje (til 3 etasjer). Øvrig bebyggelse forutsettes erstattet, dersom
eiendommene skal utnyttes maksimalt. I alt syv bygninger inklusiv eksisterende barnehage
er i planen foreslått erstattet med ny bebyggelse.
Parkering i Lars Eriksens veg
Det er i dag ikke avsatt plass nok til parkering for eksisterende bebyggelse langs Lars
Eriksens veg. Det har derfor vært en forutsetning at parkering til disse boligene skulle løses i
planen. Parkeringen er løst i planen, ved at det er avsatt tre felles parkeringsplasser for
eksisterende blokkbebyggelse, P2, P6 og P7, med tilsammen 62 plasser, i tillegg til noe
parkering ved hvert bygg (vist på illustrasjonsplan og landskapsplan). Totalt er det avsatt 113
plasser for eksisterende bebyggelse i Lars Eriksens veg i henhold til kravet om dekning på
1,25 plass pr boenhet (90 boenheter).
I tillegg er det offentlig parkeringsplass ved barnehage med 14 plasser og langs veg med 6
plasser, samt felles parkering i Nordslettvegen for 2 plasser.

Landskapsplan: felles parkering Lars Eriksens veg og Nordslettvegen (rød ring) og offentlig parkering
ved barnehage (stiplet ring).

Ny boligbebyggelse
Ny bebyggelse er foreslått som en videreføring av eksisterende struktur med orientering
nord-syd, langs terrenget. Planforslaget legger opp til en variert blokkbebyggelse, hvor ny
bebyggelse er tilpasset den eksisterende. Nederst i feltet, som en fortetting av eksisterende
strukturen, er det foreslått punkthus/småblokk med 6 til 9 boenheter i hvert bygg og i 3 - 4
etasjer. Øverst i feltet er foreslått lengre blokker med 10 til 20 boenheter i hver blokk i 4 - 5
etasjer. Det tillates høyest bebyggelse øverst mot friområdet.
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Store grøntområder skaper luft og møteplasser i området og mot eksisterende boligområder.
Plasseringen av bebyggelsen på langs av terrenget skal sikre utsikt og god tilgjengelighet
mellom inne- og uteareal. Alle nye boliger har universell tilgjengelig atkomst med trappefri
atkomst fra terreng/parkering til boligens inngangsplan og terrasse/privat uteplass. Enten
direkte atkomst eller atkomst med heis fra parkering. Bebyggelse og terreng er tilpasset så
det er mulighet for direkte utgang til terreng fra nederste etasje i tillegg til inngangsplan. Det
er tatt utgangspunkt i etasjehøyde på 3,2 m pluss ekstra takkonstruksjon på 1 m.
Boligtyper:

Blokkbebyggelse (3) – 5 etasjer overside veg (B1, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 og 20) –
prinsippløsninger med svalgang og innvendig trapp.

Blokkbebyggelse kort 4-5 etasjer nedside veg (B9) – prinsippløsninger med svalgang og innvendig
trapp.

Blokkbebyggelse lang 4 etasjer nedside veg (B2 og 3) – prinsippløsninger med svalgang og innvendig
trapp.
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Parkering

Kjellerparkering og felles parkeringsanlegg (L/P) er vist med gul. Parkering i det fri og delvis åpen
parkering i bebyggelse (nedside veg, B2, B3 og B9) er vist med grå.

Barnehage
Det er en barnehage innenfor området i dag. Denne er liten og uhensiktsmessig i forhold til
dagens krav, og Tromsø kommune har derfor bedt om, at det blir satt av tomt for ny
barnehage i planen.
Egnet tomt til barnehage har vært vurdert og etter flere runder med vurdering av flere
alternative områder, er man kommet frem til at eksisterende barnehageområde er best
egnet. Eksisterende tomt ligger best i forhold til friområde mot øst, mot foreslått
strøkslekeplass mot sør, og tomten ligger godt trafikalt sett (kort vei fra Åsgårdvegen).
Lokalisering og konsept for utnyttelse er vurdert i samråd med Tromsø kommune. Tromsø
kommune er tilfreds med den foreslåtte løsningen. Tomten er på 5,9 daa, og utvidet med ca.
24 m i bredden i forhold til dagens areal. Arealet er tilstrekkelig til en 4-avdelingsbarnehage
med en variert og spennende tomt. Det er vist parkeringsplass for 14 plasser pluss 6 henteog bringe lomme langs veg. Bygg er vist med 850 m2 grunnflate etter gjeldende normer for
en 4-avdelings barnehage, og planen åpner for å bygge i 2. etasje (BRA 1500 m2). Tromsø
kommune har vedtatt ikke selv å stå for utbygging og drift av nye barnehager, så barnehagen
er forutsatt å bygges ut privat.
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Utsnitt Landskapsplan: barnehage og strøkslekeplass

Topografi/landskapstrekk
Terrenget er skrånende, og til dels svært bratt. Bebyggelsen er lagt så den naturlig følger
terrenget. Barnehagen og strøkslekeplassen i sør framstår som et grønt belte som henger
sammen med friområdet på toppen av Tromsøya ovenfor området.
Bebyggelsen er lagt slik at den best mulig tar opp terrenget. Enkelte plasser må det anlegges
forstøtningsmur for å sikre direkte trappefri atkomst fra terreng/parkering til boligens
inngangsplan og terrasse/privat uteplass. Forstøtningsmurer kan være opp til 60 cm høye,
og kombineres med naturlige skråninger med gress eller gressarmerte skråninger. Gjerder
tillates ikke. Det må etableres trapper enkelte plasser for å sikre gode snarveger på tvers av
terrenget mellom øvre og nedre del av området.
Det er ikke foretatt grunnundersøkelse, men det antas ikke å være behov for store
masseutskiftninger i forbindelse med utbygging. Det er behov for en del terrenginngrep i
forbindelse med gjennomføring av både ny veg og ny bebyggelse. NVE har bekreftet at det
på dette stedet ikke er nødvendig med grunnundersøkelse i forbindelse med planarbeidet,
men at grunnforhold må dokumenteres i forbindelse med byggesøknad.

Klima
Området vil være relativt utsatt for vind fra sør og sørvest. Både bebyggelse og veger brytes
opp eller dreies slik at det ikke skapes vindtunneler i området. Området er for øvrig
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forholdsvis naturlig skjermet av eksisterende vegetasjon og er ikke spesielt vindutsatt eller
utsatt for kuldedrag.
Romslige grøntområder gir god mulighet for lagring av snø i området. Snølagring er vist på
plankart og landskapsplan.

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Det er ingen spesielle begrensninger av arealbruk på grunn av vern, biologisk mangfold og
ferdsel i utmark.

Grønne interesser/ landskapsplan

Landskapsplan

Området ligger i nær tilknytning til friområdet på toppen av Tromsøya med lysløype og kort
vei til attraktive tur- og aktivitetsområder som Prestvannet, Charlottenlund og Bak Olsen,
samt kort vei til fjæra. Det er få regulerte lekeplasser i umiddelbar nærhet.
Planen sikrer sammenlagt rikelig areal til nærlekeplasser, kvartalslekeplasser og
strøkslekeplass. Nærlekeplassene er minimum 150 – 1788 m2, kvartalslekeplassene er
mellom 1,6 og 3,0 daa, og strøkslekeplassen en på 5 daa. Den ene kvartalslekeplassen er
oppdelt på plankartet (L2, L4 og L/P). Strøkslekeplassen er 1 daa mindre enn kravet på 6
daa, men dette kompenseres med tilliggende friområde og barnehage, og at alle
kvartalslekeplasser er betydelig større enn kravet på 1500 m2. Vi mener at planen på en god
måte ivaretar kommunens krav til uteoppholdsarealer og tilrettelegging av disse innenfor
planområdet.
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Regulerte grøntområder:
-

Strøkslekeplass (L7): 5 003 m2
Kvartalslekeplasser (L1, L2, L4, L6 og L/P): 8 610 m2
Regulerte nærlekeplasser i planen (L3 og L5): 376 m2 (nærlekeplasser i
boligområder kommer i tillegg)
Grønnstruktur: 14 375 m2
Totalt: 28 364 m2

Det er krav til nærlekeplass på minimum 150 m2 i henhold til overordna plan
(kommuneplanens arealdel). Disse er vist i landskapsplan og illustrasjonsplan.
Alle områder vil kunne nås innenfor kravene til universell tilgjengelighet (UU) fra offentlig veg
eller fra de nærmeste boliger. De offentlige lekeplassene (strøkslekeplass og
kvartalslekeplassene) oppfyller kravene til UU med trappefri atkomst fra offentlig veg.
I planen stilles kr av om privat uteplass for boligene. Det stilles krav om minimum 4 m2
skjermet privat uteareal.
Planen ivaretar eksisterende tursti langs sørsiden av barnehagen til friområdet og lysløypen
ovenfor området. Ny veg og snarvei i området gir også tilgang til friområdet.

Kulturhistorisk

stedsanalyse/kulturminner

Kulturhistorisk settes området i sammenheng med Åsgård sykehus som var etablert i
området på slutten av 1950-tallet med sykehus, tilhørende boliger og parkanlegg. Planen
bygger videre på denne strukturen og tar utgangspunkt i at eksisterende bebyggelse i
området skal bestå. Fredete bygninger, Lars Eriksens vei 4-7 er avsatt til hensynssone –
båndlegging etter lov om kulturminner (H730), og bevaringsverdig område i landsverneplan
for helsesektoren (mellom Lars Eriksens vei og Åsgårdvegen) er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø (H570).
Bevaringsverdig gårdstun sør for området hører til sykehusområdet og berøres ikke i
planforslaget.
Det er ikke funnet spor etter eldre menneskelig aktivitet i området jf. undersøkelse foretatt av
fylkeskommunens kulturetat i høst 2009.
Planforslaget for ”Åsgårdmarka” reflekterer identiteten til området godt.

Veg og trafikkforhold
Kjøreveger
Planen bygger videre på eksisterende offentlig veganlegg i området. Det er en hovedatkomst
inn i området fra Åsgårdvegen via eksisterende Lars Eriksens.
Alle veger foreslås som offentlige.
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Det foreslås ny atkomstveg til øvre del av feltet fra Lars Eriksens veg. Vegen har svak
stigning i tråd med gjeldende normer. Eksisterende vei til Nordslettvegen fjernes og vegen
må påkobles ny vei. Atkomst til sokkelleiligheter i Nordslettvegen må løses med trapp eller
rampe langs husvegg fra oversiden. Det er i planen foreslått å fjerne 4 bygninger til UNN og
Kommunale Bolig stiftelse. Gjennomføring av ny veg forutsetter fjerning av et enkelt hus som
eies av UNN, og som er i dårlig stand. Gjennomføring av øverste del av ny veg og
bebyggelse (to øverste blokker) avhenger av Kommunale Bolig stiftelse.
Vegbredder er utført i henhold til kommunens normaler. Atkomstvegen uten fortau har
totalbredde 9 meter, med fortau 13 meter, og kjørevegbredde 5 meter. Det er i tillegg
foreslått fortau langs oversiden av Åsgårdvegen. Planen avsluttes i senterlinje for
Åsgårdvegen, som er i tråd med gjeldende plan. Regulert vegbredde til senterlinje
Åsgårdvegen er 8,5 meter.
Parkering
Parkering for all ny bebyggelse løses i parkeringskjeller under bakken, pluss gjesteparkering
ute. For eksisterende bebyggelse løses parkeringen delvis på egen tomt og delvis på felles
parkeringsplasser P1, P2, P6 og P7. Parkeringsdekning skal være 1,25 pr bolig. Parkering
for barnehagen P8 og P9, er tilrettelagt for 20 plasser.
Gangveg
Etablert snarveg mellom Åsgård og Norrøna foreslås regulert som offentlig gang - og
sykkelvei. Snarvegen er i dag mye brukt og er viktig forbindelse til skole fra Åsgårdområdet.
Vegen går over privat grunn, og må erverves fra to grunneiere. Gangvegen er foreslått lagt
med senter i eksisterende eiendomsgrense, og med totalbredde på 3 m. Gangvegen
forutsettes brøytet og snøen deponert mot sør innenfor regulert snødepot i planen. Det er
god plass til snølagring innenfor tilstøtende grøntområde G1. Øvrig del av regulert kjøreveg i
gjeldende plan fra 1965 omreguleres til boligformål.

Støy
Det er utarbeidet støyrapport med støyberegning i forbindelse med planarbeidet f or både flyog vegtrafikkstøy.

Gul og rød sone for flystø y sett i forhold til
utbygningsfeltet på Åsgård. Rød sone, Lden =
62 dB. Gul sone, Lden = 52 dB. Gjennomsnittlig
støynivå i planområdet = 57 dB.
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Veg- og flystøy sammenfattet (fra støyrapporten):
Uteplasser med LDEN < 52/55 dB (fly/veitrafikk) kan etableres på østsiden boligene og,
i praksis også på sydsiden fordi boligene gir innbyrdes skjermvikning. Flystøy ved
sydlige fasader er skjønnsmessig vurdert til å ligge ned mot 52 dB også uten
skjerming. Nesten alle bygningene ligger slik at det vil det være mulig å etablere en
uteplass ved sydlige fasade med areal over 25 m2. Skjermvegger/levegger i
forlengelse av vestlige fasader vil utvide området mot syd og også muliggjøre enkelte
uteplasser mot nord.
Støy fra vegtrafikk for boliger som ikke ligger ut mot Åsgårdveien ligger godt under
grenseverdikravene og her har man ingen praktiske restriksjoner på plassering av
uteplasser. Ingen skjermingstiltak er nødvendige for disse boligene
o Boligene ligger i gul sone med hensyn på flystøy. Innvendige støynivåer vil
med boliger bygget etter TEK97 / TEK 07 ha innenivåer under kravet på
LA,ekv,T = 30 dB som angitt i NS 8175 for utvendige støynivåer på henholdsvis
60 / 62 dB.
Boliger ut mot Åsgårdveien ligger i gul sone både med hensyn til vegtrafikkstøy og
flystøy. Overskridelsene er imidlertid små og ingen fasadetiltak vil være nødvendige
for å sikre tilfredsstillende innenivå.
o Det er kun nødvendig å sikre uteplasser hvor LDEN < 52/55 dB.
o Slike uteplasser vil ligge i ly av bygningsmassen på østsiden av boligene
o Uteplasser på vestsiden krever skjerming både mot vegtrafikkstøy og flystøy.
Kombinasjon av tilfredsstillende innenivåer og bevist plassering av uteplasser gjør at
det ikke er noen støymessige hinder for å bygge ut området slik som planlagt. Den
eneste restriksjonen er at boligene på Åsgård ikke bare kan ha uteplasser langs
vestlig fasade, det må være et tilgjenglig uteareal, ca. 25 m2 per husstand, i syd, øst
eller i noen tilfeller nord for bygningene der hvor nordsiden har en annen bygning
som skjermer for en nordlig uteplass.
På grunn av solforhold, utsikt og temperaturer så langt mot nord hadde det vært
ønskelig å ha uteplasser mot vest.
Det vil være mulig å etablere stille utenivåer mot vest, for eksempel bak en skjerm på
terrasser, men disse må da ha et tett rekkverk med glasskjerm på den øvre delen.
Det vil være nødvendig med 2,0m til topp av glass for å sikre stille område på en
1,5m dyp terrasse på grunn av vinkelen mot flyenes innflyvningsbane. En slik løsning
bør detaljberegnes fordi skjermhøyden vil avhenge av byggets og terrassens
kotehøyde. På grunn av reflekser fra husets fasade for den flystøyen som går over
skjermen, kan man ikke forvente at det gjennomsnittlige nivået på en slik vestvendt
uteplassen eller terrasse vil bli redusert til mer enn så vidt under grenseverdikravet.
Andre varianter kan være et overbygd tak over terrassen i kombinasjon med levegger
og lignende. Løsninger må detaljberegnes i hvert enkelt tilfelle.
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Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning
Området har god kollektivdekning og holdeplass ved Lars Eriksens veg i sør samt ved
inngangen til Åsgård sykehus. Det foreslås ikke endringer av eksisterende holdeplasser.
Vann og av løp
Det er utarbeidet VA-plan for planområdet i forbindelse med planarbeidet.
Etablering av nytt boligfelt vil medføre behov for bygging av nytt ledningsnett i store deler av
feltet. Eksisterende ledningsnett har ikke kapasitet (til ny utbygging) og ligger mange plasser
ugunstig til med hensyn til utvikling av området.
Generelt om planen:
- Primært er hovedtraséene lagt i gate, noe som sikrer adkomst for drift og vedlikehold
- Vannforsyning har ringsystem for store deler av feltet. Det sikrer godt drikkevann, god
gjennomstrømning (utskiftning av vann) i rør og god leveringssikkerhet til husstander
og for brannvann.
- Alle avløpsledninger er planlagt med selvfall, ikke behov for pumpestasjoner
- Spillvann og overvann separeres. Rent overvann føres til sjø.
- Det legges opp til at overvann fordrøyes/forsinkes i fordrøyningsanlegg innenfor
grøntområder og ev. boligområder i planen. Plassering og type er ikke avklart i denne
fasen.
- Kommunal ledningsnett nord i feltet, lagt i 1956, foreslås nedlagt da det legger beslag
på store deler av eiendommen til UNN. Det ikke gunstig å ha dette igjennom
bygningsmassen til Åsgård. I tillegg har ledningene ikke nok kapasitet. Istedenfor
foreslås det ny trase nord i Åsgårdvegen.

Forslag til VA-plan for området med tilstøtende ledningsnett.
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Overvann
Det er planlagt separering av overvann og spillvann. Overvann fra tak, drens og vegsystem
samles opp og ledes på selvfall ned til sjø. Adkomstveger og p-plasser har overvannsgrøfter.
Overvann samles her opp fra sandfang i veg og i grøfter. Takvann, overvann og drensvann
fra eiendommene tilkobles nytt overvannssystem.
Det legges opp til fordrøyning av overvann ved at det bygges et fordrøyningsanlegg for
feltet.
Fordrøyningsanlegg
For å unngå flom og oversvømmelser i offentlig ledningsnett ønsker Tromsø kommune å
førdrøye og forsinke overvann. Vi er i en tid der klimaforandringer fører til oftere ekstremvær
med hyppige og intense regnskyll. Det legges derfor opp til lokal overvannshåndtering for
området. Det etableres et fordrøyningsanlegg med utløpsregulator før overvann kommer til
offentlig nett. Plassering av fordrøyningsanlegg blir i avklart i detaljprosjekteringsfasen.

Avfall
Boligområdet har i dag vanlig ordning med tømming av søppeldunker, mens studentboligene
mot sør og en enkelt blokk innenfor planområdet har installert system for søppelsug.
Planforslaget er presentert for Remiks i Tromsø kommune, som anbefaler en løsning med
søppelsug for hele den nye bebyggelse og med mulighet for eksisterende bebyggelse til å
koble seg på denne løsningen.
Søppelsug er et system som Tromsø kommune er svært fornøyd med og som man ønsker å
gå over til i alle nye boligområder med litt størrelse. Man har gode erfaringer med områder
helt ned til ca. 20 boenheter. Systemet er basert på nedgravede tanker langs en sentral
samleveg eller atkomstveg samt nedkast ved hvert felt med rørledning til tankene. S ystemet
vil være positivt for miljøet i boligområdet både estetisk, at man unngår mange
søppeldunker- og containere og mht. trafikk med tunge kjøretøy inn i boligområdet.
Det ligger godt til rette for å ha tankanlegg/ henteplasser langs Lars Eriksens veg både med
henblikk på ny og store deler av den eksisterende bebyggelse.
Planen tar høyde for dagens løsning med søppeldunker ved hvert hus for betjening av
eksisterende bebyggelse. Alle veger er dimensjonert med vennehammer eller snuplass for
lastebil. For ny bebyggelse stilles krav om søppelsug.

Energi
Energiforbruk/energiregnskap
Forholdsvis kompakt bygningsmasse som det legges opp til i planen gir mindre energibehov
enn spredt bebyggelse (enebolig).
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Energianlegg
Jf. kommuneplanens arealdel: Innenfor byggeområder skal det som hovedregel i ny
utbygging med samlet golvareal over 1000 m2 installeres varmeanlegg som er forberedt for
tilknytning til fjernvarme eller annen miljøvennlig varmekilde.
Krav i bestemmelsene til planen: Ved samlet utbygging med mer enn 1000 m2 skal det
installeres varmeanlegg som er forberedt for tilknytning til fjernvarme eller annen miljøvennlig
varmekilde.

Risiko og sårbarhet
Konklusjoner i ROS-analysen:
Krav om dokumentasjon av grunnforhold i forbindelse med rammesøknad
(bestemmelser til planen).
Ikke behov for tiltak i forhold til radon.
Kulturminnene er ivaretatt i planen.
Ingen naturdata er registrert innenfor området.
Nærhet til Åsgård sykehus er tatt hensyn til i planforslaget
Behov for utskifting av kommunal avløpsledning jf. VA-plan.
Ny ledning for overvann til sjø er ivaretatt i planen med rekkefølgebestemmelser.
Støy er tatt hensyn til i planforslaget. Uteområder må skjermes lokalt mot flystøy og
trafikkstøy hvor det er nødvendig jf. støyutredning

9 K ONSEKVENSER AV PLANF ORSLAGET
Overordnede planer og vedtak
Planforslaget er i tråd med overordnede planer – kommuneplanens arealdel 2007-2018.
Eksisterende reguleringsplaner
Planforslaget erstatter plan 64, vedtatt 17.12.1971.
Eksisterende bebyggelse
Planforslaget bygger videre på eksisterende bebyggelsesstruktur og ny bebyggelse vil ikke
få direkte betydning for eksisterende bebyggelse, med unntatt av et enkelt hus som er
forutsatt revet for å gjennomføre ny veg. Huset er i dårlig stand og tilhører UNN. Planen
åpner imidlertid for at flere hus kan erstattes med ny bebyggelse.
Bebyggelsen øverst mot Marka representerer en tyngre bebyggelse enn det som er i
området fra før. Det er likevel en typologi som er brukt andre steder for å tydeliggjøre
bebyggelsens avslutning mot ”markagrensen”. Den nye bebyggelsen er også med sin enkle
struktur med på å harmonisere området som i dag virker noe rotet og preget av mange ulike
strukturer og bygningstyper.
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Det grønne vil fortsatt prege området i kraft av store friområder, grønne skråninger og
sammenhengen med friområdet ovenfor området.
Innsyn til nabobebyggelse
Innsyn mot Åsgård sykehus har vært tatt opp som en problemstilling.

Åsgårdvegen - Google Maps

Dagens vegetasjonsbelte mellom eksisterende bebyggelse og Åsgårdvegen vil bli mindre
med foreslått utbygging, og sykehuset har i dag liten skjerming mot Åsgårdvegen. Ny
bebyggelse vil imidlertid ligge betydelig høyere i terrenget enn sykehuset, og i god avstand,
så innsyn bør ikke bli noe problem. Det vil likevel være mulig å skjerme med tett vegetasjon
på nedsiden av Åsgårdvegen, hvis det viser seg å være behov for det.
Topografi/landskapstrekk
Foreslått bebyggelse følger terrenget og faller naturlig inn i eksisterende
bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen skaper ingen ny siluettvirkning pga høydedraget ovenfor.
Øyas grønne siluett opprettholdes. Det finnes høy bebyggelse i området fra før
(studentblokka, blokk i Brinkveien og nytt boligområde på Fagereng) slik at den øverste
bygningsrekken i inntil 5 etasjer ikke framstår som fremmed i området.
Terrengsnitt

Tilpasning av bebyggelse til terreng og eksisterende bebyggelse
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Klima
Foreslått ny bebyggelse følger terrenget, som eksisterende bebyggelse i og omkring
området, og det er regulert en grønn buffersone mot boligområdet mot nord. Sol- og
skyggeanalyse viser at ny bebyggelse ikke vil gi skyggevirkning på eksisterende bebyggelse.
Bebyggelsen er brutt opp, forskutt eller dreiet så det ikke skapes vind- og kuldetuneller.
Området er ikke spesielt værutsatt og det er ikke noe spesielt kulderas i området.
Det er tatt hensyn til snø med snødepot ved enden av alle atkomstveger, og det er i tillegg
gode muligheter for snølagring i grøntområdene (utenom lekeplassene).
Sol- og skyggeanalysen viser at det til enhver tid vil være sol på private og felles utearealer
og lekeplasser (vedlegg).
Sol- og skyggediagrammer
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Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Eksisterende turstier gjennom området til grøntområdet på toppen av øya opprettholdes.
Planen avgrenses i henhold til kommuneplanens grense mot grøntområdet, ”markagrensen”,
og det planlegges ikke tiltak innenfor markagrensen.

Grønne interesser
Tiltaket beslaglegger eller påvirker ikke arealer som er avsatt til eller i b ruk av barn og unge.
Det nye boligområdet vil tilføre området lekeplasser i henhold til kommunens vedtekter om
lekeplasser.

Illustrasjon dekningsgrad

Dekningsgrad kvartalslekeplass, 150 meter og strøkslekeplass, 500 meter
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Dekningsgrad nærlekeplasser, avstand 50 meter.

Kulturhistorisk

stedsanalyse/kulturmin n er

Planen følger opp vedtak og intensjoner om fredning og vern i Helse- og
omsorgsdepartementets landsverneplan. De fire byggene i Lags Eriksens vei 4-7 er foreslått
båndlagt i henhold til lov om kulturminner (H730), og hele området mellom Lars Eriksens vei
og Åsgårdvegen som er med i landsverneplanen er foreslått som hensynssone for
kulturminner (H570).
Ny bebyggelse opprettholder og bygger videre på eksisterende bebyggelsesstruktur som
stammer fra de tidligste sykehusboligene. Ny bebyggelse følger terrenget og samme retning
som eksisterende bebyggelse, noe som vil gi området et helhetlig og homogent preg.
Det er svært romslig mellom eksisterende boliger i Lars Eriksens vei og Åsgårdvegen, og det
er derfor foreslått fortetting langs Åsgårdvegen med 6 punkthus. Disse vil på samme måte
som eksisterende bebyggelse få karakter av «bebyggelse i det grønne». Bebyggelsen har
gangatkomst og lekeplass på oversiden og kjøreatkomst fra nedsiden.
Vi mener at planen ivaretar kulturminnene i området på en god måte.
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Veg og trafikkforhold
Trafikk
Hovedatkomst er fra Åsgårdvegen, som pr i dag fungerer som samleveg og har god
kapasitet, men bør oppgraderes med fortau. I planen foreslås fortau langs oversiden av
Åsgårdvegen. Sperrebom ved overgang til bussveg forutsettes flyttet ca. 200 meter av
hensyn til atkomst til boligfelt B12.
Parkering
Parkeringsnorm 1,25 pr. boenhet er lagt til grunn for parkeringsdekning i området. All
beboerparkering og gjesteparkering for ny bebyggelse er forutsatt under ny bebyggelse, med
unntak av noen få gjesteparkeringsplasser i feltet. Det er avsatt areal for parkeringsplass for
parkering til eksisterende bebyggelse i tillegg til at det er forutsatt noe parkering på private
tomter. Parkering er vist på landskapsplan og illustrasjonsplan.
Myke trafikanter
Hensynet til myke trafikanter er godt ivaretatt med fortau langs sentrale atkomstveger,
snarvei på tvers av terrenget og stisystemer mellom lekeplasser og boligfelt.
Trygg skoleveg
Oversikt skoleveger til Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst skole:

Det er forholdsvis kort skoleveg til både Workinnmarka, Prestvannet og Sommerlyst skole.
Det er trykk skolevei til begge de aktuelle barneskolene. Det mangler fortau til Sommerlyst
skole. Det er kortest vei til Workinnmarka skole, så det bør vurderes å bytte skolekrets fra
Prestvannet skole.
Det foreslås i planen regulering av eksisterende snarvei mellom private eiendommer i
Norrønnavegen til offentlig gangvei.
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Universiell utforming
Kravene til Universell utforming (UU) framkommer i nasjonale normer og i KPA, hvor
intensjon og kravene er at nye boliger skal planlegges og bygges tilgjengelig for alle. Dersom
kravene ikke oppfylles, må forslaget til løsninger begrunnes og drøftes med Byutvikling før
plan fremmes.
Problemstillinger i planen:
Eksisterende vegsystem er bratt og dårlig fremkommelig. Det foreslås et nytt vegsystem i
øverste del av området, slik at vegsystemet overholder gjeldende normer.
Alle nye boliger er tilrettelagt i henhold til forskriftens krav om tilgjengelighet, med atkomst
direkte fra veg, inngangssone eller fra parkeringskjeller med heis.
Alle lekeplasser er planlagt i henhold til UU fra veg til deler av områdene, dvs. med
maksimum 5 % stigning.
Maksimum stigning på 5 % i henhold til UU er ikke mulig å oppnå for snarveier/ gangstier på
tvers av terrenget.
UU er mulig i alle boliger innenfor planen, unntatt ev. hybel to etasjer under gatenivå
(atkomstsone). Prinsipp to-tre leiligheter over fire plan:

Privat
uteareal

Utvendig og innvendig
atkomstsone/gatenivå.
Innvendig atkomsttrapp til
nederste leiligheter, og innvendig
trapp internt i leilighet.

Støy
Planforslaget vil ikke forandre forurensningssituasjonen i området.
Boliger ut mot Åsgårdveien ligger i gul sone både med hensyn til vegtrafikkstøy og flystøy.
Overskridelsene er imidlertid små og ingen fasadetiltak vil være nødvendige for å sikre
tilfredsstillende innenivå.
o
o
o

Det er kun nødvendig å sikre uteplasser hvor LDEN < 52/55 dB.
Slike uteplasser vil eksistere i ly av bygningsmassen på østsiden av boligene
Uteplasser på vestsiden krever skjerming både mot vegtrafikkstøy og flystøy.
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Offentlig kommunikas jon/ kollektivdekning
Området har god kollektivdekning. Fortetting av eksisterende boligområder langs
eksisterende kollektivtrase er en positiv konsekvens av planforslaget. Det ligger godt til rette
for bruk av kollektivtrafikk til og fra området. Det er planlagt snarvei på tvers av terrenget fra
øverste boliger til bussholdeplass i Åsgårdvegen.
Det er i prosessen vurdert å trekke bussen inn i området. Det er konkludert med at dette vil
være en dårlig løsning pga. krav til omlegging og utvidelse av eksisterende veg (Lars
Eriksens vei), trafikksikkerhet internt i boligområdet, kort avstand til buss med dagens
løsning, og at nærhet til Åsgård sykehus bør prioriteres.
Vann og avløp
Kommunal ledningsnett nord i feltet, lagt i 1956, foreslås nedlagt da det legger beslag på
store deler av eiendommen til UNN. Det ikke gunstig å ha dette igjennom bygningsmassen til
Åsgård. I tillegg har ledningene ikke nok kapasitet. Istedenfor foreslås at det bygges ny trase
nord i Åsgårdvegen jf. foreslått VA-plan.
Energi
Dagens elforsyning må forlenges inntil de nye boligene. Det kan være behov for nye
trafostasjoner i området. Nye trafostasjoner kan plasseres innenfor områder for
boligbebyggelse eller grønnstruktur.
Privat og offentlige servicetilbud
Skolekapasitet
Skolekapasiteten i kretsen vil være med å dimensjonere antallet boliger som kan etableres i
området. Pr. i dag er det i KPA oppgitt at Prestvannet skolekrets har kapasitet til inntil 100
nye boliger.
I følge skolekontoret i Tromsø kommune er det god kapasitet på både Prestvannet skole og
Workinnmarka skole. Workinnmarka har best kapasitet, men det vil kreve en kretsregulering
om barna skal gå der. Workinnmarka anbefales også med hensyn til skoleveg. Det er ikke
behov for tiltak på skoleveg, bortsatt fra utvidelse a v gangvei til Norrønavegen, som ligger
inne i denne planen.
Det er registrert prosjekter på til sammen 450 boliger i Workinnmarka krets og 48 i
Prestvannet krets i perioden 2011 - 2019. Dersom alle prosjektene blir realisert, må
skolekapasiteten vurderes på nytt.
Risiko og sårbarhet
Det er ingen eller lite myr i området og det antas derfor at det ikke er nødvendig med
massutskiftninger. Det stilles i planen krav om dokumentasjon av grunnforhold i forbindelse
med rammesøknad jvf NVE.
Kommunal avløpsledning nedenfor Åsgårdvegen bør skiftes ut, og det må anlegges ny
ledning for overvann til sjø. For øvrig ingen konsekvenser.
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Telefoni og fiberoptikk
Ledningsnettet må forlenges til de nye boligene. Nyanlegg kan løses innenfor området, og
bør legges i regulerte trafikkområder.
Konsekvenser for næringsinteresser
Ingen konsekvenser.
Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen konsekvenser, bortsett fra foreslått omlegging av gamle VA-ledninger.
Utbyggings -/opparbeidingsavtale
Forhandling med kommunen om utbyggingsavtale er ikke startet opp. Følgende offentlige
tiltak er sikret opparbeiding med rekkefølgebestemmelser i planen:
-

Fortau langs Åsgårdvegen innenfor planområdet.
Gangvei (GS1) til Norrønafeltet
Offentlig strøkslekeplass innenfor planområdet
Alle nye trafikkområder innenfor planområdet

10 UTTALELSER OG MERKN A DER
Frist for forhåndsmerknader var satt til 10. august 2009. Totalt er det mottatt 6 merknader til
varsel om planstart.
Sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar.
Nr. o g dato

Avsender

Kortfattet sammendrag

1. 22.07.09

Statens vegvesen

2. 20.08.09

Troms
fylkeskommune,
kulturetaten

3. 21.08.09

Tromsø eldreråd

4. 28.08.09

Sametinget

5. 27.11.09

Olei Borch,
Norrønavn 14.

Området berører ikke direkte
vegvesenets interesser, og de har
ingen merknader på dette
planstadiet.
Det er tidligere gjort et funn fra
jernalder i området, og
kulturetaten ber om aksept for å
foreta undersøkelse av området.
Saken (60/09k) ble tatt til
orientering.
Sametinget kjenner ikke til at det
er registrert automatisk freda
samiske kulturminner i området,
og har ingen merknader.
Ser ingen grunn til utvidelse av
gangsti mellom Norrønavn 14 og
Lyngvn 7. Grunneier aksepterer
utvidelse av eksisterende gangsti
med 0,5 meter til totalt 3 meter.
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kommentar

Undersøkelse er
akseptert av
grunneier/
oppdragsgiver.

Innspillet tas til følge.
Gangvei er foreslått
regulert med 3 m
bredde, og
snødeponi innenfor
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Stien fungerer godt i dag. Ønsker
ikke snødeponering langs stien,
og Borch har tidligere klaget til
kommunen over deponering på
sin eiendom.
6. 30.11.09

Troms
fylkeskommune,
kulturetaten

planområdet sør for
gangveien.
Gangvegen er
snarvei til skole og
bør være åpen hele
året.

Kulturetaten har gjennomført
undersøkelse av området, og det
ble ikke funnet spor etter
menneskelig aktivitet i området.
Minner likevel om meldeplikten
etter kulturminneloven og at
denne bør fremgå av
bestemmelsene til planen.
Gården som ligger sør for
planplangrensen består av et
verneverdig gårdstun og er
registrert i SEFRAK-registeret.
Estetiske hensyn skal vektlegges,
og stilles krav om utforming som
ivaretar hensynet til
omkringliggende bebyggelse og
kulturlandskap.

Det har etterfølgende vært holdt møter med følgende i løpet av prosessen:
-

Grunneier i Norrønavegen 14 og Lyngvegen 7 vedrørende gangveg i skillet mellom
eiendommene.
Brukermøte med ansatte (ledelsen og vaktmester) på «Åsgård sykehus».
Møter med kommunale enheter underveis i prosessen.

Vedlegg:
-

Bestemmelser
ROS-analyse
Plankart
Landskapsplan
Illustrasjonsplan
Støyutredning
Snitt
Parkeringsplan
Sol- og skyggediagrammer
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