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I 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 
som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 
  
 
 

II 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål: 
 
 
Vertikalnivå 1 (areal under terreng) 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
- Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT) 

 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

- Kjøreveg (SKV) 
- Gangveg/gangareal/gågate (SGG) 
- Parkering/sykkelparkering/boder (SAA) 

 

Vertikalnivå 2 (på terreng) 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
- Sentrumsformål (BS) 
- Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 
- Kulturinstitusjon (BKI) 
- Hotell/overnatting/offentlig tjenesteyting (BH) 
- Industri (BI) 
- Bolig/tjenesteyting/kontor (BTF) 

 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

- Kjøreveg (SKV) 
- Fortau (SF) 
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- Gatetun (SGT) 
- Annen veggrunn - grøntareal (SVG) 
- Kai (SK) 
- Kollektivholdeplass (SKH) 

 
3. GRØNNSTRUKTUR 

- Blå/grønnstruktur (GBG)  
- Park (GP) 

 
4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

- Havneområdet i sjø – offentlig (VHS) 
- Småbåthavn (VS) 

Vertikalnivå 3 (over terreng) 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
- Sentrumsformål (BS) 
- Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 
- Hotell/overnatting/offentlig tjenesteyting (BH) 

 
III  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd, er det fastsatt følgende 
hensynssoner: 
 
HENSYNSSONER 
 

- Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370) 
- Bevaring av kulturmiljø (H570) 
 

IV  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7, er det fastsatt følgende bestemmelsesområder: 
 
BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

- Overvannstiltak (#1) 

V 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming 
av bygninger og arealformål i planområdet: 

 
 FELLESBESTEMMELSER  

Bebyggelsens plassering, høyde og utnyttelse 
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensene som angitt på plankartet. Der ikke annet er 
fastsatt er byggegrenser lik formålsgrenser.  
  
Høyde og utnyttelse er angitt på plankart. 
 
OK gulv i 1 etg. skal ligge på minimum kote 3,0.  OK gulv kan plasseres lavere hvis det bygges 
på en slik måte at den tåler å bli satt under vann og dimensjoneres for horisontalt vanntrykk på 
hele veggen. Materialbruken må vurderes nøye og elektriske/tekniske installasjoner må anlegges 
flomsikkert. Avløpssystemet skal sikres mot tilbakeslag når det er flom. 
 
Imaginære plan medregnes ikke i beregningen av BRA.  
Utkraget bebyggelse utover formålsgrense skal medregnes i BRA. 
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Det tillates tekniske anlegg over angitt byggehøyde. Teknisk areal på tak medregnes ikke i 
beregning av BRA. 
 
Regulert høyde gis en fleksibilitet på +/- 2 meter i horisontalplanet. 
 

Bebyggelsens som tillates revet 
All bebyggelse innenfor formålene gatetun, BOP1 og BS1 tillates revet. 
 
Kulturminner  

Dersom det under anleggsarbeid påtreffes automatisk fredede kulturminner, må arbeidet 
øyeblikkelig stanses og regional kulturminnemyndighet varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre 
ledd.  

  
Arkitektonisk kvalitet og utforming  

Det legges vekt på arkitektonisk kvalitet. Fasader på ny bebyggelse skal bygges med varige 
kvalitetsmaterialer 

 
Kotehøyder for flate tak gjelder ikke heissjakter, trapperom til takterrasse og tekniske rom. Slike 
tiltak skal være inntrukket fra fasade slik at de synes minst mulig fra gateplan. Disse skal inngå i 
helhetlig utforming, ikke være høyere enn nødvendig og skal ikke medføre ytterliggere 
skyggelegging av offentlige rom.  
 
Det tillates etablering av solcelleanlegg på flate tak og med integrert utførelse i fasade. 
 
 

Krav til parkering 
Bilparkering 
Det tillates ikke etablert overflateparkering innenfor planområdet.  Unntak gjelder for 2 plasser 
for bevegelseshemmede som kan plasseres i tilknytting til BOP1 innenfor f_SGT2 og f_SGT7. 
 
Det tillates etablert maks 320 parkeringsplasser i parkeringskjeller.  
 
Sykkelparkering 
Sykkelparkering til boliger og arbeidsplasser skal hovedsakelig etableres i lukket eller 
takoverdekket anlegg. Sykkelplassering for besøkende skal plasseres lett tilgjengelig og nært 
innganger og viktige målpunkt.  
 
Sykkelparkering skal etableres etter følgende norm: 
 

 Kriterier Sykkelparkeringsplasser, minimum 
Universitetsmuseet 

(BOP1) 
Totalt 65 

 Bolig (BS1) Per boenhet 2 
Konserthus og hotell 

(BS1) 
Totalt 36 

Andre næringsarealer 
(BS1) 

Per 100 m2 2 

Hotell Sørsjeteen Totalt 45 

 
For boliger kan 1 plass per bolig etableres i bod. 
 

Uteoppholdsareal 
Ved etablering av boliger stilles følgende krav til uteoppholdsareal. 
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 Størrelse 
(min) 

Særskilt 
tilrettelagt 
for barn 

Avstand/plassering Løsning  

Privat (balkong) 5 m2 pr 
boenhet 

 Direkte fra bolig Fortrinnsvis som 
balkong i fasade eller 
på tak. Privat 
uteareal kan erstattes 
i fellesprivat 
møteplass gjennom 
tilsvarende utvidelse.  

Fellesprivat/møteplass 5 m2 pr 
boenhet 
min 40 
m2 

0-5 år Fra og med 5 
boliger, inntil 30 
boenheter pr 
møteplass.  

Skal løses der 
uteoppholdskvaliteter 
i sum er best iht. 
kvalitetskrav. Kan 
løses på tak og i 
fasade. Inntil 40% 
kan være 
fellesarealer 
innendørs for å sikre 
kvalitetskrav. Se 
under. 

Skal plasseres i 
område med lavere 
støybelastning enn 
gul støysone. 

Byrom med lek 10 m2 pr 
boenhet 

6-12 år Maks avstand fra 
bolig 
(inngangsparti på 
bakkeplan) 250 
meter. 

Skal etableres 
innenfor formålene 
Gatetun 

 

Kvalitetskrav  
- Uteoppholdsareal skal tilrettelegges for alle aldersgrupper 
- Uteoppholdsarealene skal ha trafikksikker adkomst. Universell utformingsprinsipper 

er premissgivende  
- Uteoppholdsareal skal plasseres slik at det oppnår tilfredsstillende forhold for sol 
- Kunst i byrom skal innarbeides, enten som fast kunstinstallasjon, eller som et integrert 

element med funksjonsrettet mot bruk. 
- Uteoppholdsareal på tak skal være beskyttet mot vind 

 
 

Overvannshåndtering 
Prinsippene i VAO-rammeplan, datert 14.04.21, skal legges til grunn for overvannshåndtering. 
Overvannsanlegg innenfor planområdet må dimensjoneres for å håndtere forventede 
nedbørsmengder ved klimaendringer. 
 
Overvann fra tak som ligger under kote +15 skal renses ved bruk av sedumtak eller tilsvarende 
takløsninger som renser overvannet før dette slippes til sjøen. Overvann fra tak på høyere 
bygninger tillates ledet til sjø uten rensing. 
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Overvann på bakken skal renses gjennom oppsamling og lokal behandling i regnbed eller 
infiltrasjon plasser i området mellom bygningene og sjøen. For områdene nær sjøen kan direkte 
avledning på bakken til sjøen aksepteres, med unntak av o_SGT_1. 
 
 

Renovasjonsløsning 
Renovasjon skal løses inne i bygg, eller på egnet sted i avsug el. 
 

Universell utforming 
Byrom og uteoppholdsareal skal være universelt tilgjengelige, og skal bidra til at det er lett å 
orientere seg og finne fram til målpunkter og innganger. 
 

Forhold til flytrafikk 
Bebyggelse med egenhøyde over 30 meter skal tiltakshaver melde inn til Statens kartverk i 
nasjonalt register over luftfartshinder. 
Det tillates bruk av byggekraner inntil kote 95 meter over havet. Tiltakshaver er ansvarlig for 
å benytte byggekraner med påmonterte faste røde hinderlys 
 

 BEBYGGELSE OG ANLEGG (vertikalnivå 1) 
 

Øvrig kommunalteknisk anlegg (BKT) 
Området er avsatt til transformatorstasjon. Formål er videreført fra plan 1359 reguleringsplan 
fra Sentrumstangenten.  
 

 
 BEBYGGELSE OG ANLEGG (vertikalnivå 2) 

 
Sentrumsformål (BS1 og BS2) 
 

Området er avsatt til kombinerte bygg og anleggsformål, herunder bevertning, 
fritid/turistvirksomhet, offentlig og privat tjenesteyting, boligformål, forretning, kontor og 
undervisning. 
 
BS1 (Mack-øst) 
På plan 1 skal det etableres publikumsrettede virksomheter.  
 
Varelevering skal primært skje fra Strandgata inne i bygget.  
Det skal være aktive fasader i 1 etasje mot kaipromenaden og museumsallmenningen (f_SGT6, 
o_SGT1, f_SGT2) Det skal være fritt innsyn i minimum 70 % av fasadens bredde i høyde 1,0 – 
2,4 meter over terreng, inklusive inngangsdører.  
 
Bebyggelsen skal utformes slik at det oppnås variasjon i lange fasadeløp. Det tillates 
fasadelementer, vindusomramninger og mindre takutstikk inntil 0,4 m utenfor formålsgrensen.  
 
All eksisterende bebyggelse innenfor formålet, tillates helt eller delvis revet. 
 

BS2 («Kulturkvartalet») 
Det tillates varelevering over fortau fra omkringliggende gater til byggeområdet. 
Deler av byggeområdet omfattes av hensynssone H570-3 

 
Offentlig eller privat tjenesteyting - museum (o_BOP1 og o_BOP2) 

 
o_BOP1 
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Områdene er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, inkludert bevertning.  
 
All eksisterende bebyggelse innenfor formålet, tillates helt eller delvis revet. 
 
o_BOP1 skal hovedinngangsparti mot felt f_SGT7. 
 
Det skal etableres et offentlig tilgjengelig uterom på deler av taket av museum. Det skal sikres 
atkomst til uterommet fra alle 4 fasader. Det skal etableres beplantning på uterom på tak. 
Beplantning, jorddekke og rekkverk tillates over kotehøyde angitt i plankart. Siktaksen fra 
Kunstmuseet mot vannet skal sikres gjennom uterommet. 
 
Varelevering skal skje fra Hjalmar Johansens gate, og skal håndteres inne i bygget. 
 
Det tillates etablert kjeller i 2 etg. Arealet skal medregnes i BRA. 

 
o_BOP2 (Polstjernen)  
Området er avsatt til museumsformål.  
 

Hotell/overnatting eller offentlig tjenesteyting (BH1) 
Det tillates oppført hotell og/eller bebyggelse for offentlig tjenesteyting innenfor formålet.  
 
Deler av taket skal settes av til uteoppholdsareal med grønt preg for allmennheten 
 
Det tillates etablert kjeller. Arealer medregnes ikke i BRA.  
 

Industri (BI)  
Området er avsatt til industri. Tillates ikke ytterliggere utbygd.   

 
 BEBYGGELSE OG ANLEGG (vertikalnivå 3) 

 
Sentrumsformål BS3 og BS4 

Områdene er satt av til utkraget bebyggelse, utover 1 etasje. Bestemmelsene for BS1 gjelder for 
områdene 
Det skal være minimum 2,7 meter fri høyde mellom bakkeplan til underkant gulv. 
 

Sentrumsformål BS5 
Området forbinder områdene BS1 og BS2 som innebygget gangbro over Storgata. Det skal være 
minimum 5 meter fra overkant vegbane til underkant gangbro. 
 

Hotel/overnatting eller offentlig tjenesteyting (BH2 og BH3) 
Områdene er satt av til utkraget bebyggelse, utover 1 etasje. Bestemmelsene for BH1 gjelder for 
områdene. 
Det skal være minimum 7 meter fri høyde mellom bakkeplan til underkant gulv. 
 

Offentlig og privat tjenesteyting (BOP3) 
Området settes av til bebyggelse for kontor og publikumsrettende virksomhet med tilhørende 
anlegg. Området er overbygging over Hjalmar Johansens gate.  Formål er videreført fra plan 
1740, detaljregulering for Framsenteret og Polaria. Bestemmelser til plan 1740 gjelder for 
formålet.  
 

 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (vertikalnivå 1) 
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Parkering/sykkelparkering/boder (SAA) 
Området skal benyttes til tekniske fellesfunksjoner, pumpestasjon for VA-anlegg, funksjoner 
tilknyttet formål i BS1, bilparkering, sykkelparkering og boder til boenheter i BS1.  
 

Kjøreveg (o_SKV4 og_SKV5) 
Området avsatt til kjøreveg m/skulder, bankett og sikringssone i tunnel. Formål er videreført fra 
plan 1359 reguleringsplan fra Sentrumstangenten.  
Bestemmelser i plan 1359 gjelder for formålet.   
 

Gangveg/gangareal/gågate (o_SGG) 
- Området er avsatt til gangtunnel. Formål er videreført fra plan 1802, reguleringsplan for 

Fjellet P-hus 
- Utforming av portaler skal tilpasses eksisterende terreng og situasjon. Det skal legges vekt 

på arkitektur/estetstikk og materialbruk 
- Utforming av portal i Museparken SGG1 skal gjøres i samråd med Tromsø kommune og 

Troms fylkeskommune, Kulturetaten. 

 
 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (vertikalnivå 2) 

 
Fotgjengeroverganger skal være opphøyet.  
 
I viktige gangakser innenfor planområdet skal det legges varme i bakken. Det skal settes av 
tilstrekkelig areal for snøopplag. 
 

Kjøreveg (o_SKV) 
Området er avsatt til offentlig trafikkareal – veg. 
 
Det tillates etablert pumpestasjon for VA-anlegg under bakkenivå i Strandgata. 
 

Fortau (o_SF) 
Området er avsatt til offentlig trafikkareal – fortau. Fortau skal opparbeides som vist på 
plankart.  
 
Det tillates etablert pumpestasjon for VA-anlegg under bakkenivå i Strandgata. 

 
Gatetun (SGT) 

Områdene er avsatt til uteareal – gatetun.  
Utforming av arealene skal følge prinsippene i landskapsplan datert 16.04.2021 
Gatetun skal utformes med prioritering av myke trafikanter. Det tillates kjøring for 
utrykningskjøretøy 
 
Det tillates etablert sykkelparkering innenfor formålet.  
 
Eksisterende bebyggelse innenfor arealer avsatt til gatetun forutsettes revet.  
 
Det skal etableres en sammenhengende strandpromenade langs kaifront fra nord til sør gjennom 
planområdet.  

 
Det skal etableres stedvis avtrapping mot sjøen langs promenaden. Langs strandpromenaden 
kan det etableres beplantning eller andre tiltak som skjermer mot vind / demper 
vindbelastningen.  
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Det tillates utendørs bevertning, fritids/turistvirksomhet, midlertidige installasjoner og 
matboder, kunstinstallasjoner, events, uteaktivteter. 
 
o_SGT1 
Arealet er offentlig. 
Det tillates kjøring for nyttekjøretøy (bla. taxi) og varelevering, av/påsettingsplass for buss. 
Arealet skal planlegges slik at kjøretøy ikke kan oppnå høy fart.  
 
Området skal utformes slik at offentlig tilgjengelighet til sørsjeteen sikres. 
 
Det tillates etablert pumpestasjon for VA-anlegg under bakkenivå. 
 
f_SGT2 
Området er avsatt til felles gatetun. 
Området kan benyttes til utadrettet virksomhet tilknyttet funksjoner i BS1. 
Området skal opparbeides allment tilgjengelig og med offentlig karakter.  
Det skal etableres nedkjøring til sykkelparkering fra f_SGT2.  
 
Det skal etableres flomveg gjennom området fra Strandvegen og ut i sjøen.  
 
o_SGT3 
Arealet er offentlig.  
Området skal utformes slik at offentlig tilgjengelighet til sørsjeteen sikres. 
 
Arealet kan brukes til varelevering til BH, og BI og adkomst til molo.   
Det tillates havnerelatert aktivitet innenfor formålet  

  
o_SGT4 
Arealet er offentlig. 
Området skal benyttes til strandpromenade.  
Det tillates etablert strand innenfor formålet. 
 
f_SGT5 
Området er avsatt til felles gatetun. 
Området kan benyttes til funksjoner, aktiviteter og utadrettet virksomhet tilknyttet BH1. 
Området skal opparbeides allment tilgjengelig og med offentlig karakter. Det tillates oppsett av 
levegger og tak knyttet til uteservering. Området tillates ikke avstengt, og skal utformes slik at 
offentlig tilgjengelighet til Sørsjeteen sikres.  
  
f_SGT6 
Området er avsatt til felles gatetun. 
Området kan benyttes til utadrettet virksomhet tilknyttet funksjoner i BS1. 
Det tillates oppsett av levegger og tak knyttet til uteservering. Utforming skal tilpasses 
bebyggelsen innenfor kvartalet. 
 
f_SGT7 
Området er avsatt til felles gatetun. 
Området er forplass til museet i BOP1 og BH1. Området skal opparbeides allment tilgjengelig 
og med offentlig karakter. Området tillates ikke avstengt.  
 
Det tillates varelevering med avkjøring fra Hjalmar Johansens gate.  
 
f_SGT8 
Området er avsatt til felles gatetun. 
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Området skal fungere som forplass til Polaria og Framsenteret.  
Det tillates oppsett av levegger knyttet til uteservering for Polaria. 
 
Området skal opparbeides allment tilgjengelig og med offentlig karakter. Området tillates ikke 
avstengt.  Det skal gi tilkomst til eksisterende varelevering og ansattparkering over formålet. 

 
Annen veggrunn - grøntareal (o_SVG) 

Annen veggrunn-grøntareal er offentlig grunn som skal inngå som en del av veganlegget. 
Området kan benyttes til belysning, beplantning, vegfyllinger, vegteknisk infrastruktur og andre 
tiltak som hører naturlig til vegen.  

 
Kai (o_SK) 

- Området er avsatt til samferdselsanlegg – offentlig kai 
- Området er molo med gangareal. Gangareal tillates oppgradert.  
- Det tillates oppsetting av kunstinstallasjoner. 
- Det tillates etablert mindre bygg ytterst på moloen. Formålet skal være publikumsrettet og 

til bruk for allmennheten (kiosk, med mer).  
- Kaiarealet skal være tilgjengelig for Tromsø Havns bruk med adkomst fra Strandgata via 

o_SGT1 og o_SGT3. 
 

 GRØNNSTRUKTUR 
Park (o_GP) 

Området skal være offentlig parkområde. Det tillates etablert gangveger i parken.  
 

 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
Havneområde i sjø (VHS) 

Området er avsatt til havneområde i sjø. Det tillates etablert flytebrygger.  
Det tillates etablering av utendørs mobilt badeanlegg med tilhørende fasiliteter. 
Eksisterende brygge ytterst ved sørsjeteen tillates utbedret. Det tillates etablert mindre 
bebyggelse på bryggen.  
 

Småbåthavn (VS) 
Området er avsatt til havneområde i sjø inkludert småbåthavn.  
Det tillates etablert fundament og søyler for å støtte opp utkraget bebyggelse (BH3). 
Det tillates etablering av utendørs badeanlegg og strand. 

VI 
 HENSYNSONER 

 
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370) 
Bevaring av kulturmiljø (H570) 
H570_1 Kunstforeningen og parken og H570_2 Vaktmesterboligen 

- Bygningen skal vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper dvs. at reparasjoner baseres på 
bruk av materialer og teknikker tilpasset bygningens egenart. Utskifting av originale 
bygningsdeler tillates kun når vedlikehold ikke er mulig. Utskifting av ikke originale 
bygningsdeler tillates hvis nye deler er kopier av bygningsdeler som har vært brukt i 
bygningen eller i sammenliknbare bygninger. 

- Endringer av bygningen skal unngås. 
- Det tillates ikke tiltak eller endringer i parken, som vil forandre parkens karakter og den 

historiske sammenheng med bebyggelse i parken. 
- Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal rådføres for søknad om 

nødvendige tiltak etter pbl. sendes inn. Dette skal dokumenteres skriftlig. 
- Søknad om tiltak etter pbl. skal høres hos antikvariske myndigheter. 
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- Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal forhåndsvurdere tiltak som 
normalt er unntatt søknadsplikt etter pbl.  

 
 

H570_3 Ølhallen 
- Istandsetting, vedlikehold og endringer av eksteriør skal skje etter antikvariske prinsipper.  

Endringer av bygningens form og fasader tillates når dette er en tilbakeføring til et tidligere 
utseende. 

- Søknad om tiltak etter pbl. skal høres hos antikvariske myndigheter. 
- Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal forhåndsvurdere tiltak som 

normalt er unntatt søknadsplikt etter pbl. Bygningens høye bevaringsverdi gjør at mindre 
fasadeendringer kan være søknadspliktige. Dette gjelder også fargesetting. Slik 
forhåndsvurdering skal dokumenteres skriftlig. 

 
 BESTEMMELSESOMRÅDER 

 
Overvannstiltak (#1) 

Det kan etableres regnbed eller infiltrasjonsløsninger innenfor hensynssonen.  
 

 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR: 
 

Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak 
- Ved søknad om tillatelse til tiltak skal behovet for sikringstiltak nært sjø være vurdert, og 

aktuelle tiltak være beskrevet. 
 

- Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan tiltaket er prosjektert etter 
Miljøverndepartementets veileder for havnivåstigning. (Bjerknesrapporten 2009)  

 
- Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:200. 

Utomhusplanen skal som et minimum vise byggenes plassering, lekeplasser, 
uteoppholdsløsninger, sykkelparkering, varelevering, søppelhåndtering, beplantning 
overflatebehandling, overvannsløsning, HC-parkering, oppstillingsplass for 
utrykningskjøretøy, utemøbler, og adkomstløsninger innenfor planområdet. Utomhusplanen 
utarbeides med bakgrunn i prinsippene planens vedlagte landskapsplan datert XXX og være 
godkjent før det gis igangsettingstillatelse. 

 
- Det tillates å oppføre boliger i gul støysone. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det 

dokumenteres at: 
 

o Alle boenheter skal ha minst en fasade som vender mot stille side, der støynivået 
ikke overstiger nedre grense for gul sone. Minimum halvparten av oppholdsrom, 
herunder minst ett soverom, skal ha vindu som kan åpnes mot stille side.  

o Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer 
mot støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. 

o Minstekrav til uteoppholdsarealene:  
a) Alle boenheter skal ha tilgang til privat og felles uteoppholdsareal der minst 

80% av arealet tilfredsstiller støykrav tilsvarende nedre grense for gul 
støysone. Inntil 20 % kan ha støynivå opp mot 58 dB.  

b) Der offentlig areal helt eller delvis dekker behovet for uteoppholdsareal kan 
dette ha inntil 3 dB høyere støynivå enn grenseverdi, men minst 50 % av 
det totale uteoppholdsareal skal overholde støykravet.  
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- Før det gis ferdigattest for tiltak innenfor BS1, skal f_SGT6, kaipromenade i o_SGT1 og 
nye trafikkløsninger langs kvartalet være opparbeidet.  

- Før det gis ferdigattest for tiltak innenfor BOP1, skal nye trafikkløsninger i og langs HJ. 
Gate, f_SGT2, f_SGT7, del av o_SGT4 inkl. kaipromenade langs f_SGT7, o_SF8 og o_SF7 
langs kvartalet være opparbeidet.  

- Før det gis ferdigattest for tiltak innenfor BH1, skal f_SGT5 del o_SGT4 inkl. 
kaipromenade langs f_SGT5, og f_SGT2 være opparbeidet.  

- Før det gis ferdigattest skal følgende overvannstiltak etableres og være ferdigstilt: 
o Etablering av opphøyet fotgjengerovergang i Storgata på begge sider av utløpet av 

Muségata som sikrer at flomvannet ledes rett nedover mot sjøen fra Muségata. 
o o_SGT1 – o_SGT3 må tilpasses og justeres slik at dette gir en naturlig flomvei ned 

til sjøen. 
 

- Leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet senest første sommer (i løpet av 
september) etter at midlertidig brukstillatelse er gitt for første bolig innenfor BS1. 

 
Igangsettingstillatelser og midlertidige brukstillatelser kan likevel gis der som det gjennom 
utbyggingsavtale eller annet avtaleverk er sikret opparbeidet. Ferdigattest kan ikke gis før 
rekkefølgekranvene er opparbeidet. 
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