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Forventningsnotat Regionalt planforum 29. april 2021 

Sak: Plan 1931 – Detaljregulering for Ishavsbyen videregående skole  

Saken har blitt politisk behandlet 15.04.2021 for å legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Figur 1: Lokaliseringskart. Illustrasjon laget av Rambøll 

 

Bakgrunn: 

Mål for plan 1931 – Ishavsbyen videregående skole er å samlokalisere det som før het Breivika 
videregående skole og Tromsø maritime skole som har lokaler både i Breivika og på Rambergan. Den 



nye skolen skal samle alle elevene i Breivika. Fagskolen i Troms skal også lokaliseres i de samme 
lokalene. Planen viderefører dermed formålet tjenesteyting satt i KPA. 

En samlokalisert Ishavsbyen VGS får ca. 200 nye elever og rundt 45 ansatte mer enn det skolen i 
Breivika har i dag. Dette øker fremtidig elevtall til ca. 1060, og antall ansatte på den nye skolen blir 
ca. 130. 

 

Aktuelle problemstillinger som ønskes drøftet i møtet: 

Dette forventningsnotatet har til hensikt å forberede sektormyndigheter på et forslag som legges ut 
til offentlig ettersyn. I løpet av planprosessen er det noen problemstillinger det har vært vanskelig å 
komme til omforente løsninger på som begge parter er fornøyd med. Disse problemstillingene 
gjengis under: 

- Trafikksikkerhet i Breiviklia  
- Sykkelvei med fortau gjennom planområdet 
- Rekkefølgekrav 

Trafikksikkerhet i Breiviklia 

Sør for skolen ligger den felles, private veien Breiviklia som i dag vedlikeholdes av både UiT og Troms 
og Finnmark fylkeskommune, se figur nedenfor. Veien er i hovedsak en blindvei, men en 
veiforbindelse knytter Breiviklia til Klokkargårdsbakken. Denne veibiten kan benyttes eksklusivt av 
kjøretøy fra UiT og i forbindelse med renovasjon.  

Breiviklia er adkomstvei til boligene på sørsiden av veien og til parkeringsplass for universitetets 
bygninger øverst i Breiviklia. Veien er bratt, noe som fører til at noen kjøretøy må ta fart for å komme 
opp bakken. Breiviklia benyttes i dag til varelevering og avfallshenting for Ishavsbyen VGS. Denne 
situasjonen vil også videreføres med det nye planforslaget. Veien er uten tilrettelegging for gående 
og syklende, og varelevering og avfallshenting inkluderer i dag rygging med store kjøretøy. For å gjøre 
dagens situasjon tryggere og bedre, har det vært foreslått flere tiltak i Breiviklia.  

Ett av forslagene som har vært foreslått er fortau i Breiviklia på motsatt side av vareleveringa. For å 
etablere et fortau må enten Breiviklia flyttes, eller det må gjøres større inngrep på eiendommer. 
Dette er kostbart, og større inngrep i etablerte private eiendommer er ikke ønskelig. Dessuten er det 
ikke et krav om fortau etter kommunalteknisk norm når trafikken er såpass liten.  

Som det fremkommer av utomhusplanen er det definert et areal for varelevering og avfallshenting i 
forbindelse med Breiviklia, se figuren nedenfor. Dette ble gjort for å øke trafikksikkerheten gjennom 
å unngå å bruke kjørebanen til manøvrering.  

I denne sammenheng er det viktig å unngå at arealet blir parkeringsareal slik at kjørebanen likevel 
benyttes til manøvrering. I tillegg bør manøvreringsarealet mot Breiviklia avgrenses og defineres som 
et eget areal slik at dette er tydelig for de ulike trafikantgruppene. Å unngå rygging i Breiviklia, samt 
parkering på arealet for varelevering og avfallshåndtering er ikke hensyntatt med bakgrunn i at 
eiendommen er privat. En avgrensing og definering av arealet mener Troms og Finnmark 
fylkeskommune vil gjøre området vanskelig å bruke.  

Selv om det er grunn til å tro at hovedmengden av gående og syklende vil benytte seg av 
Yrkesskolevegen der det er godt tilrettelagt for myke trafikanter, vil Breiviklia fortsatt kunne benyttes 
som gangforbindelse til bussholdeplasser og som forbindelseslinje øst- vest. Forbindelseslinjene fra 



UiT og ned til Stakkevollvegen innenfor planområdet er viktige og vil være av avgjørende betydning å 
ivareta i planen for Ishavsbyen VGS. 

For å bøte på dagens trafikksikkerhetssituasjon foreslås det i planen mindre tiltak i Breiviklia. I 
planmaterialet er veien utvidet til fem meter og det er lagt inn belysning i gata. Lyssetting er også 
fremhevet av beboere under befaring og naboskapsmøte som et viktig tiltak. Løsningen som er valgt 
for Breiviklia er ikke optimal, men en forbedring av dagens situasjon. 

 

 

Figur 2: Utklipp av utomhusplan for full utbygging som viser Breiviklia og varemottaket/ avfallshenting 

 

Sykkelvei med fortau gjennom planområdet 

I aksen nord- sør er tilbudet i dag en gang – og sykkelvei. Dette er en del av hovednettet for gående 
og syklende i kommunen og en viktig ferdselsåre gjennom området. I planforslaget for Ishavsbyen 
VGS er denne forbindelsen regulert til sykkelvei med fortau etter gjeldende standard. Dette er en 
løsning som kobler seg på Statens vegvesen sin plan, Plan 1886 – Ny riksveg Breivika-Giæverbukta-
Tromsø lufthavn, som har samme standard i sør slik at det reguleres en helhetlig standard, se figuren 
under.  



 

Figur 3: Statens vegvesen sin plan for ny tunnel til Langnes. Rødt rektangel viser overlappende område i planen for 
Ishavsbyen VGS og Statens vegvesen sin plan.  

 

Rekkefølgekrav 

Med bakgrunn i at traseen for dagens gang – og sykkelvei bare legges om der arealet reguleres som 
sykkelvei o_SS2 og fortau o_SF3, er det kun dette området det stilles rekkefølgekrav til i planen. 
Dette innebærer at det ikke stilles rekkefølgekrav til etablering av o_SS1 og o_SF2 med tilhørende 
annen veigrunn. I overgangen mellom o_SS1/o_SF2 og o_SS2/o_SF3 (overgang mellom område 1 og 
2 i figuren under) vil ny sykkelvei med fortau gå over i en eldre gang- og sykkelvei.  

Denne eksisterende gang- og sykkelveien fungerer etter sin hensikt. Kommunen har derfor godtatt å 
ikke knytte opparbeidelseskrav til dette området (område 1 i figuren under) av hensyn til den 
økonomiske situasjonen rundt realisering av skolen. Av samme økonomiske grunn er det heller ikke 
stilt rekkefølgekrav til f_SKV1 (Breiviklia), se tall 3 i figuren under.  



 

Figur 4: Utklipp av reguleringsplankart der ulike farger på «rektanglene» viser til tiltak det ikke er knyttet rekkefølgekrav til 
(rødt) og tiltak det er knyttet rekkefølgekrav til (grønt). Tall 1 og 2 viser den regulerte sykkelveien med fortau, tall 3 viser 
Breiviklia. 

 

 

 

 

 


