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1. SAMMENDRAG 

 
Tidligere Breivika videregående skole og Tromsø Maritime skole er blitt slått sammen til 

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen. I den forbindelse ønsker Troms og Finnmark 

fylkeskommune, som er grunneier og tiltakshaver, å både og bygge nytt og rive deler av 

eksisterende bygningsmasse i Breivika. En tidlig konseptstudie ble presentert for kommunen i 

oktober 2016, og i møtet ble det konkludert med at «Om avvik i høyder, utnyttelsesgrad, eller 

betydelig økning i volumer, bør prosessen gjennomføres som reguleringsplan.»  

 

Bjørn Bygg AS med Rambøll er engasjert for å utvikle skoleanlegget. Området grenser til og delvis 

overlapper Statens vegvesens planarbeid med Tverrforbindelsen mellom Breivika og Langnes. Det 

har derfor vært tett samarbeid med både Statens vegvesen og Tromsø kommune for å finne 

hensiktsmessige avgrensninger for planene. Planene har svært ulikt omfang og tidsplan for 

gjennomføring.  

 

Konseptet for planen er å videreføre skolens virksomhet med nybygg, oppgradering og riving av 

eldre bygningsmasse, samt tilrettelegging av utearealer til bruk i undervisning. Reguleringsformål 

offentlig tjenesteyting videreføres derfor i denne planen. 
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2. BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av Breivika videregående skole og 

Tromsø Maritime Skoles virksomhet med både nybygg, oppgradering og riving av eldre 

bygningsmasse, samt tilrettelegging av utearealer til bruk i undervisning.  

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 

Tiltakshaver for reguleringsplanen er Troms og Finnmark fylkeskommune, Peab Bjørn Bygg er 

entreprenør og Rambøll bistår i planarbeidet.  

 

Tiltakshaver 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune: 

Fylkesbyggesjef Jan Inge Hille, tlf. 48095283, epost jan.inge.hille@tffk.no   

Virksomhetsleder Arild Myklebust, tlf. 91838783, epost arild.myklebust@tffk.no.   

 

Entreprenør  

 

PEAB Bjørn Bygg: 

Prosjektleder Anne Cathrine Arnesen, tlf. 91807494, epost anne.cathrine.arnesen@bjorn.no  

 

Plankonsulent 

 

Rambøll Norge: 

Oppdragsleder Anne Elisabeth Katmo, tlf. 95152110, epost anne.katmo@ramboll.no 

Oppdragsmedarbeider Mathias Wigum, tlf. 45247919, epost mathias.wigum@ramboll.no 

2.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift 

om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskrift 

om KU angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal 

vurderes om bør konsekvensutredes. 

 

Bruken av området er avklart i tidligere reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel slik at 

virkningene av planforslaget for miljø og samfunn anses å være ivaretatt ved en ordinær 

reguleringsplan. Området benyttes i dag til undervisningsformål og skal videre benyttes av 

Ishavsbyen videregående skole, delvis i eksisterende bebyggelse og delvis i nybygg. 

 

Planforslaget omfatter område til offentlig tjenesteyting med BRA på mer enn 15 000 m2, og faller 

inn under punkt 24 i vedlegg 1, og skal dermed ha planprogram og konsekvensutredning etter 

forskriften. Eksisterende bygningsmasse er på 20 000 m2 BTA. Av dette ønskes det å rive 9000 

m2 BTA, og det skal bygges ca. skal bygges ca. 12.000 m2 BTA nytt ved full utbygging og ca. 

10 500 m2 BTA i første trinn. Tiltaket medfører altså en økning av BTA fra 20.000 til 23.000 m2 

eller 21.500 m2. Dette vurderes ikke som en vesentlig endring, samtidig som planlagt nybygg er 

under 15 000 m2. 

 

I referat fra oppstartsmøte (vedlegg 1) har også Tromsø kommune vurdert at planen ikke utløser 

krav til konsekvensutredning.  
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3. PLANPROSESS 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med Tromsø kommune ble avholdt tirsdag 9. juni 2020. Plan-ID ble satt til: 1931 

3.2 Varsel om oppstart 

Igangsatt regulering ble kunngjort lørdag 13. juni 2020 i avisen Nordlys, og på internett, 

https://no.ramboll.com/presse/kunngjoringer. Berørte naboer og offentlige myndigheter ble 

varslet per brev datert torsdag 11. juni 2020, se vedlegg 2 og 3. Frist for uttalelser var 

03.07.2020 

 

 

Figur 1 Varslet planavgrensning 

3.3 Øvrig medvirkning 

Det ble avholdt naboskapsmøte for berørte naboer og offentlige myndigheter torsdag 4. juni. I 

forbindelse med møtet deltok representanter fra Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

fylkeskommune, Statens vegvesen, Rambøll, Universitetet i Tromsø, Troms og Finnmark 

bedriftsidrettskrets, Tromsø International School, samt beboere i Breiviklia.  

 

Møte med TKVA ble gjennomført 8/1-2020, og møte med SVV ble gjennomført 13/1-2020.  

 

Videre er det gjennomført møte med byplankontoret 1/4-2020, og møte med byutviklingssjefen, 

byplankontoret og byggesak 28/4-2020. Komplett planmateriale ble oversendt Tromsø kommune 

17/8-2020, i etterkant har det vært flere møter med saksbehandler. 

3.4 Medvirkningsprosess 

Det kom inn 9 skriftlige innspill i forbindelse med varslingen og naboskapsmøte, 8 fra offentlige 

myndigheter og 1 fra berørte naboer (samlet innspill fra flere eiendommer). Innspillene er 

oppsummert og kommentert i vedlegg 4. 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Overordnede planer  

Fylkesplan for Troms 2014 – 2025 

Spesielt relevante kapitler: 

 

Kapittel 5 – Arealpolitikk og forvaltning: Arealpolitiske retningslinjer  

 

• Lokalisering av boligområder, arbeidsplasser og handels-/servicetilbud 

(næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige tjenester (skole, barnehage, helse- 

og omsorgsinstitusjoner m.m.) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. 

• Mål om å ta persontransportvekst med kollektivtrafikk, gang og sykkel må legges til grunn 

for arealplanlegging i byer og tettsteder.  

• Byer og tettsteder i Troms skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, 

sammenhengende grøntstrukturer og sammenhengende hovednett for gående og 

syklende.  

 

Kapittel 6 – Folkehelse: Strategier 

 

• Ivareta folkehelse i areal- og samfunnsplanlegging i alle sektorer lokalt og regionalt.  

• Fysisk tilrettelegging for fysisk aktivitet.  

 

Kapittel 9 – Videregående opplæring: Strategier 

 

• Utvikle den videregående opplæringen i et helhetlig perspektiv der fagtilbud sees i 

sammenheng med endringer og behov i nasjonalt og lokalt nærings- og samfunnsliv. 

• Sikre at opplæringen skjer i et oppdatert fagperspektiv på ressursene, menneskene og 

naturgrunnlaget i nordområdene. 

• Styrke arbeidet med å forbedre forhold i elevenes og lærlingenes fysiske og psykososiale 

lærings- og arbeidsmiljø for å øke gjennomføringen og læringsutbyttet. 

• Legge til rette for mer praktisk arbeid i undervisningen for å øke elevenes forståelse av 

det de lærer teoretisk.  

 

Regional transportplan for Troms 2018-2029 

Spesielt relevante kapitler: 

 

Kapittel 8 - Samordnet areal og transportplanlegging  

 

• Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 

verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer. I henhold til NTP og SATP er det et mål at veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Kommuneplanens arealdel (2017-2026) 

I kommuneplanens arealdel (2017-2026) er planområdet avsatt til nåværende offentlig eller 

privat tjenesteyting. I tillegg viser planen hovednett for sykkel og gange gjennom området. 

Planområdet er også delvis berørt av båndlegging for regulering etter PBL (rød skravur). Dette er 

området hvor det arbeides med ny tverrforbindelse til Langnes.  

 

 
 

Viktige punkt fra kommuneplanen som har betydning for reguleringsplan for Ishavsbyen er: 

• Landskap – bebyggelse bør underordnes viktige landskapstrekk og landemerker. 

Silhuettvirkning Tromsøya. 

• Grønnstruktur – eksisterende, sammenhengende grøntdrag, turdrag, natur- og friområder 

og grønne områder for lek, idrett og rekreasjon skal bevares. 

• Transport – ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med 

kollektivtransport, samt virkningene for trafikksikkerhet og fremkommelighet på berørt 

vegnett.  

• Sykkel – hovedruter for sykkel skal sikres. Kryssløsninger må utarbeides for å sikre 

syklistene framkommelighet og sikkerhet.  

• Gange – hovedruter for gange skal sikres og det skal tilrettelegges for effektive 

forbindelser til hovedveinettet og viktige målpunkt.  

• Parkering –  

o Første og deretter hver tjuende bilplass utformes for forflytningshemmede (4,5 x 

6 m).  

o Undervisningsinstitusjoner skal ha sykkelparkeringsplasser for elever/studenter i 

henhold til Statens vegvesens håndbok V122 (Sykkelhåndboka). 

o 20 % av parkeringsplassene for ansattes biler og sykler skal ha ladefasiliteter.  
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Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya (PlanID: 251) 

Overordnet plan for å avklare traseer for framtidig veg mellom Breivika og Langnes, planen var et 

samarbeid mellom Tromsø kommune og Statens vegvesen. Deler av planområdet for Ishavsbyen 

berøres av fremtidig vegformål. 

 

 

Figur 2 Utsnitt fra kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. 

 

Ishavsbyen 



Rambøll - Ishavsbyen 

 

  

 

9/37 

4.2 Gjeldende detaljreguleringer  

5401_0900 (21.08.1985) – Universitetet og det nye regionsykehuset i Tromsø (UITØ og RITØ), 

Breivika 

 

Planen er fra 1985 og omfatter et større område regulert til offentlig formål med tilhørende 

trafikkareal og gangveier, samt renseanlegg.   

 

I planen er dagens Ishavsbyen omtalt som Breivika videregående skole og Attføringssenteret og 

aktuelle bestemmelser er: 

 

• Utnyttelsesgraden skal maksimalt være U = 1,5 og høyden på bebyggelsen maksimum 4 

etasjer over kjeller/sokkeletasje. 

• Parkeringsplasser for skolens og sentrets behov skal opparbeides på hhv. skolens og 

sentrets tomter. Antallet fastsettes etter bygningsrådets skjønn. 

• Boliger tillates bygd i den grad disse er nødvendig for institusjonens drift (vaktmesterbolig 

o.l.). 

• Veger, gangveger og kjøreveger skal funksjonere for områdets interne behov og tilknyttes 

universitetet og det offentlige vegnettet i samråd med kommunen.  

 

Figur 3 Gjeldende reguleringsplan for Ishavsbyen, samt universitetet og universitetssykehuset i Tromsø. 
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5401_1109 (6.12.1989) – Tunnelutslag i Breivika  

 

I planen er feltene 02 og 03 er del av området for dagens Ishavsbyen og er omtalt som Breivika 

videregående skole og Attføringssenteret. Områdene skal kunne benyttes til oppføring av 

bygninger og anlegg for hhv. skolen og senteret. Aktuelle bestemmelser er: 

 

• Utnyttingsgrad: Tomteutnyttelsen TU = Bruksareal BRA etter NS 3940 i % av tomtens 

nettoareal) skal ikke overstige 150 % av m2 netto tomt. Etasjetall = maks 4 over 

kjeller/sokkeletasje.  

• Videre skal feltene 01, 02 og 03 kunne nyttes til følgende funksjoner som er knyttet til 

hovedfunksjonene under a) og b): teknisk service, enkelte frittstående forsknings- og 

undervisningsfunksjoner samt publikumsorientert, kulturell aktivitet og innslag av 

kommersiell service.  

• Boliger tillates bygd i den grad disse er nødvendig for institusjonens drift (vaktmesterbolig 

o.l.). 

• Interne kjøre- og gang-/sykkelveger i områdene skal tilknyttes det øvrige interne 

vegnettet for både Universitetet og skolen / senteret og det offentlige vegnettet i samråd 

med kommunen.   

 

Figur 4 Utsnitt fra reguleringsplan for tunnelutslag i Breivika. 
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4.3 Planarbeid i nærheten  

5401_1863 - Områderegulering av Breivika havn   

Har vært til offentlig ettersyn i mai og juni 2020. Planen grenser til planområde for Ishavsbyen i 

sørøstlige hjørne mot Stakkevollveien. Områdeplanen setter av tilgrensende areal til trafikkformål 

– annen veggrunn teknisk. 

 

 

Figur 5  Utsnitt av høringsforslag for områdereguleringsplan for Breivika havn. 

Reguleringsplan for Tverrforbindelsen (Tunnel- og vegforbindelse fra Breivik til Langnes) 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2017 og har senere varslet utvidelser av planområdet, siste 

så sent som sommer 2020. Planområdet for Ishavsbyen ligger ved område for tunnelpåhugg i 

Breivika. I tillegg til tunnelpåhugget omfatter planområdet Yrkeskolevegen og området rundt 

Breivikahallen. Varslet planområdet for Tverrforbindelsen overlapper plangrense for Ishavsbyen.  

 

 

Figur 6 Kart fra varsel om oppstart av planarbeid for Tverrforbindelsen fra 2017. 

Ishavsbyen 

Ishavsbyen 
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5. DAGENS SITUASJON 

5.1 Planområdet  

Planområdet ligger i undervisnings- og sykehusområdet i Breivika, på Tromsøya i Tromsø 

kommune, ca. 4 km nord for byens sentrum. Planområdet består i dag av videregående skole for 

yrkesfaglig utdanning med tilhørende bygninger. Voksenopplæring og innføringsklasse holder 

også til i den samme bygningsmassen. Tromsø International School tilbyr ved nåværende 

tidspunkt grunnskoleutdanning i midlertidige/leide lokale innenfor planområdet. Leieforholdet 

opphører sommer 2021. 

 

 

Figur 7 Oversiktskart  

 

 

 

 



Rambøll - Ishavsbyen 

 

  

 

13/37 

5.2 Planavgrensning 

Planområdet omfatter 11 eiendommer (gnr./bnr. 124/28, 119/3570, 119/9, 119/2556, 119/2557, 

119/3866, 124/6, 124/63, 124/1, 119/3165 og 124/94, og har en samlet størrelse på ca. 59 daa, 

se figur 8.  

 

 

Figur 8 Planens avgrensning (i svart stiplet linje). Planområdet har en størrelse på ca. 59 daa. 

5.3 Eksisterende bebyggelse 

Som det fremkommer i figur 9 omfatter planområdet flere bygninger med ulike funksjoner. 

Skolens hovedbygg ligger i bygg A-D, men ulike verkstedbygg i bygg 1-3 og 5. Bygg 4 rommer i 

dag er leid ut til Tromsø International School. Bygningsmassen er på til sammen ca. 23 000 m2. I 

tillegg ligger Breivikahallen (BRA ca. 1900 m2) innenfor planområdet og Universitetet i Nord-

Norge har undervisningslokaler (BRA ca. 1800 m2) i området.  
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Figur 9 Oversiktskart eksisterende bygg. 

5.4 Eiendomsforhold  

Eiendommer innenfor planområdet  

 

GNR/BNR EIER 

124/28 Universitetet i Tromsø  

119/3570 Universitetet i Tromsø  

119/9 Troms og Finnmark fylkeskommune  

119/2556 Troms og Finnmark fylkeskommune  

119/2557 Troms og Finnmark fylkeskommune  

119/3866 Troms og Finnmark fylkeskommune/Troms og Finnmark 

bedriftsidrettskrets 

124/6 Troms og Finnmark fylkeskommune  

124/63 Troms og Finnmark fylkeskommune  

124/1 Troms og Finnmark fylkeskommune  

119/3165 Tromsø kommune 

124/94 Statens Vegvesen  
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5.5 Veg og trafikkforhold 

Veg 

Stakkevollvegen (E8), som følger planområdets avgrensning i sørøst, er fra rundkjøring ved 

Terminalgata hovedfartsåre for persontrafikk til og fra Ishavsbyen. Vegen har fartsgrense på 50 

km/t. Stakkevollvegens årsdøgntrafikk i Breivika er 19750, med en andel lange kjøretøy på 12%. 

Det er registrert 9 trafikkulykker (Statens vegvesens vegkart) i og inn mot rundkjøringen som 

leder inn til planområdet.  

 

 

Figur 10 Oversiktskart veg, trafikkulykker og bussholdeplasser i og rundt planområdet for Ishavsbyen. Kilde 

Tromsø kommune. 

Etter avkjøring fra E8 starter Yrkesskolevegen som er atkomstveg til skoleområdet. Vegen er 

privat og ligger på Troms og Finnmark fylkeskommunes eiendom. Yrkesskolevegen er blindveg 

med fartsgrense 30 km/t. Sør for skolen ligger Breiviklia, dette er også en privat blindveg med 

fartsgrense 30 km/t. Vegen benyttes til varelevering/avfallshenting for Ishavsbyen, atkomst til 

boligene og til parkeringsplass for Universitetets bygninger øverst i Breiviklia. Både 

Yrkeskolevegen og Breiviklia har stigning på ca. 10 % i sørøstlig del og stiger på til ca. 15 % opp 

mot Klokkargårdsbakken i nordvest. 
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Innenfor planområdet er det registrert én trafikkulykke i Statens vegvesens base. Dette er en 

møteulykke med sykkel hvor to ble lettere skadet. 

 

Nordvest for planområdet ligger Klokkargårdsbakken, dette er en kommunal veg med fartsgrense 

30 km/t. I Statens vegvesens base er det registrert én ulykke i Klokkargårdsbakken, dette var en 

ulykke med lettere skade hvor fotgjenger var involvert.  

 

Parkering:  

Parkering til dagens videregående skole skjer i hovedsak på sørsiden av Breivikahallen. I tillegg er 

det også mulig å parkere på nordsiden av hallen. Det er områder med mulighet for parkering for 

bevegelseshemmede ved inngangene til hovedbygg på dagens skole. Universitetet i Tromsø har 

også parkeringsplasser innenfor området, disse ligger utenfor plangrensa.   

 

 

Figur 11 Illustrasjon av parkeringsområder rundt Ishavsbyen. 

Busstilbud:  

Planområdet har tilknytning til bussholdeplassen UiT som ligger i Hansine Hansens veg. 

Holdeplassen betjenes av rutene 22, x29, x27, x43, x23, x31, x35, 36, 34, 33, 24, 20, x32, x44. 

Øst for planområdet ligger holdeplassen Breivika, denne betjenes av rutene 22, 42, x23, x27, 

x29, x30 og x43. Holdeplassene ligger henholdsvis 160 meter nordvest og 140 m sørøst fra 

dagens skolebygg.   

 

Gang- og sykkeltrafikk:  

Planområdet er omgitt av eksisterende hovedsykkelveg og hovedgangveg både på vestsiden og 

østsiden. I tillegg ligger turvegnettet rundt botanisk hage like sør for planområdet, turvegene har 

tilknytning til sykkelveg og gangveg i området og videre mot Ishavsbyen, universitetet og 

universitetssykehuset.  
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Figur 12 Illustrasjon sykkel- og gangveger rundt planområdet.  

5.6 Terrengforhold, landskap, vegetasjon 

Planområdet ligger på Tromsøyas østside med utsikt mot Nordfjellet og ned mot Tromsøysundet.  

Terrenget innenfor planområdet varierer og heller mot sørvest med helning ca. 1:10. 

Utbyggingsområdet ligger mellom ca. kote +6.5 og + 15.  

 

 

Figur 13 Illustrasjon terrengforhold innenfor planområdet. Bygg A og C er eksisterende skolebebyggelse, i 

bakkant vises boligene i Breiviklia. 
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Lyset i Tromsø er unikt med tanke på solvinkelen. Midnattssol fra ca. 19. mai til 26. juli og 

mørketid fra ca. 28. november til 14. januar. Fremtredende vindretning er fra sør.  

 

 

Figur 14 Illustrasjon klima og sol ved planområdet.  

5.7 Områdets egnethet 

Planområdet er i dag regulert og benyttet til Ishavsbyen videregående skole. I umiddelbar nærhet 

ligger andre utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-

Norge. Området har god kollektivdekning, god tilgjengelighet for gående og syklende og 

kjøreatkomst fra hovedvegnettet. Stedet er godt egnet for videre drift av Ishavsbyen. 

5.8 Grunnforhold/forurensning i grunn/radon 

Grunnforhold 

Ifølge geoteknisk undersøkelse, gjennomført av Sweco i mars 2020 (vedlegg 10), er det i nordre 

del av tiltaksområdet kort dybde til berg. I boringspunktene er det registrert berg på dybder fra 

ca. 1 – 4 meter, mens mot sør og sørøst faller bergoverflaten av, og største løsmassemektighet er 

registrert til 6,5 meter. Løsmassene består generelt av et fast lag i toppen, sannsynligvis 

varierende masser av sand og grus, med en mulig innblanding av siltig og leirig materiale. Fra ca. 

2 meters dybde og nedover er det løsere lag av leirig, siltig, sandig og grusig materiale.  
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Planområdet ligger under marin grense. I forbindelse med geoteknisk undersøkelse for 

byggeprosjektet ble det ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Reguleringsplanens 

grense omfatter et større areal og i Statens vegvesens rapport 710174-1 er det påvist kvikkleire 

ved Stakkevollveien i planområdets sørøstlige hjørne. Supplerende grunnundersøkelser, 

gjennomført av Sweco i august 2020, konkluderer med at det ikke foreligger 

kvikkleire/sprøbruddmateriale innenfor det aktuelle området som skal reguleres. 

 

 

Figur 15 Påvist kvikkleire (rosa skravur) i planområdet (rødt omriss). Ref. NVE 

Forurensning i grunn 

Prøvetaking av byggegrunn ble utført i perioden 3.06.2020 - 9.06.2020 av Miljøvakta AS, i 

samarbeid med maskinførere fra NSS. Det ble totalt tatt tatt 53 jordprøver, 1 betongprøve og 1 

vannprøve. Prøvene ble send til ALS-Laboratorier ved Lysaker, med flyfrakt 10.06.2020, mottatt 

11.06.2020.  

 

Jord: Analyseresultatene viser at det kun er tre punkter med forurensede masser i for høye 

tilstandsklasser: 39, 45 og 53. Hvor prøve 39 skiller seg ut ved å være tilstandsklasse 5 (svært 

dårlig). Prøve 45 og prøve 53 er i tilstandsklasse 3 (moderat).  

 

Betong: Det ble funnet forurensning i betongprøve, krom (VI) er over grenseverdi jf. 

Miljødirektoratets faktaark M-14 (Disponering av betong- og teglavfall). Betong kan ikke 

gjenbrukes og skal leveres til godkjent deponi.  

 

Vann: Vannprøve IHB vann 1 er ikke over grenseverdi.  
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Radon 

Innhentet datagrunnlag basert på Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine databaser for 

berggrunnsgeologi og løsmasser viser at berggrunnen i området består av glimmergneis, 

glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Løsmasser i området består av fyllmasser, type 120. 

Eksisterende bygg er utført uten radonsperre og tiltak mot radon. Det er utført radonmålinger 

som viser at radonkonsentrasjon i inneluft overskrider 200 Bq/m3 i enkelte arealer. 

5.9 Miljøbelastninger – støy, støv stråling mm 

Støy  

Figuren under viser støysituasjonen rundt planområdet. Kildene er vegtrafikkstøy fra 

Stakkevollvegen og flystøy fra helikopterlandingsplass på Universitetssykehuset.  

 

Figur 16 Støysoner rundt planområdet. Kilde: Tromsø kommune. 
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Planområdet ligger delvis i gul støysone (55 db) som er en vurderingssone, i ytterkant mot 

omkringliggende veger ligger planområdet i rød støysone (65 db). Planområdet er også berørt av 

gul støysone fra helikopterlandingsplassen ved Universitetssykehuset. Skolebygg anses ikke som 

støyfølsom bebyggelse. 

5.10 Verneinteresser 

Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster 

eller trekkveier i planområdet i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning eller i 

Artsdatabankens artskart. Det er heller ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 

arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper 

på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet.  

 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet i Riksantikvarens database. Planområdet 

omfatter heller ikke av bygninger fra før 1900 (SEFRAK). Det er ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder. 

5.11 Rekreasjonsverdi 

Skoleområdet i seg selv er ikke et målpunkt for rekreasjon, men eksisterende gang-/sykkelveg 

passerer gjennom området og området ligger nært botanisk hage og turvegene rundt.  

5.12 Barns interesser 

Området benyttes til videregående skole med elever fra 16 år og oppover, i tillegg leier Tromsø 

Internasjonale skole et bygg med tilhørende uteområde innenfor planområdet. Leieforholdet 

avsluttes i løpet av 2021. Skolen har uteoppholdsarealer for skolens elever på sørsiden av 

bebyggelsen, arealet et opparbeidet med bukser/trær og benker, samt inngjerdet bane for 

ballspill. 

5.13 Universell tilgjengelighet  

Det er etablert parkering for bevegelseshemmede ved inngangene ved inngangene til 

hovedbygningen. Området har ikke ledelinjer eller lignende fra omkringliggende tilbud for myke 

trafikanter. Terrengforholdene på stedet er utfordrende i forhold til tilrettelegging for alle i aksen 

øst-vest. 
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5.14 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende vann- og avløpsledninger innenfor og rundt planområdet er vist på kartet under. 

Innenfor planområdet er det en offentlig vannledning i nordøst, resten er private ledninger. 

 

 

Figur 17 Oversiktskart eksisterende vann- og avløpsledninger i og rundt planområdet. Kilde: Tromsø kommune. 
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6. PLANENS INNHOLD 

6.1 Intensjon med tiltaket 

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for videreføring av Breivika videregående 

skole og Tromsø Maritime Skoles virksomhet med både nybygg, oppgradering og riving av eldre 

bygningsmasse, samt tilrettelegging av utearealer til bruk i undervisning.  

6.2 Reguleringsformål  

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(m2) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) BOP1-3 40 189 

Andre typer bebyggelse og anlegg (1500) BAB 13 

Vann- og avløpsanlegg (1540) BVA 59 

Sum bebyggelse og anlegg  40 260 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg (2011) SKV1-3 3 658 

Fortau (2012) SF1-5 1 847 

Gang-/sykkelveg (2015) SGS1-2 457 

Sykkelanlegg (2017) SS1-2 752 

Annen veggrunn – grøntareal (2019) SVG1-18 3 002 

Parkeringsplasser (2082) SPP 2 486 

Vann- og avløpsnett (2140) SVA 130 

Sum samferdselsanlegg og infrastruktur  12 331 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Blå/grønnstruktur (3002)  GBG 6 305 

Turveg (3031) GT 35 

Sum grønnstruktur  6340 

Sum alle formål   58 931 

 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Krav vedrørende infrastruktur  H410_1-3 14 499 

Frisikt  H140_1-12 494 



Rambøll - Ishavsbyen 

 

  

 

24/37 

 

PBL §12-7 Bestemmelsessoner   

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg  #1-6 33 770 

6.3 Formål og funksjon 

Ishavsbyen VGS skal tilby videregående elever studieretninger innenfor elektro, teknikk og 

industriell produksjon, maritime fag, restaurant og matfag, helse og oppvekstfag. 

Fagskoleutdanningen vil tilby helse- og oppvekstfag, tekniske fag og maritime fag. De to skolene 

representerer yrkesfaget med praksis i fokus på ulike nivå. Ambisjonen for samlokaliseringen er 

at det skal gi synergier mellom skolene via sambruk, fellesfunksjoner og praksisrelatert arbeid. 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming  

Planen tilrettelegger for at område BOP1 kan romme Ishavsbyen, både med videregående skole 

og fagskoleutdanning. I området er bebyggelse som forutsettes revet markert i tillegg er det rom 

for både nybygg og oppgradering av eksisterende bebyggelse innenfor angitte byggegrenser, 

høyder og BRA. Områdene BOP2 og 3 er området hvor gjeldende reguleringsplan fra 1985 

videreføres med oppdatering til ny plan- og bygningslov. Illustrasjonen under viser bygg som 

forutsettes revet med rød farge og bygg som skal beholdes med grønn farge, dette gir grunnlag 

for utvikling av skolen. 
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Figur 18 illustrasjon av bygg som forutsettes fjernet (rød) og bygg som skal inngå i planen (grønn). 

BOP1 

Innenfor området forutsettes de tre bygningene på nordøstsiden av dagens Yrkesskoleveg revet. 

Det samme gjelder deler av dagens hovedbygg. Med disse byggene revet gir dette rom for et 

kompakt, arealeffektivt og framtidsretta skolebygg. Konseptet organiseres med en ny 

bygningskropp langsmed dagens midtrom (glassgård) og legger seg inn mot eksisterende 

bebyggelse for å samle volumene til ett hus. Dette grepet gir en mulighet for å utvikle og 

forsterke den eksisterende hovedbevegelsen gjennom skolen og landskapet. 

 

Planen åpner for en trinnvis utbygging for å gi skolen rom for utvikling over tid. Illustrasjoner 

under og uteromsplaner viser to ulike måter å utnytte/bygge ut området på.  
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Figur 19 Illustrasjon av forslag til nytt skolebygg på område BOP1, viser forslag til full utbygging.  

 

 

Figur 20 Illustrasjon av forslag til nytt skolebygg sett fra sørøst (ved Breivikahallen), forslag til full utbygging. 

 

Midtrommet skal være både skolens sosiale og pedagogiske sentrum, og skal fylles med utadretta 

og aktive funksjoner som bibliotek og kantine. Alle skolens programområder kobler seg på 

midtrommet, og vertikal- og horisontalkommunikasjon syr dette sammen slik at det legger til 

rette for en ønsket interaksjon på tvers av fag og felleskap. 

 

Ved å bygge ut trinnvis vil første trinn ha samme prinsipp med midtrom for å forsterke den 

eksisterende hovedbevegelsen gjennom skolen og en ny bygningskropp langsmed dagens 

midtrom (glassgård).  
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Illustrasjonen under viser omriss av de to ulike bygningskroppene som er illustrert som mulig 

utbygging av skolens nye hovedbygg. Områdene som er markert med blå farge er nybygg og 

figur til venstre viser full utbygging og et nytt areal på 12 000 m2, mens figur til høyre viser første 

trinn og et nytt areal på ca. 10 500 m2. Ved full utbygging vil midtrommet forlenges i forhold til 

første trinn.  

 

 

Figur 21 Omriss av bygg, illustrasjon til venstre viser full utbygging og til høyre første trinn. 

 

Ved å bygge ut kun første trinn forutsettes det at Blokk 4 benyttes som en del av Ishavsbyen. 

Som tidligere omtalt huser Blokk 4 i dag Internasjonal skole, dette leieforholdet avsluttes 

sommeren 2021. 
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Figur 22 Illustrasjon av forslag til nytt skolebygg på område BOP1 ved utbygging av første trinn. 

 

 

 

Figur 23 Illustrasjon av forslag til nytt skolebygg sett fra nord ved utbygging av første trinn.  
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BOP2 

Det foreligger ikke konkrete planer for dette området, men gjeldende reguleringsplan er utdatert 

og området er inkludert i planen for å oppdatere til ny plan- og bygningslov. Området har 

potensiale som utvidelsesområde for skolen eller til andre funksjoner for grunneier. Det 

forutsettes at 4 mindre garasjer, samt et større verkstedbygg (Blokk 5) rives om BOP2 skal 

utnyttes. Byggene er av eldre årgang.  

 

Eksisterende bebyggelse innenfor området er tenkt benyttet som midlertidig undervisningslokaler 

under utbygging av ny skole.  

 

BOP3 

Området er på lik linje med BOP2 uten konkrete planer om endret bruk, men omfattes av samme 

reguleringsplan fra 1985 og er inkludert i planen for å oppdatere til ny plan- og bygningslov. 

Innenfor BOP2 ligger Breivikahallen, denne videreføres i ny plan.  

 

I tillegg er området delvis regulert til renseanlegg og veg gjennom ulike planer som ikke er 

realisert og ikke kommer til å bli realisert. Regulering av området til offentlig tjenesteyting rydder 

også opp slik at reell bruk vises i reguleringsplan.  

 

BOP3 grenser til E8/Stakkevollvegen både mot sørøst og nord og byggegrense er lagt 30 meter 

fra senter av vegene.  

 

BAB 

Området er avsatt til trafo i henhold til Troms krafts retningslinjer. Tilstrekkelig avstand til trafo er 

sikret med byggegrense.  

 

o_SVA og o_BVA 

Området o_SVA rommer inntak for framtidig flomkulvert under Stakkevollvegen. Flomveier i 

området ledes til kulverten. o_BVA er tilhørende pumpestasjon. 

6.5 Volum (størrelse og høyder) 

BOP1 

Detaljreguleringen legger opp til et maksimalt tillat bruksareal på 27 000 m2 BRA. Eksisterende 

bygningsmasse for skolen er på 20 000 m2
 BTA, av dette ønskes det å rive 9000 m2

 BTA og det 

skal bygges ca. 12.000 m2
 BTA nytt ved full utbygging og ca. 10 500 m2 BTA i første trinn. 

Tiltaket medfører altså en økning i volum fra 20.000 til 23.000 m2 eller 21 500 m2, men en mer 

kompakt bygningsmasse medfører at fotavtrykket reduseres med ca. 900 m2. I tillegg gis det rom 

for eksisterende bebyggelse med BRA på ca. 1800 m2. Området er delt i to bestemmelsessoner, 

#5 og #6, innenfor #5 skal bebyggelsens totale gesimshøyde ikke overstige c +35 og innenfor #6 

er høyde satt til maks c+ 33. NN2000. 

 

BOP2 

Planen for området er fra 1985 og området har utnyttelsesgrad 1,5 og maks 4 etasjer. Dette er 

omsatt til BRA = 27 000 m2. Området er delt i to bestemmelsessoner, #3 og #4, innenfor #3 skal 

bebyggelsens totale gesimshøyde ikke overstige c+ 35 og innenfor #4 er høyde satt til maks c+ 

40. NN2000. 

 

BOP3 

Planen for området er fra 1985 og området har utnyttelsesgrad 1,5 og maks 4 etasjer. Dette er 

omsatt til BRA = 20 000 m2. Området er delt i to bestemmelsessoner, #1 og #2, innenfor #1 skal 
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bebyggelsens totale gesimshøyde ikke overstige c+ 20 og innenfor #1 er høyde satt til maks c+ 

17.  NN2000. 

6.6 Hensynssoner 

H140 – Frisikt 

Frisiktsoner settes av i kryssområder for å sikre tilstrekkelig sikt. Det kan ikke bygges innenfor 

områdene eller settes installasjoner som er høyere enn 0,5 meter i frisiktsonene.  

 

H410 – Krav vedrørende infrastruktur 

Sonen H410_1 omfatter offentlig vann- og avløpsledninger og er satt av for å hindre inngrep eller 

tiltak som kan skade eller være til ulempe for anlegget under bakken. Det kan ikke plasserer 

bygninger innenfor sonen, alle tiltak må avklares med kommunens vann- og avløpsavdeling. 

 

Sonene H410_2 og 3 er registrerte flomveier, samt avskjærende grøfter som må etableres for å 

bortledning av overflatevann og større vannmengder. Grøfter og flomveier ledes til framtidig 

flomkulverter under Stakkevollvegen.  

6.7 Kommentarer til bestemmelser 

Bestemmelse 2.9 Utomhusplan: 

Det er i bestemmelsenes punkt 6 vist til dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning 

i bestemmelsene. Dette gjelder Utomhusplan og VAO-rammeplan. Utomhusplanen er svært 

detaljert og kan raskt skape behov for endringer når byggeprosjektet detaljprosjekteres. Det er 

ikke ønskelig for noen parter med reguleringsendringer av en ny plan og det er derfor behov for å 

avgrense hva som er bindende i planen. Dette gjøres gjennom punkt 2.9 Utomhusplan.  

 

Punktene i bestemmelse 2.9 fastsetter plassering av nye lysmaster og trær, men åpner for 

endelig plassering fastsettes i detaljert uteromsplan som er et krav i forbindelse med 

rammetillatelse. Det samme gjelder snuplass, sykkelparkeringsplasser og mopedparkeringsplasser 

og kotehøyder. Bestemmelsen fastsetter også at eksisterende trær i utomhusplanen ikke kan 

fjernes uten at de erstattes, i tillegg sikres plassering av uteoppholdsareal, HC-parkering og 

universell utforming slik som vist i utomhusplanen.  

 

Rekkefølgebestemmelser: 

Skolen er og skal være i full drift mens anleggsarbeidet pågår. Dette krever at blokk 4, samt 

bygninger som i planen forutsettes revet benyttes til midlertidig undervisningsbygg mens deler av 

dagens hovedbygg rives og ny del bygges. Når nytt hovedbygg er ferdig kan elevene flytte inn og 

bygg som skal rives kan rives og verkstedgårdene med tilhørende bygninger etableres.  

 

For å få gjennomført byggeprosjekt og undervisning samtidig er utbygger avhengig av at planen 

ikke har rekkefølgekrav som hindrer at nybygg kan tas i bruk før hele området er ferdig.  

 

Prinsippet bak rekkefølgebestemmelser er å sikre at nødvendig infrastruktur blir utbygd samtidig 

som skoleprosjektet. For å kunne holde skolen i drift er derfor alle krav til samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur for byggeprosjektet innenfor BOP1 knyttet til ferdigattest. Det gis rom for at 

grøntanlegg kan ferdigstilles påfølgende vekstsesong etter at ferdigattest er gitt.  
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7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Trafikk 

Atkomst til området vil være fra rundkjøringen på E8 som leder til Yrkesskolevegen i påvente av 

en eventuell utbygging av tverrforbindelsen mellom Breivika og Langnes. Kjørende til 

skoleområdet skal parkere på sørsiden av Breivikahallen og benytte gangveg/trapp opp til 

området. Denne situasjonen er lik som i dag.  

 

Yrkesskolevegen legges om for å gi plass til verkstedsgårder, vegen blir liggende mer i utkant av 

skoleområdet framfor å dele området i to. Det er lite trafikk innenfor planområdet da de fleste 

parkerer ved Breivikahallen. Trafikksituasjonen i Breiviklia blir uendret og betjener beboere, 

Universitetets parkeringsplasser og varlevering/søppelhenting for Ishavsbyen. Se vedlegg 12 for 

nærmere beskrivelse av trafikksituasjonen i Breiviklia. 

7.2 Rammeplan VAO 

Det er utarbeidet egen VAO-plan for reguleringsplan Ishavsbyen, denne er vedlagt i sin helhet 

(vedlegg 9).  
 
VA-anlegg som skal overtas av Tromsø kommune, må planlegges og bygges iht. gjeldene VA-
norm for Tromsø kommune. 
 
Utredninger i VAO-planen har gitt grunnlag for at flomveier sikres i reguleringsplankart og 
bestemmelser, og som gjør planen robust for å håndtere økte nedbørsmengder i framtida. 

7.3 Støy 

Ombygging og nybygg for Ishavsbyen VGS i Tromsø omfattes av regelverk i forbindelse med støy. 

Det vises til T-1442 (2016) og lydstandarden NS 8175 (2012) for spesifikke grenseverdier. 

Skjermingseffekten av nytt skolebygg sammenlignet med dagens vi ikke endre seg i negativ 

forstand. Støynivå på tomter sør for skolen vil således være lik før og etter tiltaket fra utendørs 

støykilder som vegtrafikk og helikopter.  

 

Videre plikter tiltaket ved ombygging og nybygg at gjeldende krav i NS 8175 (2012) skal 

overholdes. Dette er med tanke på etablering av nye støykilder på skoletomten i form av tekniske 

installasjoner og endret bruk av utendørs arealer. I forhold til tekniske installasjoner skal disse 

ivaretas gjennom grenseverdiene i lydstandarden, som uansett er et minstekrav i Teknisk forskrift 

(TEK17). Med hensyn på ny aktivitet på skolens utearealer, vil det tilføres noen støykilder i form 

av aktiviteter tilknyttet Industriteknikk, TIP og Maritime fag. Dette dreier seg om forflytning av 

biler, lastebiler, truck og evt. andre kjøretøy. Dette er forflytning med lav hastighet og vil 

hovedsakelig skje på skolebyggets side mot nord. Bebyggelsen mot sør vil derfor være godt 

skjermet fra disse aktiviteter, samt at avstandsdempingen vil være betydelig. Bebyggelsen sør for 

skolen er i dag belastet av støy fra vegtrafikk i størrelsesorden ca. Lden = 50-60 dB (kilde: 

Miljøstatus, støysonekart).  

 

Konklusjonen er at tiltaket ikke vil generere høyere støynivå for nabobebyggelse enn det de har i 

dagens situasjon.   

7.4 Støv 

Det er gjort en utredning etter T-1520 av Nilu, hvor planområdet er definert som rød sone. 

Resultatene av den utredningen legger føringer for utforming av bygg og anlegg. For 

uteområdene er planområdet avhengig av eksterne tiltak som kan begrense støvmengder. 

Kommunen og Statens vegvesen gjennomfører tiltak som støvdemping på Stakkevollvegen, i 
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tillegg fins det strategi for redusert bilbruk og miljøfartsgrense. Dette vil bidra til bedre luftkvalitet 

i området. Tiltak i nye bygninger for å hindre støv i bygg er følgende: 

• Aggregatene med luftinntak er plassert på tak  

• Luftinntak via store luftinntakskamre 

• Løsningen er fleksibel med tanke på behandling/filtrering av luft, slik at det kan velges 

filtre som håndterer aktuell støvmengde. Valg av filtre og vedlikeholdsintervall håndteres i 

driftsfase når måling av faktisk kvalitet på inneluft måles. 

7.5 Grunnforhold 
Det er utarbeidet et notat som oppsummerer geotekniske forhold med planområdet, dette er 
vedlagt i sin helhet (vedlegg 10).  
 
Geotekniske forhold for BOP1 tilsier at området er utbyggbart. BOP3, sykkelveg med 
fortau(o_SS2 og o_SF3) kjøreveg (SKV2) ligger nært en kvikkleireforekomst ved Stakkevollvegen 
og det er derfor satt krav til videre stabilitetsberegninger før utbygging/opparbeidelse av disse 
områdene.  
 
Geotekniske vurderinger må verifiseres og utdypes i detaljprosjekteringsfasen. 
Skaderisiko på naboeiendommer og nært liggende veg forbindes med dyp utgraving, 
vibrasjoner og støy fra sprenging /pigging av fjell og eventuell senkning av grunnvanstandsnivå 

og må vurderes i detaljprosjekteringsfasen. 

7.6 Kulturminner 

Det er ifølge Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden ikke registrert kulturminner eller 

automatisk fredede kulturminner i planområdet, se punkt 5.10. Det vises videre til bestemmelse 

3.5 i detaljreguleringen: «Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme frem gjenstander 

eller andre spor som kan vise eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes 

Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. kulturminneloven § 8 andre 

ledd.»   

7.7 Biologisk mangfold 

Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster 

eller trekkveier i planområdet i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning eller i 

Artsdatabankens artskart. Det er heller ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 

arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper 

på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet, se punkt 5.10.  

 

Det er videre, i forbindelse med tiltaket, opprettet kontakt med Tromsø arktisk-alpine botaniske 

hage med formål å etterspørre erfaringsbasert lokalkunnskap vdr. naturverdier i det aktuelle 

området. Det ble i disse samtalene fastslått at det ikke foreligger kjente verdier innenfor 

planområdet som vil være omfattet av Naturmangfoldloven.   

 

Tiltaket kan imidlertid potensielt bidra til spredning av fremmede arter da forekomst av blant 

annet tromsøpalme, alpehøymol, ugrasmjølke og hagelupin er registrert langs Stakkevollveien, på 

nordre og søndre side av planområdet. Det anbefales en befaring/kartlegging av planområdet før 

anleggsfasen. Det tas videre med bestemmelse som gir pålegg om massehåndtering dersom 

fremmede arter blir påvist i forbindelse med tiltaket.   

 

Sjekkliste for Naturmangfoldlovens §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100) er gitt som vedlegg 14. 

7.8 Sol og skygge 

Det er utarbeidet sol/skygge-analyse av tiltaket for følgende tidspunkt 21.april kl.10, 21.april kl 

12, 21.april kl. 15, 21.april kl. 18, 21.juni kl. 10, 21.juni kl. 12, 21.juni kl. 15, 21.juni kl. 18, 20. 



Rambøll - Ishavsbyen 

 

  

 

33/37 

august kl. 10, 20. august kl. 12, 20. august kl. 15 og 20. august kl. 18. Egne diagram for hvert 

enkelt tidspunkt oppsummeres i vedlegg 13. Analysen viser sol/skygge for full utbygging. 

 

Som det fremkommer av analysen berøres ikke tilstøtende eiendommer av skyggeproblematikk 

som følge av tiltaket. For Ishavsbyens egne utearealer vil solforholdene i skoletiden være generelt 

gode, mens østsiden av hovedbygget vil være skyggelagt på kveldstid. Verkstedgården, på 

nordsiden av hovedbygget, vil bli berørt av skyggekast store deler av dagen for samtlige årstider 

som inngår i analysen.  

7.9 ROS-analyse 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. Denne er vedlagt i sin 

helhet. Følgende uønskede hendelser er funnet aktuelle: 

Tabell 1 Uønskede hendelser 

Nr. Uønsket hendelse 

1b Store nedbørsmengder  

2a Flom i sjø og vassdrag  

2b Urban flom/overvann 

4a Forringelse av planter, fugler, dyr og fisk 

6c Klatrefare i master 

7a Radonforgiftning 

7b Spredning av forurensning  

7c Stabilitet i byggegrunn 

8a Hendelser på vei, bru, tunnel, knutepunkt 

8d Hendelser i luften, flyaktivitet  

8e Konflikter ift. kraft-/teleforsyning 

9a Konflikter ift. sykehus/omsorginstutisjon 

9b Konflikter ift. skoler og barnehager  

9d Redusert tilgjengelighet for utrykningskjøretøy  

11a Akutt forurensning - utslipp av farlige stoffer til luft, grunn og vann 

11b Risikofylt virksomhet og avfallsbehandling (kjemi, eksplosiver, olje, gass) 

12a Støy fra industri/virksomhet 

12b Støy fra veitrafikk 

12d Støy fra flytrafikk 

13a Støv og støy forbundet med byggeprosess 

13b Ulykker i anleggsperioden 

13d Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

13e  Fare for utglidning av byggegrunn 



Rambøll - Ishavsbyen 

 

  

 

34/37 

14b Brann- og eksplosjonsfare (bebyggelse og virksomheter) 

7.9.1 Risiko- og sårbarhetsbilde 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens sammenstilles i en 

risikomatrise. Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og 

sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

Tabell 2 Risikomatrise 

Konsekvens 

  

Sannsynlighet 

1 Små konsekvenser 

 

2 Middels 

konsekvenser 

3 Store konsekvenser 

A Høy sannsynlighet  7b, 9b  

 

 

B Middels sannsynlighet 1b, 4a, 7a, 8a, 12b, 

12d, 13a  

2b, 9d  

C Lav sannsynlighet 9a, 12a 2a, 6c, 8e, 11a, 11b, 

13b, 13d, 14b 

7c, 8d, 13e 

7.9.2 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Tabell 3 Tiltaksvurdering 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

1b Store nedbørsmengder  Ingen tiltak i detaljregulering 

2a Flom i sjø og vassdrag  VAO-plan håndterer problemstillingen 

2b Urban flom/overvann VAO-plan håndterer problemstillingen. Blå-

/grønnstruktur og flomvei sikres gjennom plankart 

og egne bestemmelser  

4a Forringelse av planter, fugler, 

dyr, fisk 

Bestemmelse om kartlegging av fremmede arter og 

pålegg om massehåndtering ved evt. funn 

6c Klatrefare i master Ingen tiltak i detaljregulering  

7a Radonforgiftning Ingen tiltak i detaljregulering. Sikres etter egen 

tiltaksplan iht. TEK17 

7b Spredning av forurensning  Bestemmelse om tiltaksplan 

7c Stabilitet i byggegrunn Bestemmelse om vurdering av områdestabilitet ved 

byggeplan 

8a Hendelser på vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Bestemmelse om anleggsplan 

8d Hendelser i luften, flyaktivitet  Bestemmelse om høyderestriksjoner 

8e Konflikter ift. kraft-

/teleforsyning 

Bestemmelse om anleggsplan 

9a Konflikter ift. 

sykehus/omsorginstutisjon 

Bestemmelse om anleggsplan  

9b Konflikter ift. skoler og 

barnehager  

Bestemmelse om anleggsplan. G/S veg skal holdes 

åpen gjennom hele anleggsperioden  

9d Redusert tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy  

Bestemmelse om anleggsplan 

11a Akutt forurensning - utslipp av 

farlige stoffer til luft, grunn og 

vann 

Ingen tiltak i detaljregulering  
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11b Risikofylt virksomhet og 

avfallsbehandling (kjemi, 

eksplosiver, olje, gass) 

Ingen tiltak i detaljregulering 

12a Støy fra industri/virksomhet Ingen tiltak i detaljregulering. Sikres gjennom 

TEK17 

12b Støy fra veitrafikk Ingen tiltak i detaljregulering. Sikres gjennom 

TEK17 

12d Støy fra flytrafikk Ingen tiltak i detaljregulering. Sikres gjennom 

TEK17 

13a Støv og støy forbundet med 

byggeprosess 

Bestemmelse om anleggsplan 

13b Ulykker i anleggsperioden Ingen tiltak i detaljregulering 

13d Trafikksikkerhet i 

anleggsperioden 

Bestemmelse om anleggsplan. G/S veg skal holdes 

åpen gjennom hele anleggsperioden 

13e Fare for utglidning av 

byggegrunn 

Bestemmelse om vurdering av områdestabilitet ved 

byggeplan 

14b Brann- og eksplosjonsfare 

(bebyggelse og virksomheter) 

Ingen tiltak i detaljregulering 

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket  

7.9.3 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den 

aktuelle fasen. 

 

 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

1b Store nedbørsmengder  Uendret risiko Økt risiko 

2a Flom i sjø og vassdrag  Uendret risiko Redusert risiko 

2b Urban flom/overvann Uendret risiko Redusert risiko 

4a Forringelse av planter, fugler, dyr, fisk Økt risiko Redusert risiko 

6c Klatrefare i master Uendret risiko Uendret risiko 

7a Radonforgiftning Uendret risiko Redusert risiko 

7b Spredning av forurensning  Økt risiko Redusert risiko 

7c Stabilitet i byggegrunn Økt risiko Redusert risiko 

8a Hendelser på vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Økt risiko Uendret risiko 

8d Hendelser i luften, flyaktivitet  Økt risiko Uendret risiko 

8e Konflikter ift. kraft-/teleforsyning Økt risiko Uendret risiko 

9a Konflikter ift. 

sykehus/omsorgsinstitusjon 

Økt risiko Uendret risiko  

9b Konflikter ift. skoler og barnehager  Økt risiko Redusert risiko 

9d Redusert tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy  

Økt risiko Uendret risiko 

11a Akutt forurensning - utslipp av farlige 

stoffer til luft, grunn og vann 

Uendret risiko  Uendret risiko  

11b Risikofylt virksomhet og 

avfallsbehandling (kjemi, eksplosiver, 

olje, gass) 

Uendret risiko Uendret risiko  

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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12a Støy fra industri/virksomhet Uendret risiko Økt risiko  

12b Støy fra veitrafikk Uendret risiko Redusert risiko 

12d Støy fra flytrafikk Uendret risiko Redusert risiko  

13a Støv og støy forbundet med 

byggeprosess 

Økt risiko  Uendret risiko  

13b Ulykker i anleggsperioden Økt risiko  Uendret risiko  

13d Trafikksikkerhet i anleggsperioden Økt risiko  Uendret risiko  

13e Fare for utglidning av byggegrunn Økt risiko Redusert risiko 

14b Brann- og eksplosjonsfare (bebyggelse 

og virksomheter) 

Uendret risiko  Uendret risiko  

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget. 

7.9.4 Konklusjon 
 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 24 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen. Det må rettes spesiell 

oppmerksomhet om områdestabilitet for å sikre byggegrunn. En stor andel av de utpekte 

temaene er relatert til håndtering av byggeperioden som reduserer framkommelighet og belaster 

omgivelsene midlertidig. Det er avgjørende at dette håndteres i en anleggsplan. 

 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 

planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  
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8. VEDLEGG TIL REGULERINGSPLANEN: 

Vedlegg 1 – Referat fra oppstartsmøte 

Vedlegg 2 – Varslingsbrev til berørte parter  

Vedlegg 3 – Varslingsannonse 

Vedlegg 4 – Kopi av innspill til oppstart av reguleringsplan 

Vedlegg 5 – Oversiktskart 

Vedlegg 6 – OSG-plan_rev3 

Vedlegg 7 – ROS-analyse_rev3 

Vedlegg 8 – Utomhusplan 1 og 2 

Vedlegg 9 – VAO-plan_rev1 

Vedlegg 10 – Geoteknisk rapport_rev03 

Vedlegg 11 – Rapport, forprosjekt støy 

Vedlegg 12 – Notat, vurdering trafikksituasjon 

Vedlegg 13 – Sol-/skyggestudier 

Vedlegg 14 – Sjekkliste Naturmangfoldloven  

Vedlegg 15 – Plan- og profiltegning (C-tegning) Yrkesskolevegen og gang-/sykkelveg 

Vedlegg 16 – Merknadsbehandling  

Vedlegg 17 – Støyutredning 

 


