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Tromsø kommune 
  
        

     
    
Utkast til offentlig ettersyn:  
Vedtatt dato: 
Dato for siste mindre endring: 
 
 

Detaljregulering for del av fylkesveg 7768, Grøtfjorden 
Strekningen Store Blåmannsvika – Ytre Storsandnes  

 

Planbestemmelser 

Nasjonal arealplan-ID 5401 / Plan-ID: 1938 

Saksnummer TFFK 20/11817 

1. Planens hensikt 
Planarbeidet skal sikre areal og gi grunnlag for utbedring av fylkesvegen med 
tanke på skred, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Aktuelle utbedringstiltak er 
i hovedsak breddeutvidelse av veg, noe utbedring av vegens kurvatur, etablering 
av grøfter samt skredsikringstiltak. I tillegg legges det til rette for 
kollektivtransport og utfartsparkering.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 1) 
• Vegetasjon og løsmasser håndteres slik at de ved tilbakeføring kan gi 

grunnlag for samme vegetasjonstyper som før tiltaket, og at skadet terreng 
så raskt som mulig kan revegeteres med de naturlig tilhørende artene.  

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg, (o_SKV1) 
• Innenfor formålet tillates etablert offentlig kjøreveg, vegkryss, bru, 

stopplommer, stopp-plass/utsiktspunkt og permanent riggplass for 
skredkontroll. 

Annen veggrunn, grøntareal (o_SVG1) 
• Offentlig område som omfatter kjørevegens sideterreng.  
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• Innenfor formålet tillates etablert nødvendig vegteknisk infrastruktur og 
tiltak, som bl.a. grøfter, drenering/stikkrenner/erosjonssikring, skjæring/ 
fylling, rekkverk, murer, bergsikring/stabiliserende tiltak og evt. 
transportareal/pilotveger i forbindelse med sikringsarbeid.   

• Her tillates også lagret nødvendig utstyr for bygging, drift og vedlikehold av 
veganlegget. 

• Der det er aktuelt tillates også belysning/master/bommer, plass for radar 
og tilhørende serviceareal og installasjoner, elektro-skap, samt 
kabler/ledninger.  

Privat veg (SKV1-7) og felles privat veg (f_SKV1-13) 
• Omfatter private veger og avkjørsler langs fylkesvegen.  
• Felles privat veg skal være felles for følgende eiendommer (§ 12-7 nr. 14):  

f_SKV1: gbnr 89/10 framtidig hyttefelt 
f_SKV2: gbnr. 89/10 framtidig hyttefelt 
f_SKV3: gbnr. 89/10, 25, 26, 28, 29, 35 
f_SKV4: gbnr. 89/10, 30, 39 
f_SKV5: gbnr. 89/7, 35, 36, 37, 38 
f_SKV6: gbnr. 89/24, 30 
f_SKV7: gbnr. 90/5, 39 
f_SKV8: gbnr. 90/4, 18, 25, 26, 32, 33 
f_SKV9: gbnr. 90/4, 22, 26, 27, 54 og offentlig parkeringsplass o_SPP5 
f_SKV10: gbnr. 90/4, 29, 31, 34, 49, 50, 51 
f_SKV11: gbnr. 90/9, 19, 21 
f_SKV12: gbnr. 90/9, 44, 55 
f_SKV13: gbnr. 90/9, 48 

Annen veggrunn, grøntareal, privat (SVG1-7) og felles privat (f_SVG1-13) 
• Omfatter del av sideterreng ved veger, avkjørsler og parkeringsplasser som 

er private. 
• Innenfor formålet tillates etablert nødvendig vegteknisk infrastruktur og 

tiltak, som bl.a. grøfter, drenering/stikkrenner, skjæring/fylling, rekkverk, 
murer, master m.v.  

• Felles privat annen veggrunn skal være felles for følgende eiendommer: (§ 
12-7 nr. 14):  
f_SVG3: gbnr. 89/10, 25, 26, 28, 29, 35 
f_SVG4: gbnr. 89/10, 30, 39 
f_SVG5: gbnr. 89/7, 35, 36, 37, 38 
f_SVG6: gbnr. 89/24, 30 
f_SVG7: gbnr. 90/5, 39 
f_SVG8: gbnr. 90/4, 18, 25, 26, 32, 33 
f_SVG9: gbnr. 90/4, 22, 26, 27, 54 og offentlig parkeringsplass o_SPP5 
f_SVG10: gbnr. 90/4, 29, 31, 34, 49, 50, 51 
f_SVG11: gbnr. 90/9, 19, 21 
f_SVG12: gbnr. 90/9, 44, 55 
f_SVG13: gbnr. 90/9, 48 
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Kollektivholdeplass (o_SKH1-6) 
• Omfatter offentlige holdeplasser for buss.  

Parkeringsplasser, (o_SPP1-7) 

• Omfatter offentlige parkeringsplasser for utfart.  
• Utfartsparkering ved Vågbotn og Åsheim skal tilrettelegges med 

snumulighet for buss.  

Parkeringsplasser privat, (SPP1-2) 
• Omfatter private parkeringsplasser.  
• SPP1 er parkering for gbnr. 89/13 og 89/41.   
• SPP2 er parkering for gbnr. 90/9. 

Sikringsanlegg skred (o_SSA1 og o_SSA2) 
• I område o_SSA1 etableres ledevoll med tilhørende konstruksjoner for å 

sikre et skredpunkt under Breitinden. 
• I område o_SSA2 etableres forebyggende skredkontroll i form av skredtårn i 

fjellet, og utløpssone for skred mellom skredtårn og fylkesveg. Tiltaket skal 
sikre skredløp i området Vågen.  

• Ved bygging av skredtårn i o_SSA2 og ved årlig skifte av magasiner til disse, 
så skal helikoptertransport ikke starte før etter 1. juli, dette for å hensynta 
sårbar fauna.  

3.2 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
 

Friområde (o_GF1) 
• Området er offentlig.  

3.3 Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
 

LNFR-område (L1 og L2) 
• Eksisterende kjøreveg i område L1 skal fjernes, og vegarealet skal 

tilbakeføres til LNFR etter at ny veg forbi området er bygd og tatt i bruk. 

Friluftsformål (o_LF1) 
• Området er offentlig.  

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)  
 

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (o_V1, o_V2)  

• Området er offentlig.  
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4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  
 

Faresone H370 Høyspenningsanlegg inkludert høyspentkabler  

• Avgrensede areal skal ikke bygges ut eller brukes på en måte som er i strid 
med restriksjonene i fareområdet. 

Sikringssone H140 Frisikt  

• Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende elementer i en høyde 
0,5 m over vegbanen.  

Sikringssone H110 Nedslagsfelt drikkevann  

• Hensynssonen omfatter den delen av detaljreguleringa som ligger innenfor 
nedslagsfeltet for drikkevannskilden.  

• Lagring og fylling av drivstoff, oljer etc. skal lokaliseres utenfor nedbørsfeltet 
til drikkevannskilden og minimum 20 meter fra bekk/vassdrag. Ved behov 
for lagring, fylling eller annen håndtering av drivstoff, oljer, etc. innenfor 
nedbørsfeltet skal dette gjennomføres uten risiko for forurensing og/eller 
tilrenning til vannkilde. 

• Utfartsparkering innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden skal anlegges 
på en slik måte at det ikke oppstår skadelig avrenning til vannkilde.   

4.2 Soner med særlig hensyn (§ 11-8 c)  
 

Hensynssone H570 Kulturminner  

• Hensynssonen omfatter et tidligere samisk kulturminne ID 59888 på 
Karigamneset, som har potensiale for funn.   

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder 
 

• Omfatter områder for midlertidig rigg og anlegg angitt som #1, #2 og #3. 
• Områder kan i anleggsperioden benyttes til rigg, anlegg, mellomlagring og 

sortering av masser, lagring av materialer, maskiner, utstyr og lignende. 

Bestemmelsesområde #1 kan i tillegg benyttes til anlegg av midlertidig 
omkjøringsveg og midlertidig kryssing av Småbakkelva. For å sikre elva mot 
skadelig avrenning er det ikke tillatt med lagring av maskiner, oljer eller 
drivstoff nærmere elva enn 20 meter. Midlertidig omkjøringsvei og kryssing av 
elv skal fjernes, og området istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i 
planen innen 1 år etter at anleggsarbeid knytta til vegarbeider er avsluttet. 

Bestemmelsesområde #2 skal istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål 
i planen innen 1 år etter at anleggsarbeid knytta til vegarbeider er avsluttet. 
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Bestemmelsesområde #3 skal frigis til etablering av offentlig utfartsparkering 
innen 1 år etter at anleggsarbeid knytta til vegarbeider er avsluttet.  

6. Krav om undersøkelser (§ 12-7 nr. 12) 
 

• For å sikre at veganlegget ikke medfører negative ulemper på private 
brønner/vanninntak nedstrøms nedbørsfelt til vannkilde, så skal byggherre 
måle mengde/kvalitet på vannet i forkant og i etterkant av byggefasen.  

• Byggherre skal sørge for besiktigelse av bygninger innenfor avstand på 100 
m fra sprengningssted før arbeidet starter, og vurdere om det bør 
gjennomføres vibrasjonsmåling under sprengningsarbeidet på utvalgte 
bygninger. Det skal fastsettes grenseverdier for vibrasjoner iht. NS 
8141:2001.  

 

 


