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1. SAMMENDRAG 

Områdereguleringsplan for Templarheimen regulerer for idrettsanlegg og tilhørende infrastruktur. 

Det skal etableres folkebad, klatrehall, turnhall og flerbrukshaller. Det foreslås oppgradert 

atkomstveg i Askeladdsvingen og det reguleres hensynssone for mulig, framtidig veg fra nord, fra 

Erling Kjeldsensveg. 

 

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan, som setter av arealene til idrett, men utfordrer 

grensene for byggeområder definert i gjeldende planer. Planområdet inngår i sonen som er 

definert som Tromsømarka. Hensynssone for mulig atkomstveg fra nord legges i trasé for dagens 

turveg/lysløype. Vegen kan utformes med gang- og sykkelveg, og evt. fungere som framtidig 

busstrasé. 

 

Planforslaget er et resultat av en lang prosess med idretten der ulike bygningskonsepter har vært 

testet ut og utredet. Samtidig har politiske vedtak underveis lagt føringer for prosess og resultat. 

Planforslaget regulerer for Tromsøbadet, som får en sentral plassering midt i idrettsparken på 

Templarheimen. Forprosjektet for Tromsøbadet har lagt premisser for forslag til arealdisponering, 

bebyggelse og uteområder. 

 

En konsekvensutredning for tre utbyggingsalternativer følger planen. Planforslaget bygger på 

alternativ 3, men er noe endret etter fastsatt planprogram. 

 

Det er ikke avdekket konsekvenser av et slikt negativt omfang at planen ikke kan anbefales 

realisert. Konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon slår negativt ut på grunn av planens inngripen 

i marka og foreslått mulig atkomstveg fra nord. Planforslaget legger til rette for etterspurt 

kapasitet på idrettsanlegg i Tromsø, og anses således å være et positivt bidrag i et 

folkehelseperspektiv. 

 

 

 

2. NØKKELINFORMASJON, BAKGRUNN OG PROSESS 

2.1 Planens formål 

Områdereguleringsplan for Templarheimen har som formål å legge til rette for folkebad og andre 

idrettshaller; herunder klatrehall, turnhall, Barents Arena og flerbrukshall.  

 

Det planlegges samtidig for oppgradert trafikal infrastruktur.  Det er et mål å forbedre atkomst 

som foreslås løst gjennom oppgradering av Askeladdsvingen, og eventuelt en ny atkomstveg fra 

Erling Kjeldsensveg til Templarheimen. Eksisterende skiløyper vil bli opprettholdt, men traseen 

ved skistadion flyttes lenger vest. 

 

 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Områdereguleringen fremmes av Tromsø kommune, ved Byutvikling. Eiendommene som 

reguleres er kommunale, men unntak av tomta til turnhall, som skal eies av Tromsø 

turnforening. 

 

Plandokumentene med konsekvensutredning er utarbeidet av Rambøll Norge AS.  

 

Tromsøbadet, som er prosjektert ved Asplan Viak AS, legger premisser for reguleringsplanen. 

 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
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2.3.1 Bakgrunn og prosess knyttet til Tromsøbadet 

Ved utkast til planprogram tidlig høst 2013, ble skisseprosjektet plug-in Templarheimen fra 2011 

lagt til grunn.  Prosjektet ble utviklet av 70°N Arkitektur AS i samarbeid med Tromsø idrettskrets, 

som en konkretisering av visjonene for idrettsbyen Tromsø. Parallelt med at planprogrammet ble 

sendt på høring, ble Rambøll Norge AS engasjert for å starte med utredningsarbeid, for å vinne 

tid mht. samkjøring mot folkebadprosjektet på Templarheimen. Utredningsrapporten 

Templarheimen idrettspark Sammenstilling konsekvensvurderinger/vurderinger forelå november 

2013. Rapporten fastslo at plug-in prosjektet fra 2011 burde bearbeides for å imøtekomme 

tekniske og økonomiske utfordringer.  

 

Prosjekteringsgruppen for Tromsøbadet la Rambølls rapport til grunn for sitt arbeid med justert 

konsept inkl. lokalisering av Tromsøbadet (tidligere prosjektnavn; Folkebadet). Arbeidet med 

Tromsøbadet er ledet av en styringsgruppe, som i juni 2014 vedtok Midtre alternativ som 

konsept for videre arbeid med Tromsøbadet.  

 

Midtre alternativ for Tromsøbadet er nytt grunnlag for arbeidet med områderegulering for 

Templarheimen, og er i planprogrammet presentert som alternativ 3. Alternativene 0,1 og 2 er 

tidligere utredet i rapport utført ved Rambøll as i 2013, og sammenlignes med det nye Alternativ 

3.  

 

Idretten har vært involvert i prosessen mht. å utvikle konseptet (alternativ 3) videre. Lokalisering 

av Tromsøbadet er fastsatt i midtre del av anlegget, men det har vært behov for å drøfte hvilke 

hallfasiliteter som bør inn i nordre og søndre del for å oppnå en helhetlig og god løsning.  

 

I høringsrunden høsten 2013 var det flere som tok til orde for ny adkomst til Templarheimen, fra 

tverrforbindelsen, Erling Kjeldsensveg, i nord. Planområdet er blitt utvidet slik at kjørevei fra 

nord ligger inne som en fremtidig adkomstmulighet. Bygging av Tromsøbadet (første byggetrinn) 

skal skje med adkomst fra Askeladdsvingen.  

 

I forbindelse med utvidelse av planområdet ble det gjennomført en begrenset høring februar 

2014. 

 

 

2.4 Reguleringsstatus 

I reguleringsplan fra 1976 er Templarheimen regulert til friområde, med bestemmelser som 

tillater oppføring av idrettshall og idrettsanlegg av forskjellig karakter.  

 

Tromsø kommune vurderer gjeldende regulering som til dels utdatert i forhold til dagens 

situasjon. Blant annet er omfanget av friluftsliv mye større enn på 70-tallet, og størrelse/volum 

av idrettshallbebyggelse er av helt annen dimensjon i dag enn for 30 år siden.  

PBL § 12-1 «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.» Iht. disse momentene 

kreves (område)-reguleringsplan før bygging av folkebad/idrettshaller. I tillegg kreves 

konsekvensutredning. 

 

 

2.5 Utbyggingsavtaler 

Etter som dette er en kommunal plan fremmes det ikke utbyggingsavtale til politisk behandling. 

Det anbefales utbyggingsavtale mellom Tromsø turnforening og kommunen mht. realisering av I 

4 (turnhall) og tilgrensende utearealer. 

 

 

2.6 Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

I tråd med Plan- og bygningslovens paragraf § 4.1 er det utarbeidet planprogram for 

områderegulering av Templarheimen. Programmet (fastsatt 27.08.14) gjør rede for formålet med 

planarbeidet, planprosessen, temaer for utredning, samt kort om hvilke utredningsmetoder som 

benyttes. 
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Iht. Forskrift for konsekvensutredninger §2 «Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 

forskriften: bygg med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. eller et bruksareal på 15.000 

m2.» Folkebad er kalkulert til 480 mill. og ligger dermed under kravsnivået. Men både for 

folkebad og hele Templarheim prosjektet gjelder § 4c) i forskriften «byggetiltaket berører viktig 

område for friluftsliv, markaområde og overordnet grønnstruktur». På bakgrunn av 

Templarheimprosjektets lokalisering innenfor markagrensen kreves det KU. 

 

Formålet med konsekvensutredningen har vært å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under utarbeidelse av planen. Forskrift om konsekvensutredning legger opp til at 

planprogram og utredninger skal være tilpasset omfanget og nivå på planarbeidet og de 

problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte.  Konsekvensutredningen skal klargjøre om det 

er behov for avbøtende tiltak i forbindelse med gjennomføring av planen. I tillegg skal det 

avklares om det er behov for undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de 

faktiske virkninger av planen.  

 

Planbeskrivelsen inneholder en oppsummering av konsekvensutredningen, der virkningene for de 

aktuelle alternativene er vurdert, og behovet for nærmere undersøkelser er identifisert. 

 

 

2.7 Medvirkningsprosess 

I forbindelse med utarbeidelse av planen har det vært holdt en rekke møter med idrettens 

representanter fra Idrettsrådet, prosjektet Idrettsbyen Tromsø, og de enkelte idrettsklubbene. 

 

Det har vært innhentet informasjon fra kommunale fagetater og andre premissgivende aktører 

mht. infrastruktur. 

 

Naboer, sektormyndigheter og berørte parter har vært varslet om oppstart av planarbeidet i 

forbindelse med offentlig ettersyn for planprogrammet. Innspill og forhåndsmerknader er 

ivaretatt så godt som mulig i planforslaget. Forhåndsmerknader med kommentarer er gjengitt 

bakerst i planbeskrivelsen. 

 

Det har vært avholdt åpne folkemøter for prosjektet Tromsøbadet i regi av kommunen. 

 

Offentlig ettersyn for planforslaget gjennomføres våren 2016. 

 

 

 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede føringer 

Det er en rekke statlige premisser for planarbeidet i lovverk, forskrifter og rundskriv som planen 

forholder seg til. I denne saken vurderes følgende statlige retningslinjer som relevante for 

planarbeidet: 

 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 

å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. 

 

 

3.2 Kommuneplanens arealdel 

Templarheimen er i kommuneplanens arealdel 2011-2022 satt av til bebyggelse og anlegg, 

idrettsanlegg og ligger innenfor markagrensa. På plankartet er det angitt at fremtidig 

reguleringsplan endrer formål. Øvrige areal mot nord, sør og vest for Templarheimen er avsatt til 
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grønnstruktur i arealdelen. Markagrensa ble definert i kommuneplanens arealdel i 2000, og 

markerte en grense mellom utbyggingsområder og områder som er regulerte friområder, 

friluftsområder og LNFR-områder. Iht. PBL 2009 defineres markaområdene i kommuneplanen for 

2011-2022 som grønnstruktur. Markagrensa er beholdt som illustrasjon i plankartet. 

 

 

 

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (2011-2022) 
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Figur 2 Kommuneplanens arealdel (2011-2022) temakart grønnstruktur. 

 

3.3 Gjeldende reguleringsplan 

Regulering og bebyggelsesplanen for sentralidrettsanlegget ved Templarheimen ble vedtatt 

19.2.1976. Innenfor plangrensen inngår formålene; friområde, trafikkområde og spesialområde.   

 

Følgende bestemmelser er knyttet til formål friområde (utdrag):  

«I friområdet kan bygningsrådet tillate oppført bygning og anlegg som har naturlig tilknytning til 

friområdet, som idrettshall og idrettsanlegg av forskjellig karakter, når dette etter rådets skjønn 

ikke er til hinder for områdenes bruk av friområdet. 

 

Vegetasjon og andre naturgitte miljøkvaliteter må ikke beskadiges eller fjernes uten at park- og 

friluftsnemnda har gitt tillatelse til dette».  

 

Følgende bestemmelser er knyttet til formål trafikkområde (utdrag):  

«Innregulerte gangveier skal utformes slik at de lar seg trafikkere for nødtrafikk, sykebil, 

brannutrykningskjøretøyer, renovasjon m.m. samt brøyteutstyr». 

 

 

3.4 Tilgrensende planer 

 

Grønnåsen 

Det pågår reguleringsplanarbeid i Grønnåsen for ny skistadion. Ved realisering av nytt anlegg vil 

skiklubbene, langrenn, hopp og skiskyting, få nytt tilholdssted i Grønnåsen. Det må legges til 

rette for midlertidige løsninger fram til flytting. Nødvendige garderobefasiliteter og parkering o.a. 

må ivaretas samtidig med byggevirksomhet knyttet til nye anlegg på Templarheimen. 

 

Studentboliger i Dramsvegen 

Det planlegges inntil 400 nye studentboliger i Dramsvegen. Innkjøring til disse er regulert via 

Dramsvegen, og berører således ikke atkomsten til Templarheimen direkte. 
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Boliger i Rødhettestien 

Det planlegges nye boliger i Rødhettestien. Felles atkomst fra Veslefrikkvegen og 

Askeladdsvingen med Templarheimen. 

 

 

3.5 Andre rammebetingelser 

Prosjekt Tromsøbadet er utviklet parallelt med reguleringsplanen, og har lagt premisser for 

utforming av bygningskonseptet som helhet, og dermed for planen. I forhold til 

utbyggingsalternativene presentert i planprogrammet er planforslaget en justert variant av 

utbyggingsalternativ 3.  
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4. DAGENS SITUASJON 

4.1 Planområdet 

Templarheimen/Breivang med en rekke idrettshaller og uteidretter er allerede et tyngdepunkt for 

idretten i Tromsø. Området ligger innenfor markagrensen med langrennsløyper, skistadion og 

turløyper på ubebygd areal på toppen av øya. I hallanleggene, og utendørs nær byggene, finnes 

følgende idrettstilbud; Fløyahallen flerbrukshall (fotball, karate, skatehall, treningssenter, 

fysioterapi, gymsal, bueskyting), Tennishallen (tennis, klatring, squash), Tromsøhallen (stor 

flerbrukshall), ishall og Fløyabanen (kunstgress m. undervarme). 

 

Planområdet er i dag delvis bebygd med Tromsøhallen i nordre del og et klubbhus/skihus mot 

nordvest. Mot syd er det en stor grusflate som brukes av flere ballidretter. Grusflaten ligger noe 

opphøyd i forhold til turveien som løper parallelt med planområdet i vest. Generelt fremstår 

sideterreng og uteareal ved idrettsanlegget som uferdig og uten god terrengtilpasning.    

 

Den skogvokste åsen på østsiden avskjermer idrettsanlegget effektivt. På de øvrige sidene er det 

mer åpent, men skogsvegetasjon og lave koller hindrer innsyn.  

 

Området er tilgjengelig med bil fra Askeladdsvingen. Langs Askeladdsvingen er det opparbeidet 

fortau og gang- og sykkelvei. For øvrig gir turløypenettet på toppen av Tromsøya gode 

adkomstforhold for gående og syklende. Åsen mellom Templarheimen og Askeladdsvingen 

fungerer som et viktig nærturterreng. Stinettet brukes aktivt både til daglig og i helgene.   

 

Idretten har startet en planprosess for flytting av ski- og skiskytteranlegget fra Templarheimen til 

Grønnåsen. Det nye sportsanlegget vil bli et fellesanlegg for hopp, langrenn og skiskyting. Det er 

ønskelig med sambruk med Universitetet om adkomst, parkering og bruk av Krafthallen. 

For Tromsøhallen som ble oppført i 1978, er det behov for omfattende rehabiliteringer eller evt. 

nybygg. Det er i tilstandsrapporter konkludert med behov for fullstendig utbedring av tak og 

rivning av hele eller deler av bygget.  

 

 

4.2 Planavgrensning 

Planavgrensningen ble etter innspill i høringsrunden høsten 2013, utvidet mot nord for å 

inkludere en fremtidig adkomstvei fra Tverrforbindelsen.  Avgrensningen i fastsatt planprogram 

var for øvrig satt med utgangspunkt i følgende forhold: 

 
- Mot øst inngår nedre deler av Askeladdsvingen av trafikale grunner og mht. oppgradering 

av OAV-anlegg, samtidig er hele åsen som skjermer mot bebyggelsen i Askeladdsvingen 

inkludert. 

- Mot vest inngår skiskytteranlegget, med tanke på evt. fremtidig flytting av dette. 

- Mot nord inngår areal for fremtidig adkomstvei. 

- Mot syd er grensen satt med henblikk på fremtidig omlegging av hovedvannledning i 

forbindelse med Templarheimen utbyggingen.   

- Mot sydvest inngår øvre punkt av bekkesystemet mht. drenering av overflatevann. 
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Figur 3 Planavgrensning. Gjeldende arealformål i bakgrunnen. 
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4.2.1 Plangrense endringer 

 

Planforslagets avgrensning er redusert og utvidet i forhold til varslet plangrense ved oppstart. 

Endringene er slik: 

- Mot øst er plangrensen avsluttet der Askeladdsvingen møter Dramsvegen (redusert), 

men slik at oppgradering av bussholdeplassene i nord- og sørgående retning langs 

Dramsvegen er mulig (noe utvidet). 

- Mot sør-øst er plangrensen avsluttet langs byggeområde for fortau og eksisterende 

turveg (redusert). 

- Mot vest er plangrensen avsluttet langs potensiell lokalisering for ny trasé for 

turveg/lysløype (redusert). 

- Mot nord er plangrensen avsluttet ved påkopling til Erling Kjeldsensveg 

- Mot nord-øst er plangrensen utvidet ved Grønnåsen kirke, og Erling Kjeldsensveg/ 

Tverrforbindelsen, for å sikre tilstrekkelig hensynssone for eventuelt fremtidig vegkryss. 

 

 

4.3 Eiendomsforhold 

Planområdet er kommunalt eid. Arealer til private idrettsbygg, som turnhall selges til den aktuelle 

idrettsforening. 

 

 

4.4 Landskap 

Området er allerede tatt i bruk til idrettsformål, der et idrettsanlegg med store dimensjoner er 

etablert. Et slikt anlegg er plasskrevende, og dominerer opplevelsen av landskapet. Det er de 

store grusdekte flatene og en stor idrettshall som er fremtredende i landskapsbildet. De naturlige 

rammene rundt påvirker landskapsopplevelsen i positiv retning, det er tydelig at man befinner 

seg i et markaområde. Overgang mot den omkringliggende naturen er gradvis, og rundt selve 

planområdet er inngrepene mindre, og mer spredt på myra, som i seg selv bidrar til å gi området 

et naturpreg. De høyereliggende terrengformene rundt med løvskog danner det nærmeste 

landskapsrommet og skjermer mot bebyggelse, infrastruktur og byen generelt. Det er en stor 

skala på det overordnede landskapsrommet, med en luftig og åpen karakter hvor fjernere 

liggende mektige fjell danner vegger i landskapsrommet. 

 

 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det foreligger ikke registreringer av automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. 

Området er ikke registrert som verdifullt kulturlandskap. Ruin av Godtemplarordenens tidligere 

hytte, rett sør for planområdet, utgjør verdifull byhistorie og anses å ha lokal verdi. Ruinen 

berøres ikke av planforslaget. 

 

 

4.6 Naturverdier 

Planområdet er for en stor del allerede bebygd eller forstyrret på annen måte. Ellers består 

vegetasjonen av noe myr og bjørkeskog med høgstauder. Enkelte granholt av planta gran 

forekommer spredd i planområdet. Hele området er preget av høyt menneskelig aktivitetsnivå 

med bygninger, veier, opparbeidete idrettsområder, stier og lysløyper i friområdene ellers. 

 

Et søk i naturbase viser at det er registrert en viktig naturtype innenfor planområdet. Dette er 

bjørkeskog med høgstauder (F04). Som vist i tilhørende konsekvensutredning antas denne 

verdien ikke å være reell. Rødlistede fuglearter er observert i området. 

 

 

4.7 Rekreasjonsverdi 

Området ved Templarheimen er et åpent landskapsrom og en naturlig møteplass. Arealet er 

preget av tilrettelegging for idrett med Tromsøhallen, grusbane, parkering, anlegg for skiskyting 

og lysløyper. Templarheimen oppleves også som et naturområde, med beliggenheten inntil 

skogkledte høydedrag og myrområder. Kupert terreng gjør det attraktivt for aking og lek 

vinterstid. Samtidig som ulike naturtyper i området er interessant for blant annet skoler og 
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barnehager sommerstid. Opparbeidete stier, lysløype og skogsstier gjør naturområdene 

tilgjengelig for ulike brukere. 

 

4.8 Trafikkforhold 

 

Adkomst med bil 

Adkomsten med bil til området er via Veslefrikkvegen fra Erling Kjeldsens veg 

(Tverrforbindelsen). Dramsvegen er stengt for gjennomkjøring, buss og taxi er unntatt. Krysset 

med Erling Kjeldsens veg er planskilt og har god kapasitet. I flere av kryssene langs Erling 

Kjeldsens veg har det vært ulykker, men i det planskilte krysset til Veslefrikkvegen er det ikke 

registrert ulykker siste 4 år (NVDB). Askeladdsvingen er dagens atkomstveg til Templarheimen. 

 

Kollektivtransport 

Busslinje 20, 21 og 24 trafikkerer området og er pendellinjer via sentrum til/fra fastlandet og 

Giæverbukta og Kroken. Traseføringen gjennom Dramsvegen gir god fremkommelighet og 

regularitet. Med kun buss over ”Skibrua” (over E.Kjeldsens veg) er traseføringen til L24 rettlinjet, 

nær markedet og forutsigbar. L20, L21 og L24 danner til sammen 11 avganger/time i 

rushretning, og 4-5 avganger i timen på kveldstid. På kveldstid danner rutene 20 og 24 

tilnærmet kvartersfrekvens, men rutene er ikke helt koordinert (isolert sett i dette området) for å 

danne en jevn frekvens (takting). Tilbudet oppleves ikke tilstrekkelig til å ivareta en 

konkurransedyktig fleksibilitet utenom rushperiodene. Alternativet blir ofte bil. 

 

Gang og sykkel 

Langs Erling Kjeldsens veg er det opparbeidet et gang- og sykkelvegnett som danner en 

tverrforbindelse mellom gang- og sykkelsystemene i Giæverbukta og Breivika. I prosjektområdet 

er det vekslende standard mellom fortau og gang- og sykkelveg. Til skolene i området er det 

opparbeidet gangforbindelser adskilt fra øvrig trafikk med bl.a. kulvert under Veslefrikkvegen. 

Langs Dramsvegen er det fortau. Det er foreløpig ikke opparbeidet egne tilbud for syklister. 

Syklister kan benytte løypenettet i sommerhalvåret, eller busstraseen i Dramsvegen. 

 

Vegstandard 

Vegstandardarden i området er typisk for mange boligadkomster i Tromsø. Plasseringen av 

idrettsanlegget på toppen av Tromsøya fører til at adkomstvegene blir relativt bratte. Vegene har 

i enkelte partier opp mot 10 % stigning. I daglig bruk er det få problemer, men under 

arrangementer (spesielt vinterstid) er det observert avviklingsproblemer som følge av mye 

trafikk, bratt veg i kombinasjon med glatt underlag. Spesielt utfordrende er Askeladdsvingen og 

den siste vegstubben opp til Tromsøhallen.  

 

 

4.9 Barns interesser 

Området Templarheimen er et utgangspunkt for turer i retning både sør og nord på øya og er en 

sentral møteplass. Det er sted man går forbi, eller et turmål i seg selv. Mange passerer 

Templarheimen på ski eller til fots i lysløypa, til fots eller på sykkel i sommersesongen. Området 

brukes og passeres også av skoleklasser eller barnehager på veg til Charlottenlund lenger sør, 

eller turgåre som skal til skihytta eller Hamna lenger nord. Turgåere bruker arealene til mosjon, 

rekreasjon, til å gå tur med hunden og til sanking av sopp og bær. Tromsømarka er generelt et 

lavterskel friluftstilbud som brukes mye av barn og unge. 

 

 

4.10 Universell tilgjengelighet 

Universell utforming betyr å sikre like muligheter og rettigheter for alle, uavhengig av 

funksjonsevne. Innenfor idretten gjelder likeverdigheten både den rollen man har som utøver / 

aktiv og den rollen man har som tilskuer. 

Når man omtaler begrepet universell utforming, kan det være gunstig å definere hvem «alle» er 

hva gjelder funksjonsevne. Det er vanlig å tillegge følgende hovedgruppers behov stor vekt:  

1. Mennesker med nedsatt orienteringsevne, - i dette  

 nedsatt hørsel 

 nedsatt syn 
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 begrenset evne til forståelse (kognitiv forståelse) 

2. Mennesker med nedsatt bevegelsesevne 

3. Mennesker med nedsatt toleranse for stoffer i luften (heretter kalt miljøhemmede) 

 

Atkomsten inn til området er pr i dag mulig pr fot, sykkel, bil eller buss. Mennesker med nedsatt 

syn og hørsel benytter kollektiv transport. Trafikksikkerheten for orienteringshemmede vurderes 

som ufullstendig, siden det ikke er skilt mellom kjøre- og gangareal, og siden fortau ikke leder 

helt fram til Tromsøhallen. 

 

Mennesker med nedsatt bevegelsesevne benytter ofte egen, tilrettelagt biltransport. Med 

laventre/-gulv busser vil også dette være en mulig transport inn til anlegget. De som bor i 

nærområdet vil også kunne gå eller benytte elektrisk rullestol/elektriske kjøretøy. 

 

Kjørevegene inn til området har i enkelte partier opp mot 10 % stigning. Dette er for bratt for 

personer i manuell rullestol, men vil kunne være tilgjengelig for personer i de fleste elektriske 

rullestoler, noe som for mange er det reelle forflytningsmiddelet over såpass lange strekninger. 

Dette er også den maksimale stigningen for veier i uteareal etter byggeforskriften, TEK10. 

Trafikksikkerheten for gående/trillende inn mot området er stort sett greit ivaretatt på fortau 

eller gangvei, med unntak av atkomst fra Askeladdsvingen inn til Tromsøhallen.   

 

 

4.11 Teknisk infrastruktur 

4.11.1 Vann, avløp og overvann 

 

Vannforsyning 

Gjennom området ligger i dag en ø600mm hovedvannledning. Ledningen er lokalisert i retning 

nord/sør. En eventuell utbygging av idrettspark vil kunne komme i konflikt med denne ledningen 

– noe som medfører at hovedvannledningen må legges om. Det forutsettes at denne 

vannledningen har nok kapasitet til å forsyne en ny idrettspark. 

 

Spillvann 

Øst for Templarheimen ligger et etablert spillvannsanlegg helt ned til Stakkevollvegen hvor det er 

tilknyttet det avskjærende ledningsanlegget som fører spillvann til Breivika RA. Systemet er 

etablert etter separatprinsippet – som betyr at spillvann og overvann transporteres i egne 

separate rør. Det vil bli vurdert i hvilken grad dette ledningsanlegget har kapasitet til å 

transportere spillvann fra en ny fremtidig idrettspark. 

 

Overvann 

Området som planlegges utviklet til idrettspark er lokalisert slik til at overvannsavrenning skjer 

både mot vest og øst. Dette er ganske spesielt da man har mulighet til å påvirke avrenning fra 

en eventuell utbygging begge veier.  

 

Mot vest er det åpent skogs-/myrterreng som drenerer naturlig i lokale åpne bekkesystem. Disse 

bekkesystemene føres etter hvert inn i en lukket kulvert som viderefører vannet til utslipp i 

sjøen. 

 

I øst ligger et etablert overvannssystem fra Templarheimen og ned til sjøen. Dette systemet er 

naturligvis ikke dimensjonert for å kunne føre store overvannsmengder fra et fremtidig nytt 

idrettsanlegg. Langs deler av Veslefrikkveien (ca. 145m) ligger en OV200 PEH-ledning fra 1979. 

Antas en indre diameter på 180mm, har denne ledningsstrekningen en kapasitet på  

ca. Q=100 l/s. 

 

 

4.11.2 Energi 

Tromsøhallen har fjernvarme tilknyttet i dag. 

 

Tromskraft planlegger ny OPI-kanal gjennom planområdet i forbindelse med etablering av ny 

transformatorstasjon (Varden transformatorstasjon) nord på Tromsøya med samlet kapasitet på 
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ca. 140 MVA (utgjør forsyning til ca. 7000 eneboliger). 132 kV og 66 kV kabel fra Charlottenlund 

trafostasjon via Gimle trafostasjon og til Varden trafostasjon, en traselengde på ca. 4,5 km hvor 

det skal støpes en rørkanal for kabel.  

 

4.11.3 Fjernvarme 

Templarheimen inngår i konsesjonsområdet for fjernvarme. Kvitebjørn varme planlegger ny trasé 

øst-vest, over Tromsøya, forbi Templarheimen og i traseen til Askeladdsvingen. 

 

 

4.12 Grunnforhold 

Planområdet ligger over marin grense. Geo.ngu.no/kart/losmasse viser at det aktuelle 

planområdet består av tynn morene, torv og myr og forvitringsmateriale.  

 

Det er utført grunnboring for Tromsøbadet. Boringer dekker hele planområdet sør for 

Tromsøhallen. Rapporten er vedlagt planforslaget. Resultatet er gjengitt her: 

 

Området består av et myrområdet i vest og en grusbane i øst.  Løsmassemektigheten er 1,1-6,9 

m i vest og 1,2-8,0 i øst. I myrområdet består grunnen av 3 lag. Øverst er det opp til 4,5 med 

torv/myr over 0,5-2,5 m med middelfast silt/sand. Derunder er det opp til 3,6 m med meget 

faste masser over berg. Grunnen ved grusbanen består av 4 lag. Det øvre laget er opp til 5 m 

tykt og består i hovedsak av sandig, grusig materiale. Derunder er det opp til 3 m med  

torv. Under torv er det et opp til 1,5 m tykt lag med sand/silt. Over berg er det et 0,5 – 2,0 m 

med meget faste masser (Multiconsult). 

 

 

4.13 Støyforhold 

T-1442 (2012) «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» er koordinert med 

støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt viktige støykilder, en 

rød og en gul sone: 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av 

ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

Det er i planarbeidet utarbeidet støysonekart basert på en forenklet sjablongmetode for tilfellet 

før og etter utbygging for berørte vegparseller. Metoden inkluderer trafikktall (ÅDT), hastighet, 

tungtrafikkandel og om det er hard eller myk mark rundt vegen. Tabellen for hard mark er valgt 

siden terrengforholdene rundt vegen er noe ukjent. Metoden er konservativ og forenklet, og tar 

ikke høyde for skjerming som følge av terreng og bygninger. Derfor vil figuren vise en større 

utstrekning av støysonene enn det som ville vært tilfelle ved en beregning.  

 

Figuren under viser utbredelsen av støysonen med eksisterende trafikktall, det vil si for 

situasjonen uten utbygging. 
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Figur 4 Forenklet støysonekart med rød og gul sone laget med sjablongmetode, uten utbygging. 

 

Av støysonekartet kan vi se at dagens støysituasjon er akseptabel for tilgrensede boliger. 

 

 

 

4.14 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget, inkludert dagens situasjon. 

Analysen er vedlagt planbeskrivelsen og kort oppsummert i kapittelet om vurdering av 

planforslaget. 

 

Mht. dagens situasjon er risiko- og sårbarhetsbildet på Templarheimen stort sett akseptabelt. Det 

er lite støy fra atkomstveg (Se kapittel over). Det mangler noe fortau i Askeladdsvingen og opp 

til Tromsøhallen, som utgjør en liten risiko mht. trafikksikkerhet.  Hastighetsnivået er lavt og det 

er ikke registrert ulykker med personskade i vegdatabanken for adkomstvegene og kryss med 

hovedvegnettet.  

 

Økt trafikk til området bør møtes med tydeligere skille mellom trafikantgruppene (fortau) der 

dette ikke er opprettet i dag, spesielt i adkomsten fra Dramsvegen til Tromsøhallen. 

Breddeutvidelse av adkomsten anbefales også på trafikksikkerhetsmessig grunnlag. 

 

 

4.15 Næring 

I dag er det ingen næringsaktivitet på Templarheimen. Unntaket er at Tromsøhallen kan leies ut 

til arrangement, for eksempel varemesser.  

 

 

4.16 Analyse/utredninger 

Det er gjennomført konsekvensutredning av utbyggingsalternativer for ny idrettspark for 

temaene landskap, naturmiljø, friluftsliv, trafikk. En rekke plantema er også nærmere vurdert; 

universell utforming barn- og unge, vann- og avløp, energiløsninger, idrett, kommunal økonomi, 
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kulturminner, lokalklima, risiko- og sårbarhet og støy. Ny atkomstveg fra Tverrforbindelsen er 

prosjektert som grunnlag for reguleringsplanen. En samlet konsekvensutredning følger 

planforslaget.  

 

En oppsummering av konsekvensutredningen følger i kapittel 7.  

 

For Tromsøbadet-prosjektet foreligger i tillegg en rekke vurderinger knyttet til prosjektutviklingen 

av badet, med tilhørende utearealer, samt en grunnundersøkelsesrapport for byggeområdet. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Planlagt arealbruk 

Planforslaget innebærer regulering til idrettsformål, barnehage og tilhørende infrastruktur.  

 

Templarheimen skal forsterkes som idrettspark og reguleres for muligheten til etablering av inntil 

fire idrettshaller. Det planlegges nytt svømmeanlegg inkludert klatrehall, ny turnhall, ny 

flerbrukshall (Barents arena), og en oppgradering av dagens Tromsøhall. 

 

Det reguleres atkomst som følger dagens atkomstløsning i Askeladdsvingen, og det reguleres 

hensynssone for mulig, ny atkomstveg fra Erling Kjeldsensveg i nord. Ny atkomstveg kan 

eventuelt opparbeides med bussholdeplasser og langsgående gang- og sykkelveg. Det reguleres 

areal for oppgradering av eksisterende bussholdeplasser i Dramsvegen nord/sør for krysset med 

Askeladdsvingen. Parkering og uteoppholdsareal reguleres øst for idrettsbebyggelsen. 

 

De deler av planområde som ikke skal bebygges videreføres som grønnstruktur, markaområde. 

Lysløypa forbi skistadion flyttes noe mot vest. Framtidig skistadion planlegges på Grønnåsen. 

 

Det stilles krav om detaljreguleringsplan for nordre del av planområdet (I 1 og 2), samt for 

hensynssone for atkomstveg fra nord (H710_Veg). 

 

Se kopi av plankart nedenfor, og vedlegg for større format. 

 

5.1.1 Reguleringsformål 

Det reguleres iht. § 12-5 PBL til følgende formål: 

 

Formål Areal Funksjon 

 

Bebyggelse og anlegg: 31.755 m2 Totalt 

Offentlig tjenesteyting 8879 m2 Eksisterende formål under 

hensynssone veg, Grønnåsen kirke 

Idrettsstadion (I 1-4) 5878 m2 

4394 m2 

8411 m2 

1961 m2 

Flerbrukshall (Tromsøhallen) 

Flerbrukshall (Barents Arena) 

Svømmehall/badeland/klatrehall 

Turnhall 

Uteoppholdsareal 2232 m2 Opparbeidede uteområder mellom 

idrettshallene 

 

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur: 

29.213 m2 Totalt 

Veg (V 1-4)  Kjøreveg/ atkomstveger 

Fortau  Gangareal 

Parkeringsplass 3943 m2 Overflateparkering 

Torg 1692 m2 Gangareal 

Gatetun 4499 m2 Blandet trafikk 

Annen veggrunn, grøntareal  Grøfter etc. 

Totalt bebygd areal 

 

60.968 m2  

Grønnstruktur:  

Grønnstruktur 45.699 m2 Marka (hvorav 27.090 m2 under 

hensynssone H710_Veg). 

Turveg 242 m2 Lysløype øst (Dagens trasé). 

 

Totalt areal i planen 

 

106.909 m2 
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Figur 5 Forslag til områdereguleringsplan for Templarheimen idrettspark (Se også vedlegg). 
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5.2 Bebyggelsens plassering og utforming 

Tromsøbadet (I 3) foreslås plassert midt i idrettsparken på planert terrengnivå c+90,5. Det 

tilsvarer omtrent dagens terrengnivå på grusbanen. Tromsøbadet (I 3) legger premisser for 

plassering av øvrig bebyggelse, som er foreslått sør og nord for Tromsøbadet. Se bilde under: 

 

 

Figur 6 Bebyggelsen sett fra vest (Modell for Tromsøbadet: Asplan Viak) 

 

Tromsøhallen (I 1) reguleres vegg- i vegg med ny flerbrukshall/Barents arena (I 2), sør for 

dagens idrettshall. Bygningene reguleres med gitt volum, og krav om detaljreguleringsplan. 

 

Turnhall reguleres sør for Tromsøbadet med barnehage vegg- i vegg, sør for turnhall. Se bilde 

under: 

 

 

Figur 7 Bebyggelsen sett fra øst (Modell for Tromsøbadet: Asplan Viak) 

 

Turnhallen (I 4) skal ha inngangsparti mot torget, og reguleres på samme terrengnivå som 

Tromsøbadet. Se perspektivbilde for turnhallen under: 
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Figur 8 Perspektivbilde turnhall, med Tromsøbadet i front (Tromsø turnforening). 

 

På perspektivbildet av turnhallen er det tegnet inn en rosa bygning mot sør. Det har i forbindelse 

med planarbeidet vært drøftet mulighet for barnehage kombinert med turnhallen. Det er ikke 

lenger aktuelt, og er tatt ut av planforslaget.  

 

Sørover må det håndteres en stigning på 1,5 meter, samt varsom terrengtilpasning mht. 

vannledning og eksisterende turveg. Terrengtilpasning er enklere å få til når barnehagen, lengst 

sør, er tatt ut av planforslaget. Se snitt nedenfor: 

 

 

Figur 9 Turnhallen, snitt i nordre del av byggeområdet (Tromsø turnforening). 

 

 

Figur 10 Turnhallen og barnehagen (tatt ut), snitt i søndre del av byggeområdet (Tromsø turnforening). 
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5.2.1 Bebyggelsens høyde 

Tromsøbadet med klatrehall er idrettsparkens høyeste bygg, som med en tredjedel av takflaten 

tillates inntil c +112,5. Det gir en maksimal byggehøyde på 22 m. Byggehøyder for anleggene er 

fastsatt etter 1) Situasjonsplan for turnhall 2) Landskapsplan for Tromsøbadet og 3) Plug-in 

Templarheimen for Barents Arena og Tromsøhallen. 

 

Byggehøyder er fastsatt slik: 

 

Idrettsstadion: 

 Tromsøbadet og klatrehall (I 3) skal ha en maksimal høyde på +108,5. 1/3 av takflaten 

tillates inntil c+112,5. 

 

 Turnhall (kode) skal ha en maksimal høyde på c + 101.5. Takoppstikk tillates inntil c+102,5. 

 

 Barents arena (kode) skal ha en maksimal høyde på c+ 108,0. (Byggehøyde 17,5 m). 

Takoppstikk tillates inntil 3,5 meter. 

 

 Tromsøhallen (kode) skal ha en maksimal høyde på c+ 108,0.  

 

 

5.2.2 Grad av utnytting 

 

Alle byggeområder tillates med BYA 100 %. Det vil si at det kan bygges på hele byggeområdets 

grunnflate ved behov.  

 

 

5.3 Parkering 

Det reguleres for inntil 110 overflateparkeringsplasser totalt for idrettsparken. Øvrig 

parkeringsbehov, inntil 160 plasser, skal etableres i parkeringsanlegg under bakken. 

Parkeringsanlegg under bakken reguleres i påfølgende detaljregulering for byggeområde I 1 og I 

2. 

 

Inntil byggeområde for Idrettsstadion I 2 (Barents arena) er bygget, kan området benyttes til 

midlertidig parkering. I forprosjekt for Tromsøbadet inngår uteromsplaner for opparbeiding av 

midlertidig parkeringsplass. 

 

Parkeringsplassene skal opparbeides iht. vedlagte uteromsplaner/ situasjonsplaner for 

utearealene. 
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Figur 11 Uteromsplan for arealer tilknyttet Tromsøbadet (Asplan Viak). 
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Figur 12 Situasjonsplan for turnhall (Tromsø turnforening, KB). Barnehagen er tatt ut av planforslaget. 

 

 

5.4 Tilknytning til infrastruktur 

 

5.4.1 Vann 

I konsekvensutredningen til planforslaget vises det til at hovedvannledning VL600 passerer 

området nord-sør på østsiden av foreslått bebyggelse, omtrent i traseen til dagens gangveg. Slik 

forslaget til bebyggelse var presentert i planprogrammet ville det oppstått konflikt med 

vannledninga, og vannledninga måtte forutsettes flyttet. Det vises til tegning H14 for forslag til 

omlegging, samt forslag til vannforsyning.  

 

I prosessen med utarbeiding av planforslaget er bebyggelsens plassering justert, og avstand til 

vannledninga er sikret. Det er fortsatt noe usikkert hvor dypt vannledninga ligger, og om 

terrenginngrep for utearealer likevel fordrer omlegging av vannledninga (Dybde er ikke kartlagt). 

Det er lengst sør i planområdet, ved barnehagen, at avstanden til hovedvannledninga er kortest, 

og der utfordringen med tilpasning av terreng vil være størst. 

 

Forventet maks vannbehov for planforslaget er 30 l/s.  

 

Direktetilkobling fra VL600 til Templarheimen idrettsanlegg tillates ikke. Det etableres 

trykkreduksjon og ny vannledning fra VL600 til området nedenfor med boliger, skoler og 

idrettsanlegg. Vann til Templarheimen idrettspark, henholdsvis til forbruk og brann, tas fra 

vannledningen etter trykkreduksjon. 
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5.4.2 Spillvann 

Forventet spillvannsmengde for planforslaget er, målt ved eksisterende spillvannskum S117: 

QsPalt2, NY= 28,9 l/s. 

 

Det vises til tegning H03, vedlegg SP-1 og SP3. 

 

Templarheimen idrettspark vil bli tilknyttet eksisterende spillvannsnett øverst i avløpssonen 

(område1). På grunn av gode fallforhold har denne ledningen hydraulisk kapasitet til å ta unna 

spillvannsproduksjon iht. planforslaget. Av driftshensyn foreslås at eksisterende SP125mm skiftes 

ut med ny SP160 PVC – helt ned til Dramsvegen.  

 

Kapasiteten på spillvannsnettet videre østover er begrenset. 

 

5.4.3 Overvann 

Det foreslås fordeling av avrenningen mot øst og vest – tilsvarende slik som systemet er i dag. 

Her vil det være mulig å styre mengdene slik at dette blir mest mulig gunstig – både praktisk og 

økonomisk. Ved å etablere fordrøyningsmagasin både på vest- og østsiden, kan man kontrollere 

utslippsmengdene tilsvarende dagen situasjon.  

Mulig løsning for overvannshåndtering er vist på vedlagte tegninger H15. Valgte løsninger 

fremkommer i detaljplaner for prosjektene. 

 

5.4.4 Energi 

Det planlegges en ny trasé for fjernvarme øst-vest over Templarheimen (Kvitebjørn Varme). Det 

knyttes bestemmelse til planen om påkobling til denne for de nye anleggene på Templarheimen. 

 

Det planlegges en ny OPI-kulvert for fremføring av strøm sør-nord fra Charlottenlund til Nordøya. 

Traseen vurderes lagt i gangvegen på østsiden av Templarheimen og videre i trasé for ny 

atkomstveg fra Erling Kjeldsensveg, eller lenger øst. Traseen omfattes ikke av regulering. 

 

 

5.5 Trafikkløsning 

Forslag til trafikal løsning innebærer oppgradering av eksisterende atkomstveg fra 

Askeladdsvingen med tosidig fortau (V1), oppgradert atkomstveg inn til idrettsparken (V3) og 

justert atkomstveg til boligene øverst i Askeladdsvingen (V2). 

 

Nærmeste bussholdeplass for rutebuss foreslås videreført i Dramsvegen, men oppgradert. Det er 

satt av tilstrekkelig vegareal til ny utforming for kantsteinstopp, med leskur, tilknyttet fortau i 

begge kjøreretninger (V4). 

 

Det er mulig å komme til idrettsparken med turbuss. Busser kan parkere og snu på plassen foran 

Tromsøbadet (Se uteromsplan). 

 

Det settes av hensynssone for eventuell, framtidig, atkomstveg fra Erling Kjeldsensveg 

(Tverrforbindelsen) (H710_Veg), i trasé for dagens turveg/lysløype. 

 

 

5.6 Utforming av veger 

 

5.6.1 Adkomst fra Askeladdsvingen 

Dagens atkomst i Askeladdsvingen opprettholdes, men oppgraderes.  

 

Dagens standard på adkomstvegene skaper noen avviklingsproblemer ved større arrangement, 

spesielt i Askeladdsvingen og atkomst Tromsøhallen, i kombinasjon med vinterføre og bratt 

stigning. Med økt trafikk som følge av nye funksjoner anbefales det en oppgradering av dagens 

adkomstveg fra krysset Askeladdsvingen x Dramsvegen.  
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Oppgraderingen innebærer en breddeutvidelse av kjørevegen slik at det er lettere å avvikle 

møtende trafikk (også buss/tunge kjøretøy), stramme opp gateprofilet med tydelige 

avgrensninger til gangarealet slik at adkomsten for de gående bedres og gateparkering unngås.  

 

Forslag til atkomstveg er prosjektert, og reguleringsplanen følger prosjekterte veglinjer. Vegen 

foreslås med tosidig fortau. 

 

5.6.2 Framtidig atkomst fra Erling Kjeldsensveg (Tverrforbindelsen) 

Mulig atkomstveg fra Erling Kjeldsensveg, Tverrforbindelsen, er foreslått med hensynssone i 

planen, og fordrer egen detaljreguleringsplan. Vegtraseen følger dagens lysløypetrasé. Vegen 

foreslås med gang- og sykkelveg på vestsiden, kryss i Dramsvegen (ved skibrua), og mulig 

påkopling til Erling Kjeldsensveg i krysset ved innkjøringa til Mortensnes. 

 

Vegen kan opparbeides med kollektivholdeplass, busstopp i veg, nær krysset ved adkomst til 

idrettsparken. 

 

Vegen er prosjektert i planarbeidet, og henynssonen følger grovt prosjekterte veglinjer. Det 

understrekes at det i arbeidet er avdekket konflikt med hovedvannledninga VL600 og 

terrengprofil for veg, samt behov for skjæring/grøfting. Konflikten kan reduseres ved ensidig 

grøfting. Det kan også være at hele vegtraseen må vurderes lenger øst, hvis man ikke legger om 

vannledninga. 

 

Det er vurdert kulverter for kryssing av turveger/skiløyper.  Disse kan ikke kombineres med 

dagens vannledning. Det anbefales at skiløype legges parallelt med vegtrasé, og føres ned mot, 

og over skibrua. 

 

Det vil kreves uteromsplan til detaljreguleringsplan/prosjekteteringsgrunnlag, som viser hvordan 

skiløype, skibru, turstier og atkomst til trykktank (vannmagasin) skal ivaretas. 

 

5.7 Planlagte offentlige anlegg 

 

5.7.1 Tromsøbadet 

Tromsø kommune planlegger nytt folkebad inkludert konkurransebasseng og klatrehall i 

prosjektet Tromsøbadet. Tromsøbadet er detaljprosjektert, og lagt inn i reguleringsplanen iht. 

tegninger fra Asplan Viak. 

 

Nærmere beskrivelse av Tromsøbadet kan leses i eget skisseprosjekt. 

 

 

Figur 13 Illustrasjon fra skisseprosjekt for Tromsøbadet (Asplan Viak). 
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Tromsøbadet bygges i kommunal regi. 

 

5.7.2 Øvrige idrettshaller 

Tromsø kommune ønsker at Templarheimen skal være en klynge av idrettsfunksjoner, og vil 

legge til rette for ytterligere tre idrettshaller på Templarheimen: Turnhall, Barents Arena og ny 

flerbrukshall (Tromsøhallen), funksjoner som Idrettsbyen Tromsø har ønsket. 

 

Turnhallen skilles ut med egen tomt, og vil bygges i privat regi. Barents Arena og Tromsøhallen 

forutsettes å være offentlige anlegg.  

 

5.7.3 Infrastruktur 

Oppgradering av Askeladdsvingen vil være kommunale veger. VAO og fjernvarme er omtalt 

tidligere.  

 

 

 

5.8 Miljøoppfølging 

Det anbefales følgende miljøoppfølging i planen: 

 

Omfattende sprengningsarbeid i randsonene av utbyggingsområdet skal så langt det er praktisk 

mulig, begrenses i yngleperioden for fugl og pattedyr, dvs. i perioden (mars) april - juli. 

 

Rigger og mellomlagring av masser skal etableres på en slik måte at minst mulig areal med 

naturlig vegetasjon berøres, og tillates kun på regulerte byggeområder. 

 

Masser må ikke håndteres og flyttes på en slik måte at det kan føre til spredning av fremmede 

arter.  

 

Reetablering av vegetasjon og bruk av arter bør ta utgangspunkt i naturlig forekommende 

artsmangfold i området. Det bør gjøres en vurdering av om man skal, så langt det lar seg gjøre, 

ta vare på eksisterende vegetasjon i området (området vil da fra ferdigstillelse av 

bygningsmassene fremstå som «ferdig», og man slipper en lang periode med tilvekst).   

Hvis man allikevel velger å fjerne eksisterende vegetasjon vil naturlig revegetering være det 

beste alternativet, mens en reetablering av vegetasjon og bruk av arter bør ta utgangspunkt i 

naturlig forekommende artsmangfold i området. 

 

Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og 

jord. 

 

Plan for bruk av ev sprengmasser må ta hensyn til naturmiljøet, og en bør være oppmerksom på 

at avrenning fra sprengstein kan virke negativt på ferskvannsmiljøer. 

 

 

5.9 Universell utforming 

 

Atkomst til anlegget  

Nedsatt orienteringsevne 

En busstopp i krysset Dramsvegen/ Askeladdvegen vil kunne gi et tilfredsstillende grunnlag for 

atkomst til anlegget for orienteringshemmede. Busstopp i ny atkomstveg fra nord gir et godt 

grunnlag for atkomst til anlegget. Dette forutsetter en trafikksikker løsning for gående med 

fortau/atskilt gangvei langs Askeladdvegen helt fram til hovedinngangene for samtlige bygg på 

platået, sen figur nedenfor. 

 

Mennesker med nedsatt orienteringsevne vil også kunne ankomme anlegget via turveier/-stier 

over øya, noe som krever at det gis trygg leding helt inn til samtlige innganger i anlegget. Dette 

vil kunne ivaretas i videre prosjektering.  

 

Nedsatt bevegelsesevne 
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Mennesker med nedsatt bevegelsesevne som har egen bil kan parkere svært nær inngangen til 

anlegget. Det er også tilrettelagt for at buss og taxi/spesialtransport kan komme helt fram 

inngangen.  

 

Forslaget forutsetter ny/utbedret atkomstvei fra Dramsvegen, noe som kan gi en gangatkomst 

med et akseptabelt stigningsforhold for bruk av rullestol. Gangveg fra nytt busstopp til 

Tromsøhallen må løses i detaljreguleringsplan. Se illustrasjon under. 

 

 

Figur 14 Trafikksikker og ledende gangatkomst med stigning iht. uu fra busstopp til alle hovedinnganger.  

 

Parkering 

Nedsatt orienteringsevne 

Krav til god belysning, skilting og kontrastmarkering i TEK10 ivareta behovet både for mennesker 

med nedsatt orienteringsevne så vel som for befolkningen for øvrig. 

 

Nedsatt bevegelsesevne 

Uteromsplanen viser HC-parkering foran hovedinngang til Tromsøbadet/klatrehallen og 

turnhallen. Det skal i tillegg sikres HC-parkering ved atkomst flerbrukshallene, i 

detaljreguleringsplanene. Andelen på 5 % HC-p-plasser er tilstrekkelig dimensjonert.  

 

Driftstiltak 

Planforslaget krever stor frekvens på brøyting og strøing på vinterstid, da parkering i sin helhet 

er planlagt på bakkeplan. Øvrig vedlikehold av merking og belysning i parkeringsarealene 

forutsettes utført.  

 

Uteareal 

Nedsatt orienterings- og bevegelsesevne 

Planforslaget kobler seg på eksisterende turveger sør i området. 

 

Det er regulert en trafikksikker atkomst mellom atkomst/parkering og uteområdene i vest, se 

figur nedenfor.  
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Figur 15 Det må anlegges en trinnfri og trafikksikker atkomst til uteområder i vest. 

 

Driftstiltak 

Nye gangatkomster får tilstrekkelig bredde for effektiv snøbrøyting.  

 

Inngangspartier 

Nedsatt orienterings- og bevegelsesevne 

Atkomstvei og uteanlegg vil kunne lede greit fram til nybyggenes hovedinnganger.  

 

Tromsøbadets og Turnhallens inngangsparti gir et svært godt utgangspunkt for mennesker med 

nedsatt bevegelsesevne, med trinnfrihet, korte avstander og tilstrekkelig arealtilgang.  

 

Driftstiltak 

Ingen spesielle hensyn som skal ivaretas i dette alternativet, foruten de tidligere omtalte 

generelle forhold som brøyting og strøing på vinterstid, vedlikehold av belysningsanlegg samt 

renhold. 

 

 

5.10 Uteoppholdsarealer 

Uteoppholdsarealer er regulert i tilknytning til atkomstsonen til Tromsøbadet. Uteoppholdsarealer 

skal opparbeides i henhold til uteromsplan for Tromsøbadet.  

 

Uteoppholdsarealer knyttet til idrettsparkens nordre del skal detaljreguleres i egne planer. 

 

 

5.11 Kollektivtilbud 

Dagens linjer L20, L21, L24 betjener området i dag. Traseføringen gjennom Dramsvegen er 

rettlinjet og skjermet for trafikale forstyrrelser. Dette gir regularitet og god driftsøkonomi. 

 

Frekvensen på kveldstid gjør at bussen ikke fremstår konkurransedyktig i forhold til bilens 

fleksibilitet. Dagens takting av L20/L24 mot sentrum er ikke optimal for å danne 
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kvartersfrekvens. Gangavstanden fra holdeplass til anlegget blir ca. 350 meter. Det er innenfor 

akseptabel gangavstand (opptil 500 – 600 meter). Biltrafikk vil ha et fortrinn ved at disse 

kommer nærmere anlegget. 

 

 

5.12 Sosial infrastruktur 

Det er i planarbeidet vurdert barnehage sør for turnhallen på Templarheimen. Barnehage er ikke 

lenger aktuelt på Templarheimen, og er derfor ikke tatt med i planforslaget. Vurderinger knyttet 

til barnehage inngår i vedlagte konsekvensutredning. 

 

 

5.13 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsforhold som fordrer avbøtende tiltak som ikke er omtalt 

under andre vurderingstema. ROS-analysen gir føringer for planen slik: 

- Plassering av bebyggelse og grønn buffer som vindskjerm (Jf. KU lokalklima) 

- Identifisert mulig støybelastning for boliger i Askeladdsvingen. Ny atkomstveg fra nord 

kan evt. fordele trafikken, og reduserer belastning (Jf. KU trafikk, vegtrafikkstøy) 

- Sammenhengende fortau gir trygg atkomst til/fra anlegget (Jf. KU trafikksikkerhet, 

universell utforming, barn og unge) 

- Det er sikret kjørbar atkomst til alle sider av alle bygg, for tilstrekkelig brannberedskap 

(Jf. uteromsplan) 

- Bygningsmassen er regulert slik at hovedvannledning kan bli liggende. Terrenginngrep 

må ta hensyn til vannledning. Nærmere vurderinger må gjøres ved detaljregulering av 

barnehage i sør og detaljprosjektering av veg fra nord. 

- Hensyn for naturmiljø i anleggsfasen er presisert i planens bestemmelser. 

 

 

5.14 Rekkefølgebestemmelser 

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel legger føringer for tekniske anlegg og 

utbyggingsrekkefølge og har følgende formuleringer: 

 

2.4 Bestemmelse om tilknytning til infrastruktur, jf PBL § 27-5 

Fjernvarmeanlegg. Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal det i ny utbygging med 

samlet gulvareal over 1000 m2 installeres varmeanlegg som er forberedt for tilknytning til 

fjernvarmenettet. 

 

2.5 Utbyggingsrekkefølge 

For området avsatt til utbyggingsformål skal utbygging innenfor vedkommende områder ikke 

finne sted før tekniske anlegg for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering, og 

samfunnstjenester som elektrisitetsforsyning, kommunikasjon, herunder gang- og sykkelveg eller 

fortau, kollektivtilbud,(…) og grønnstruktur er etablert. 

 

I retningslinje til pkt. 2.5 presiseres: 

Planlegging av nye områder skal utføres etter prinsippet om en balansert og bærekraftig 

utvikling.  

 

For Templarheimen er det knyttet rekkefølgebestemmelser til følgende infrastruktur; 
- Oppgradert atkomstveg Askeladdsvingen 

- Energiforsyning, tilkopling fjernvarmenett 

- Vannforsyning, avløpshåndtering (inkl. spillvann) og overvannshåndtering (fordrøyning) 

- Kommunikasjon, herunder gang- og sykkelveger eller fortau og kollektivtilbud 

- Parkering og uteoppholdsområder iht. uteromsplaner 

- Grønnstruktur, herunder atkomst til marka for gående/syklende/skigåere, tilbakeføring til 

naturlig vegetasjon for berørte arealer, omlegging av lysløypa. 
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6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

6.1 Overordnede planer 

Planforslaget er i henhold til kommuneplanens arealdel, men endrer delvis formålsavgrensning. 

Se innledning om planstatus. 

 

Planforslaget er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, men avgrensning utvides. Se 

innledning om planstatus. 

 

 

6.2 Stedets karakter 

Templarheimen er i dag et idretts- og friluftsområde, og vil videreføres med disse funksjonene. 

Stedets karakter vil imidlertid endres fra å være lite bebygd (Tromsøhallen og utendørs 

grusbaner) til å bli bebygd i stor skala (Turnhall, Tromsøbadet, ny Storhall og Tromsøhallen). 

 

Ski- og turvegen fra Templarheimen til skibrua går i dag gjennom et smalt grøntdrag, som 

fungerer som et viktig ledd i den sammenhengende Tromsømarka. Med en eventuell, ny 

vegforbindelse her endrer den grønne korridoren karakter, selv om forbindelsen for ski- og 

gående ivaretas. 

 

 

6.3 Landskap 

6.3.1 Nærvirkning 

Utbyggingen vil skje innenfor et forholdsvis avgrenset landskapsrom. Landskapsbildet vil bli 

betydelig endret innenfor landskapsrommet. Selv om det allerede er store opparbeidede flater og 

anlegg i området, vil ny bygningsmasse føre til en endret oppfattelse av landskapet på nært hold. 

Området blir mindre luftig, de nye byggene vil markere seg sterkt og bli ruvende sett fra nært 

hold.   

 

Plasseringen og oppdelingen av hallene gir luft imellom store bygningsvolum. Et stort åpent 

adkomstområde gjør området oversiktlig med enkle adkomstforhold til ulike funksjoner. Store 

uteområder gjør også at tiltaket har mulighet å tilpasse seg omgivelsene. Man kan trekke 

naturen inn og tilføre gode visuelle kvaliteter til området. Utforming av uteområdet vil være av 

stor betydning for hvordan det oppleves å ankomme området, for funksjonell bruk, trygg ferdsel 

og trivsel. Med store bygningsvolum må uteområdene tilpasses en menneskelig skala med 

oppdelinger og et tydelig konsept for hvordan de skal tas i bruk.  

 

Tromsøbadet trekkes lengre vest enn dagens grusbane i planforslaget. Underetasjen ligger noe 

høyere enn dagens terreng på eksisterende myr i vest. Bygget vil dermed måtte legges på en 

fylling, noe som forsterker tiltakets høyde i forhold til omgivelsene. På grunn av plasseringen til 

Tromsøbadet vil eksisterende tursti måtte legges om. Plasseringen av Tromsøbadet ut i 

myrområdet gjør også at tiltaket spiser av friluftsområdet visuelt sett, og får en dominerende 

nærvirkning sett fra vest.  

 

6.3.2 Fjernvirkning 

For influensområdet for øvrig er omfanget av tiltaket mindre, både fordi avstanden til tiltaket 

øker, og at terrengformasjoner og vegetasjon delvis skjuler deler av tiltaket. Mellom 3 og 8 

boliger nord i Askeladdsvingen kan komme til å se Storhallen og Tromsøbadet. Resten av 

boligene ligger skjermet bak åsen. Det er vegetasjon mellom boligene og hallene, og boligene er 

dessuten ikke direkte vendt mot tiltaket. 

 

6.3.3 Ny atkomstveg fra nord 

En eventuell ny atkomstveg fra nord vil forandre karakteren til nærområdet. I dag er 

tilretteleggingen her på turgåerens premisser, med løyper og snarveier på kryss og tvers, samt 

glidende overganger mot naturen. Vegen vil tilføre et nytt dominerende teknisk anlegg som 
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bryter med tidligere opplevelser og bruk. Den vil bli en visuell og fysisk barriere, hvor man må 

underordne seg denne dersom man bruker området i tur/treningssammenheng. 

 

Vegen er omkranset av skog, og vil ikke være eksponert utover i omgivelsene annet enn i vegens 

nærområder. 

 

6.3.4 Atkomst til marka 

Plasseringen av hallene sikrer forbindelse mellom adkomstsone og marka, fysisk og visuelt. Det 

at hallene er trukket vekk fra åsen i øst, gjør at eksisterende tursti/-løype her kan bevares. 

Åpninger mellom bygningene gjør at man har muligheter for å komme seg inn og ut av marka på 

flere steder, samt at man ser ut i marka mellom byggene. Bygningene blir ikke lenger en like 

sterk barriere som i plug-in konseptet, selv om de dominerer landskapsopplevelsen på stedet, og 

hindrer utsikt mot sund og fjell i forhold til dagens situasjon. 

 

Det er gjennomført konsekvensutredning for landskap. 

 

 

6.4 Naturmangfold 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmiljø til å være middels. For størstedelen av arealet 

innenfor utredningsområdet har vurderingene mot verdikilder og verdikriterier gitt utslag på 

grunn av den registrerte naturtypen «Bjørkeskog med høgstauder». I tillegg er det registreringer 

av noen rødlistede fuglearter i området. 

 

Konsekvensene for fauna, naturtyper, flora og vegetasjon vurderes samlet sett å være fra liten til 

liten/ubetydelig. 

 

Alle utbyggingsalternativer medfører i hovedsak inngrep i områder der vegetasjonen allerede er 

nedbygget. Bare mindre inngrep i eksisterende vegetasjon er planlagt. Konsekvensen for alle 

alternativ vil bli ubetydelig/liten negativ. Det er knyttet liten usikkerhet til disse vurderingene. 

 

Det er gjennomført konsekvensutredning for naturmiljø (-mangfold).  

 

6.4.1 Naturmangfoldloven 

I følge §8 i Naturmangfoldloven skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet bygge 

på kunnskap om arter og naturtypers utbredelse og økologiske tilstand. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet. 

 

Det er hentet inn informasjon fra kompetente kilder og offentlige myndigheter, samt gjort en 

befaring av området. Vi mener det generelt knytter seg liten usikkerhet til de verdi- og 

omfangsvurderingene som er gjort i denne utredningen. For den registrerte naturtypen 

"Bjørkeskog med høgstauder" er det likevel noe usikkerhet knyttet til avgrensing og verdi, men 

en har valgt å bruke høyeste antatte verdi i utredningen. En vurderer derfor 

kunnskapsgrunnlaget som godt for temaene som blir omhandlet i utredningen.  

 

Det foreligger ikke risiko for alvorlig skade på naturmangfoldet knyttet til nedbygging av 

vegetasjon og forstyrrelser av faunaen om dette prosjektet realiseres. 

 

Skogsområder i urbane miljøer er generelt viktig for å ivareta hekke- og leveområder for fugl og 

vilt. Slike områder kan være utsatt for nedbygging over tid, og verdien av restområdene vil da 

øke inntil områdene er så ødelagt at de ikke lenger klarer å fylle funksjonene. Tiltakene som her 

er planlagt er likevel så små i omfang at de i praksis ikke vil påvirke områdets funksjon som 

hekke- og leveområde for fugl- og vilt. Ev påvirkning ved økt aktivitet ut over planområdet, samt 

ev forstyrrelser som økt lyd-/støynivå fra arrangementer osv er ikke vurdert. 

 

Kapittel 6.1 i konsekvensutredningen gir råd om oppfølging og avbøtende tiltak i hht. NML §§11 

og 12. 
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6.5 Rekreasjonsinteresser 

6.5.1 Friluftsliv 

Planforslaget representerer et betydelig omfang for frilufts- og rekreasjonsinteresser på grunn av 

beliggenheten i marka, eventuell ny atkomstveg fra nord inn til anlegget, og volum av bygninger.  

 

En eventuell atkomstveg fra nord vil utgjøre et stort landskapsinngrep i Tromsømarka. Inngrepet 

foreslås der grønnstrukturen på øya er smalest og turtraseene er mye brukt til friluftsliv og 

trening. Tromsømarka vill med dette forslaget deles i nord og sør, og ikke lenger utgjøre «et 

sammenhengende Tromsømarka». En positiv konsekvens kan være hvis lysløypa få en egen 

trasé over Erling Kjeldsensveg/ Tverrforbindelsen, slik at løypa blir mer sammenhengende enn 

den er i dag. Dette må løses i etterfølgende prosjektering og skal vises i uteromsplan til 

rammesøknad. 

 

Endringer for turveg/lysløype: 

 Lysløype/turveg i sør og vest vil bygges ned, og må legges om. Ny trasé skal opparbeides iht. 

føringer fra Park og veg, Tromsø kommune, og er nedfelt i planens rekkefølgebestemmelser. 

 Lysløype/turveg i øst vil delvis opprettholdes, delvis erstattes av fortau (forbi idrettsparken). 

 Lysløype nordover opprettholdes. Ved eventuell realisering av atkomstveg fra nord, anbefales 

lysløpya lagt parallelt med ny veg/gang- og sykkelveg, på østsiden, og ført over Erling 

Kjeldsensveg med bru. Denne løsningen er ikke regulert i planen. 

 

Det er gjennomført konsekvensutredning for friluftsliv og rekreasjon. 

 

6.5.2 Idrett 

Planforslaget vil ha positiv virkning for de fleste idrettsaktører, som nå får et plangrunnlag til å 

realisere framtidige idrettshaller for breddeidrett. Det er gjennomført egen utredning for idrett. 

 

Ishall var foreslått i et tidlig alternativ for Templarheimen. Det er ikke lenger aktuelt/ønsket av 

idretten. Det er forholdsvis ny ishall i umiddelbar nærhet, og nye haller ønskes i andre bydeler.  

Fotballbane var foreslått i et tidlig alternativ for Templarheimen. Det er ikke lenger aktuelt. 

Dagens grusbane brukes i liten grad til organisert fotball. Areal til fotball må ivaretas andre 

steder i Tromsø og det er også realisert flere kunstgressbaner de senere åra som foretrekkes til 

kamper. 

 

Skiidretten (langrenn og skiskyting) har base på Templarheimen i dag, med skihus, stadion, 

skytebane, løypenett etc. Det er satt av areal i kommuneplanens arealdel til idrettsanlegg i 

Grønnåsen. Skiklubbene jobber med regulering av nytt anlegg her. Det er ikke mulig å 

gjennomføre konkurranser og renn for skiidretten med realisering av planforslaget på 

Templarheimen. Stadionområdet blir for smalt som følge av Tromsøbadets lokalisering (I 3), og 

skihuset må rives som følge av Barents arena (I 2). Det må derfor vurderes midlertidige 

løsninger for skiidretten i påvente av realisering av Grønnåsen. 

I prosessen er det skissert midlertidige løsninger av rådgiver for Tromsøbadet, basert på dialog 

med skiidretten: 

 

Figur 16 Skisserte midlertidige løsninger for skiidretten (13.11.14, Asplan Viak). 
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6.6 Uteområder 

Markaområdet reduseres som følge av utbyggingen. Uteområder på Templarheimen som ikke 

bebygges fungerer som del av marka, og skal være natur-, frilufts- og rekreasjonsområder for 

alle. Gode forbindelser gjennom utbyggingsområdet til marka sikres i planen, i form av 

gjennomgående nord-sør trasé (delvis gang- og sykkelveg, delvis fortau, delvis turveg), og øst-

vest forbindelser mellom byggene. 

 

Arealene øst for bebyggelsen skal opparbeides til parkering og uteoppholdsarealer i henhold til 

uteromsplaner. Hovedsakelig er de aktuelle utbyggingsområdene på dagens grusbane, med 

unntak av turnhallen og barnehagen i sør som griper inn i områder med naturlig vegetasjon. 

 

 

6.6.1 Lokalklima 

Vind fra sør/sørvest er helt dominerende, hele året. Om vinteren kommer det vind fra denne 

kanten med gjennomsnittsstyrke 3,5 m/s 60 % av tida, 2m over terreng. 25 % av tida har 

vinden styrke 7 m/s eller mer. Ved en vindforsterkning som skyldes bygningsformene kan 

vindstyrken dobles. 

 

Vinden er kritisk for: 

 Funksjonelle inngangsforhold, bruk av dører etc. 

 Opplevelse og kvaliteter for opphold og bevegelse til fots. 

 Snøoppsamling. 

 

 

Vindens hastighet stiger ved innsnevringer og når vinden presses til å skifte retning. Blå felt viser 
fonning av snø, som vil skje der det dannes svakt undertrykk: der vinden presses opp over en (høy) 
bygning, og der den når over bygningens nordsider. 

Figur 17 Lokalklima 

 

Lokalklima er nærmere vurdert i konsekvensutredningen. Planforslaget er regulert med overlapp 

mellom turnhall og Tromsøbadet, for å minimere vind gjennom passasjen ved torget. Det er også 

regulert buffersone i form av beplantning mellom parkeringsarealer, for å minimere vind fra sør. 
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6.7 Trafikkforhold 

 

6.7.1 Trafikkproduksjon 

Planforslaget er estimert til å generere ÅDT 1390. Grunnlaget for beregningene er for 

gjennomsnittlig daglig basis, for det meste trening og treningskamper uten tilskuere. Det er lagt 

til grunn en normal reisemiddelfordeling for Tromsø-området som er 14 % kollektiv, 20 % 

gang/sykkel. Døgnvariasjon (dag/kveld) er justert for åpningstid og åpne dager/år.  

 

I vedlagte konsekvensutredning beskrives de ulike forutsetningene som ligger til grunn for 

trafikkgenereringen for hver aktivitet/arealbruk. Total trafikkproduksjon under daglig drift er gitt 

av tabellen under.  

Figur 18 Planlagte virksomheters ulike bidrag til årsdøgntrafikk (ÅDT) 

Bygg Aktivitet / Virksomhet ÅDT alt. 3 

Ishall Løp, ishockey, kunstløp og curling - 

Turnhall Turn 80 

Barents arena 3 ballbaner eller 1 kamp/konsertarena 140 

Klatrehall Klatring m uttrekkbare tribuner 250 

Tromsøhallen (ombygd) Flerbrukshall, Friidrett 90 

Treningsareal Treningsstudio 130 

Badeanlegg (Alt. 2) Folkebadet 300 

Tromsøhallen (ombygd) Flerbrukshall, 3 ballbaner 100 

Idrettsbarnehage Barnehage (6 avd) 2001 

Fellesareal Kontor 20 

Fellesareal Parkering/Varemottak - 

Fellesareal Teknisk/Foaje/Inngang/Cafe - 

Templarheimen totalt 1390 

 

Sammenlignet med besøkstall fra lignende arenaer som Bodø spektrum med 520 000 besøkende 

p.a. og Skienshallen med 1 000 000 besøkende p.a, anslås det fra kommunen at nye 

Templarheimen vil ha noe midt i mellom, anslagsvis 750 000 besøkende p.a. Det gir ca. 2000 

besøkende pr døgn. Justert for en kollektiv-, gang-, og sykkelandel på henholdsvis 14 %, og 20 

% (gang + sykkel), samt et bilbelegg på 1,2, gir denne beregningen til sammenligning 1350 

ÅDT. Tallene gir en indikasjon på at forutsetningene er korrekt. 

 

Fremskrevet trafikk (år 2025) for vegsystemet er presentert i figuren nedenfor. Bakgrunn for 

beregning av øvrige trafikktall er beskrevet i konsekvensutredningen. 

 

                                                
1 Barnehage er tatt ut av planforslaget, og den totale trafikken kan reduseres lik ÅDT 200. 
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Figur 19 Estimert trafikk på veger alternativ 3 

 

For planforslaget er det forutsatt at ca. 10 % av trafikken til Tromsøbadet vil benytte dagens 

adkomst om Veslefrikkvegen, primært reiser fra øst. Buss følger dagens trasé i Dramsvegen, og 

evt. framtidig atkomstveg i h.t. hensynssone i planforslaget. 

 

6.7.2 Trafikksituasjon 

Til daglig er det ingen kapasitetsproblemer med trafikkavviklingen til Templarheimen. Under 

større arrangementer har det vært tilløp til kø. Spesielt i adkomsten til Tromsøhallen fra 

Dramsvegen er det smal veg og bratt stigning. Erfaringer og observasjoner viser at manuell 

dirigering har stor effekt på trafikkflyten. Nye planer for utbygging av området i og rundt 

Tromsøhallen vil generere mer trafikk i størrelsesorden opp til ca. 1300 - 1600 ÅDT avhengig av 

utnyttelse og realisering av planen. Dagens adkomst fra Erling Kjeldsens veg til Dramsvegen 

anses som både kapasitetssterk og trafikksikker. Adkomsten fra Dramsvegen til Tromsøhallen 

anbefales utbedret i form av et bredere profil med bredt fortau (lik Dramsvegen) evt. 

opprettholdes gang- og sykkelveg helt fram til Templarheimen. En mer tydelig traseføring hvor 

adkomsten til Templarheimen danner hovedtraseen, og boligene i Askeladdsvingen blir 

underordnet er foreslått i planen.  

 

I planforslaget er det foreslått en mulig, framtidig direkte adkomst til/fra Erling Kjeldsens veg 

som vil avlaste Veslefrikkvegen og Askeladdsvingen for ca. 1500 ÅDT. Så lenge denne skal 

betjenes av buss anbefales uansett oppgradering av Askeladdsvingen. 

 

6.7.3 Parkering og oppstilling 

Estimert etterspørsel for parkering er ca. 270. Det finnes parkeringsarealer i nærområdet 

innenfor akseptabel gangavstand som kan benyttes til supplerende parkering dersom 

parkeringskapasiteten er brukt opp. I planforslaget er det lagt opp til 110 

overflateparkeringsplasser og at øvrig behov dekkes under anleggene/under bakken. I en 

midlertidig situasjon kan ubebygde arealer supplere som overflateparkering. 
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Ved større arrangement kan nærliggende parkeringsplasser tas i bruk. Det fordrer en viss 

styring, f.eks. ved hjelp av manuell dirigering. 

 

6.7.4 Busstrafikk 

Pendellinjene L20, L21 og L24 har god traseføring og flatedekning og knytter området med 

fastlandet, sentrum, UNN/UiT, Langnes og Stakkevollan. Frekvensen i rushtidene er høy < 10 

minutter, men på kveldstid kan oppholdet mellom avgangene være > 20 minutter. Det gir 

mindre fleksibilitet for fritidsaktivitetene i området. Traséen langs Dramsvegen gir forutsigbar 

fremkommelighet og god driftsøkonomi.  

 

På Templarheimen er det tilrettelagt for snuplass og oppstilling for busser. Se uteromsplan. 

 

Ny atkomstveg fra Erling Kjeldsensveg er foreslått tilrettelagt med holdeplasser for rutebuss. Det 

gir isolert sett et bedre busstilbud til brukere av Templarheimen. 

 

6.7.5 Fotgjengere og syklister 

Intensjonene i planen og effektmål for kommunen legger opp til større bruk av gang- og sykkel 

Sentral plassering på øya gir området potensielt gode vilkår. Transportsyklister vil kunne være 

komfortabel med å benytte busstraseen langs Dramsvegen, mens mindre erfarne syklister vil 

søke til fortauene. Der disse er brede nok og gangtrafikken er lav er dette en grei løsning. Der 

dette ikke er tilfellet bør det søkes etter andre løsninger med adskilt gang- og sykkeltrafikk. 

Gang- og sykkeladkomsten fra Dramsvegen til Templarheimen anbefales utviklet til et 

sammenhengende system. Ny atkomstveg fra nord er foreslått med gang- og sykkelveg, og sees 

i sammenheng med gjennomgående nord-sør forbindelse for gående og syklende. Skigåere vil 

kunne ankomme anlegget fra turveg i sør og løypenett vest for idrettsparken. 

 

6.7.6 Trafikksikkerhet 

Hastighetsnivået er lavt og det er ikke registrert ulykker med personskade i vegdatabanken for 

adkomstvegene og kryss med hovedvegnettet. Økt trafikk til området bør møtes med tydeligere 

skille mellom trafikantgruppene (fortau) der dette ikke er opprettet i dag, spesielt i adkomsten 

fra Dramsvegen til Tromsøhallen. Breddeutvidelse av adkomsten anbefales også på 

trafikksikkerhetsmessig grunnlag. 

 

6.7.7 Vegtrafikkstøy 

Flere bygninger med boligformål vil kunne berøres av gul støysone langs Askeladdsvingen, 

dersom ikke ny atkomstveg fra nord realiseres. Det er gjort en forenklet støyvurdering 

(sjablongmetode) som ikke tar høyde for skjerming som følge av terreng og bygninger. Derfor 

viser resultatet en større utstrekning av støysonene enn det som ville vært tilfelle ved en 

beregning. Se kart nedenfor. For ytterligere vurderinger bør det utføres mer detaljerte 

beregninger. 

Støykartet under er utarbeidet til alternativ 2 i konsekvensutredningen (uten atkomstveg fra 

nord). For innkjøringsvegen til idrettsparken og Askeladdsvingen vil gulsonen ha en utstrekning 

på ca. 40-50 m fra senter veg. For Veslefrikkvegen vil gulsonen ha en utstrekning på ca. 80-100 

m, samt noe utstrekning av rød sone (ca. 5-10 m). Vi kan se at flere bygninger med boligformål 

vil berøres av gul sone. 
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Figur 20 Støysonekart etter sjablongmetode. Støysituasjon ved full utbygging. 

 
Støykartet under viser alternativ 3. Det vil si planforslaget, der eventuell atkomstveg fra nord er 
tatt med. Her ser vi at trafikken, og dermed vegtrafikkstøyen fordeles mellom de to 
atkomstvegene, og færre boliger berøres. 
 

 

Figur 21 Støysonekart etter sjablongmetode, alternativ 3. 

For Askeladdsvingen og deler av Innkjøringsvegen vil gulsonen ha en utstrekning på ca. 15 m fra 
senter veg. For Veslefrikkvegen vil gulsonen ha en utstrekning på ca. 50 m, samt noe utstrekning 
av rød sone (ca. 5-10 m).  For ny adkomstveg vil gulsonen ha en utstrekning på ca. 30 m, samt 
noe utstrekning av rød sone (ca. 5-10 m). Vi kan se at enkelte bygninger med boligformål langs 

Askeladdvegen og Veslefrikksvingen vil berøres av gul sone. 
 



 

  

 

 

 

 
 
 

1350006712 Templarheimen Områdereguleringsplan 

36 

6.7.8 Atkomstveg fra nord 

Mulig ny adkomstveg fra Erling Kjeldsens vei er særskilt vurdert. Den nye adkomstvegen knytter 

seg til Erling Kjeldsens vei ved Dramsvegen, og vil gå vest for dagens anlegg i Dramsvegen.  

 

Nytten av en ny vegforbindelse er beregnet i nytte-kostnadsprogrammet EFFEKT. Grunnlagsdata 

er trafikkstrømmer, egenskaper ved vegsystemet som dimensjoner, hastighet, krysstyper, 

kurvatur, ulykkesdata, samt generelle trafikkvekstfaktorer. Kilder til vegdata er NVDB og 

prosjekteringsgrunnlag. Kostnadsestimatet for vegen er 21,6 mill. kr. Analyseperioden er 40 år. 

Trafikkgrunnlaget som er benyttet er hentet fra trafikkberegningene til Tromsøbadet. En Selected 

link analyse av dagens trafikk i Veslefrikkvegen antyder at fordelingen av trafikk til/fra området 

som skal til/fra vest eller øst på Erling Kjeldsens veg er ca. 50/50. Det er forventet at trafikk fra 

vest vil få størst nytte av tiltaket i form av innkorting av kjørevegen. Bussrute 24 som går 

gjennom området er lagt om, slik at den med innføring av ny adkomstveg følger denne i stedet 

for Dramsvegen i dag. 

 

Resultatet av beregningen viser i hovedtrekk: 

 
- Negativ trafikantnytte som følge av at busser må legge om ruten.  

- Lette kjøretøy får en marginal nytte av tiltaket som følge av innkorting fra vest. 

- Økte operatørkostnader for buss som følge av omlagt bussrute fører til større 

tilskuddsbehov 

- Reduksjon av ulykker som følge av ny veg og marginal innkorting 

- Liten økning i luftforurensing (CO2) som følge av omlagt busstrase. 

 

Netto nytte er – 75.665 mill. kr og netto nytte pr budsjettkrone er – 2,59 kr. Beregningene er 

vedlagt rapporten. 

 

På bakgrunn av disse vurderingene, samt negative konsekvenser for friluftsliv, reguleres ikke den 

nye atkomstvegen inn i planforslaget. Det reguleres likevel en hensynssone med båndlegging av 

arealet, for en eventuell fremtidig regulering av vegforbindelsen. 

 

 

6.8 Barns interesser 

Tromsømarka representerer et lavterskel friluftstilbud, som brukes mye av familier, barn og 

unge. Marka ved Templarheimen benyttes i stor grad av barnehager og skoler i nærområdet. 

Planforslaget sikrer fortsatt god tilgjengelighet for bruk av friluftsområdene.  

 

Idrettsanleggene på Templarheimen benyttes i dag aktivt av barn og unge gjennom ulike 

idrettsforeninger. Planen om utvidelse av idrettsfasiliteter på Templarheimen anses således å ha 

positive konsekvenser for barn og unge. 

 

Det er regulert fortau og/eller gang- og sykkelveg langs alle veger, og frem til alle 

idrettsanleggene. Det foreslås ny bussholdeplass nært anleggene på ny atkomstveg fra nord. 

 

 

6.9 Sosial infrastruktur 

Det er vurdert å regulere areal til barnehage sør på Templarheimen, i tilknytning til turnhall, men 

dette formålet tas ikke med i planen på bakgrunn av politiske prioriteringer. 

 

Arealet omkring Grønnåsen kirke er avsatt til offentlig tjenesteyting i gjeldende kommunedelplan, 

og videreføres som reguleringsformål, under hensynssone for båndlegging for regulering av 

eventuell fremtidig veg. 

 

6.10 Universell tilgjengelighet 

Planforslaget ivaretar krav om universell utforming (Se beskrivelsen i kapittel 5.9). 

Atkomstløsning til Templarheimen forbedres mht. universelt utformede løsninger. Tromsøbadet 

er i seg selv positivt for bevegelseshemmedes mulighet til fysisk aktivitet, tilsvarende kan godt 

tilrettelagte idrettshaller gi tilbud til idrettslag med særlige behov. 
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Fortau langs Askeladdsvingen, fra bussholdeplassene i Dramsvegen til idrettsanleggene, 

tilfredsstiller ikke anbefalt stigningsprosent for bevegelseshemmede. Det kan imidlertid 

opparbeides universelt utformet gangtrasé til seinere detaljreguleringsplan for I 1og I 2, i 

sammenheng med eventuell realisering av ny atkomstveg fra nord. 

 

Det er utarbeidet konsekvensutredning for universell utforming. 

 

 

6.11 Energibehov – energiforbruk 

Det er vurdert energibehov på bakgrunn av beskrivelser for idrettsanleggene i grunnlag fra 

prosjekt Tromsøbadet og plug-in prosjektet. I matrisen under er behovet presentert. 

 

Figur 22 Energi- og effektbehov inkl. tappevann (Alternativ 3 i KU) 

Bygning Oppvarmet 

areal 

 

 

[m2] 

Energibehov til 

oppvarming 

(ventilasjon og 

transmisjon) 

[kWh/år] 

Energibehov 

til 

tappevanns-

oppvarming 

[kWh/år] 

Effektbehov 

 

 

 

[kW] 

Tromsøhallen** 5.100 - - - 

Turnhall 3.868 398.000 193.000 271+144 

Storhall 5.360 552.000 268.000 375+208 

Barnehage2 1.752 112.000 17.500 78+42 

Tromsøbadet 

klatrehall 

Treningssenter 

Kontor 

Kafe 

Vestibyle 

5.757* 

1.000 

1.574 

  804 

  400 

  530 

356.000 

104.000 

163.000 

  38.000 

  18.000 

  55.000 

1.600.000 

40.000 

45.000 

4.000 

11.500 

400+400 

70+38 

111+60 

31+5 

16+5 

37 

Sum 21.045 1.796.000 2.179.000 2.291 

*: Ekskl. underetasje 

**:Tromsøhallen har fjernvarme tilknyttet i dag og er sannsynligvis ikke aktuell for oppvarming med 

varmepumpe.  

 

Totalt oppvarmet areal og energi- og effektbehov innebærer at en bergvarmepumpe med ytelse 

600 kW vil være anbefalt.  Både bergvarmepumpe og luftbasert varmepumpe er lønnsomme 

sammenlignet med fjernvarme. Solvarmepaneler vil ikke kunne konkurrere mot fjernvarme med 

dagens investeringskostnader og energipriser og spesielt ikke hvis varmepumpe er installert. Se 

konsekvensutredningen for nærmere info om vurderingene. 

 

På bakgrunn av planlagt trasé for fjernvarme over Templarheimen, og bestemnmelse i 

kommuneplanens arealdel om tilrettelegging for påkopling til fjernvarmenett i 

konsesjonsområdet, legges det i planen opp til at anleggene skal tilknyttes fjernvarme. 

 

Iht. Tromskraft er eksisterende strømforsyningskapasitet ikke tilstrekkelig, og økt kapasitet må 

påregnes. Trafo skal integreres i bygg. 

 

 

                                                
2 Barnehage er tatt ut av planforslaget. Effektbehovet kan trekkes fra totalen. 
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6.12 ROS 

Det er ikke avdekket risiko og sårbarhetsforhold som er begrensende for realisering av planen. 

Det er foreslått oppgradering av atkomstveg som sikrer trygg ferdsel for fotgjengere. Det er 

identifisert noe støybelastning (gul sone) fra trafikk i Askeladdsvingen for tilgrensende boliger, 

men dette avbøtes av fordeling av trafikken mellom Askeladdsvingen og ny atkomstveg fra nord.  

Det er ivaretatt atkomst for brannbil til flere sider av alle bygg (uteromsplan). Det er identifisert 

behov for oppgradering av teknisk infrastruktur. Avbøtende tiltak er beskrevet i kapittel 5. Risiko 

og sårbarhetsanalysen er vedlagt planforslaget. 

 

6.12.1 Støy nærmiljøanlegg 

For fotballbaner er viktigste kilde til støy rop og skrik fra spillere og tilskuere, samt lyd fra 

høyttaleranlegg. Konflikter oppstår dersom avstanden mellom bolig og fotballbanen er under ca. 

200 meter, uskjermet (TA-2115). På Templarheimen vil støy fra anlegget gjelde 

utendørsaktiviteter som hovedsakelig ski/skiskyting og fotball. Disse aktivitetene er allerede 

representert på Templarheimen. Utendørs fotball inngår ikke i alternativ 3, og skiidretten er 

planlagt flyttet til Grønnåsen. Det er sannsynlig at terreng og vegetasjon i øst begrenser 

eventuell støy fra idrettsparken, og at ny bygningsmasse vil redusere støy fra skistadion for 

tilgrensende boliger. 

 

 

6.13 VAO 

Vann, avløp/spillvann og overvann er vurdert og kommentert i kapittel 5.  

 

Hovedutfordringen for vann og avløp som følge av planforslaget er hovedvannledningen som går 

gjennom planområdet, markert med hensynssone i plankartet (H410_Vann). Det kreves særskilt 

hensyn til denne for å unngå skade på vannledning, og for å unngå potensiell risiko for folk og 

bebygde elementer ved et eventuelt brudd. 

 

I konsekvensutredningen er det foreslått at vannledningen flyttes på bakgrunn av 

bygningskonseptene i de vurderte alternativene. Planforslaget er noe endret etter 

konsekvensutredningen, og kan mest sannsynlig gjennomføres uten å måtte flytte vannledningen 

i søndre del. Det er fordi bygningene er lagt med tilstrekkelig avstand til hensynssonen 

(Hensynssonen har bredde seks meter fra ledning), og fordi byggeområdet er redusert mot sør. 

Det er en viss usikkerhet knyttet til dybden på ledningen, og hvorvidt terrengtilpasning for 

byggeområdet i sør likevel vil medføre behov for flytting.  

 

I nordre del er det påvist utfordringer mellom vannledninga og prosjekteringsgrunnlaget for 

eventuell ny atkomstveg fra nord. Det knytter seg hovedsakelig til grøft på vestsiden av vegen, 

noe terrengtilpasning for veglinja og vurderte kulverter for planskilt kryssing av stier. Vegen 

ligger inne som hensynssone i påvente av fremtidig regulering, og dette forutsettes løst i en 

eventuell egen planprosess. 

 

Det er påpekt fra Vann og avløp at det kan være for dårlig kapasitet på eksisterende 

spillvannsnett mot øst, til å ta unna spillvann fra folkebad og idrettsanleggene. Avbøtende tiltak 

er ikke identifisert. 

 

 

6.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

 

6.14.1 Veg 

Oppgradering av atkomstveg Askeladdsvingen er kostnadsberegnet til 6,3 mill. 

Eventuell ny atkomstveg fra nord (Erling Kjeldsensveg) er kostnadsberegnet til 21,6 mill. 

 

6.14.2 Øvrig infrastruktur 

Oppgradering av VAO er kostnadsberegnet til 13,8 mill. (Med de premisser det er redegjort for i 

konsekvensutredningen). Det nevnes spesielt at det vil være kostnadsbesparende å samordne 

VA-ledningsanlegg og evt. fjernvarme- og kabelanlegg i samme grøft. Se konsekvensutredningen 

for nærmere redegjørelse for kostnader. 
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6.14.3 Tromsøbadet 

Kostnader definert innen entreprisegrensen for Tromsøbadet er ivaretatt i budsjett for 

Tromsøbadet. I forbindelse med forprosjektet er følgende finansiering presentert: Finansiering av 

ramme på 650 mill. kr: Låneopptak 392 mill. kr., RDA-midler: 70 mill. kr., tippemidler: 55 mill. 

kr., Enova-tilskudd: 3 mill. kr., MVA-kompensasjon: 130 mill. kr. 

 

6.14.4 Øvrige idrettsanlegg 

Planforslaget legger opp til at kommunen skal realisere ny flerbrukshall (Barents arena)/ 

oppgradere eksisterende flerbrukshall (Tromsøhallen). Kostnad er ikke vurdert. 

 

 

6.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

Lokalisering av Tromsøbadet på Templarheimen har møtt kritikk fra næringslivet som hevder at 

sambruk og markedsføring av anlegget som attraksjon blir vanskeligere på Templarheimen enn 

på en mer sentral tomt (Forhåndsmerknad til planprogrammet). Samlokalisering med øvrige 

idrettsfunksjoner er vektet tyngre i denne vurderingen, og kommunen har vedtatt lokalisering 

iht. planforslaget. 

 

Store idrettshaller kan fungere som arena for messer, konserter, konferanser og lignende 

arrangementer i regi av næringslivet. Planen legger til rette for nye store haller, og således bedre 

muligheter for denne typen arrangement. Det anses å gi noe positive konsekvenser for 

næringslivet. 

 

Idretten ser for seg at lokaler for felles kontorløsninger, nærhet til universitetet, kombinasjonen 

treningssenter og fysioterapi og kafedrift kan etableres (detaljreguleringsplan for I 1 og 2). Med 

«Barents arena» vil det bli mulighet for å arrangere store kongresser, men også her vil 

utfordringer være logistikk og beliggenhet. Det er usikkerhet knyttet til etterspørselen etter 

fasiliteter på denne lokaliteten, etter som Templarheimen ligger i marka, og ikke nærmere 

sentrum. 

 

 

6.16 Interessemotsetninger 

Planen representerer et dilemma mellom gode intensjoner. Grønnstruktur, marka og friluftsliv på 

den ene siden – og lokalsamfunnets behov for idrettsfasiliteter på den andre siden. Begge deler 

er viktige bidrag til folkehelse, bymiljø og attraktivitet for Tromsø. 

 

Det er i overordnet plan fastsatt idrettsformål på Templarheimen. Ved det grepet har man åpnet 

for utvidelse av idrettsfunksjoner i grønnstrukturen, og dermed bebyggelse i marka. Det gir en 

ideell mulighet for sambruk av ute- og innendørs idrettsaktiviteter, samtidig som at uteidretter 

og andre brukere av marka vil oppleve at "uterommet" reduseres.  

 

Skiklubbene planlegger nytt anlegg i Grønnåsen, for hopp, langrenn og skiskyting, som er i 

samsvar med kommuneplanens arealdel. Skiidrettens fasiliteter på Templarheimen blir forringet 

som følge av planforslaget, i kraft av omlegging av lysløype, et mindre stadion-område, og en 

omregulering av skihuset. I en periode må langrenn og skiskyting basere seg på midlertidige 

løsninger. Det er ikke kommunens intensjon å opprettholde to fullgode arenaer for skiidretten. 

 

 

6.17 Avveining av virkninger 

Det vises til oppsummering av konsekvensutredningen i kapittel 7.  
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7. KONSEKVENSUTREDNING 

 

7.1 Om alternativene 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal også referansealternativ (alternativ 0) 

vurderes. Det er vurdert tre alternativer for utvikling av planområdet i tillegg til 

referansealternativet: alternativ 1, 2 og 3. Planforslaget er en noe revidert versjon av alternativ 

3. Barnehagen i sør er tatt ut av planforslaget, og atkomstvegen fra nord fremmes som 

hensynssone med krav om regulering. Konsekvensutredningen gjengis som den forelå før 

endringene. 

 

7.1.1 Alternativ 0/ referansealternativet 

I dette alternativet redegjøres det for følgene av ikke å realisere nye byggetiltak. 0-alternativet 

utgjør derved situasjonen dersom området beholdes slik det er i dag, i tillegg til forventede 

endringer uten tiltaket, som f.eks. endringer i samsvar med vedtatte planer.  

 

I kommuneplanens arealdel 2011-2022 er utbyggingsområdet avsatt til byggeområde 

idrettsanlegg. Dette kan innebære en videreutvikling av Templarheimen som idrettsarena basert 

på dagens funksjoner. Det kan for eksempel innebære oppgradering og utvidelse av 

Tromsøhallen, bygging av ny fotballbane, eller andre fasiliteter tilknyttet idrettshall og 

turløyper/lysløyper. Området er et viktig utgangspunkt for turer i marka, og huser store 

idrettsarrangementer innendørs og utendørs. Med økende befolkning og mer fokus på fysisk 

aktivitet kan man forvente økt bruk. Området vil i 0-alternativet ha tilnærmet samme, eller noe 

høyere bruk enn i dag. 

 

Idretten ønsker å flytte ski- og skiskytteranlegget til Grønnåsen i et felles anlegg for hopp, ski og 

skiskyting. De ønsker mulig sambruk med Universitetet om atkomst, parkering og bruk av 

Krafthallen. Det påpekes at terrenget nord for Erling Kjeldsens veg er bedre egnet for moderne 

skiløyper og at det er mindre vindutsatt. Hvis hovedanlegget for ski flyttes til Grønnåsen, vil det i 

framtiden føre til mindre bruk av Templarheimen. Reguleringsplan for Grønnåsen er under arbeid 

(per juli 2015). 

 

7.1.2 Alternativ 1 

Utbyggingsalternativ 1 er basert på Plug-in konseptet, introdusert av Idrettsbyen Tromsø, 

utarbeidet av 70°N arkitektur as, men utgjør kun ca. halvparten av utbyggingsvolumet i forhold 

til alternativ 2. Figuren under illustrerer alternativ 1, markert med lilla farge. 

 

Figur 23 Alternativ 1 (Deler av plug-in Templarheimen, Idrettsbyen Tromsø/70°N arkitektur as)  

Følgende funksjoner inngår:  

1. Kontorfløy m/treningsstudio, kompetansesenter for idrett, idrettsklinikk, administrasjon.  
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2. Adkomst med bil, parkering under bakken.  

3. Barnehage/turnhall.   

5. Infrastruktur/garderober/vrimleareal/foaje.  

6. Kafé.  

7. Friidrettshall/utvidelse og ombygging av Tromsøhallen.  

8. Foaje/vrimleareal.  

11. Svømmeanlegg og spa.   

 

Delanleggene nr. 4, 9. og 10, i søndre del, er tatt ut i forhold til alternativ 2. Samtidig har nr. 11 

byttet plass med nr. 9. Dvs. svømmehallen er flyttet nærmere turnhallen og adkomsten.  

Alternativ 1 innebærer utbygging av Tromsøhallen, kontorfløy, foajé, garderober, svømmehall, 

café, barnehage og turnhall. Atkomst vil skje via eksisterende atkomstveg som utbedres med 

bredere kjørebane. Parkering vil være i parkeringskjeller under bakkenivå, med innkjøring via en 

ny veg nord for eksisterende atkomstveg. Innkjøring til parkeringskjelleren er to etasjer under 

gulvhøyde på idrettshallen.  

I tilknytning til Tromsøhallen legges en foaje, og inngang til denne vil både være på øst- og 

vestsiden, i tillegg til innganger nord og sør. Hovedatkomst vil være fra østsiden hvor en 

ankommer området via atkomstvegen. Atkomstområdet vil være stort nok for at busser kan 

kjøre opp hit og snu. 

Utbygging med foaje og Barents arena strekker seg ca. 110 m videre sørover fra Tromsøhallen. 

Høyder på bygget er tilsvarende høyden på Tromsøhallen. På vestsiden av svømmehall er det 

forslag om trapping/amfi ned til terrenget. Det er også luftet forslag om fotballbane på taket. 

 

7.1.3 Alternativ 2 

Alternativ 2 viser maks utbygging av planområdet, og er i henhold idrettens visjoner for området 

som vist i rapporten Idrettsbyen Tromsø, plug-in Templarheimen. 

 

 

Figur 24 Alternativ 2 (Hele plug-in Templarheim-prosjektet, 70°N arkitektur as) 

 

I plug-in Templarheim-prosjektet inngår disse funksjonene:  

1. Kontorfløy m/treningsstudio, kompetansesenter for idrett, idrettsklinikk, administrasjon.  

2. Adkomst med bil, parkering under bakken.  

3. Barnehage/turnhall.  

4. Ishall/11’er fotballbane på tak (evt. byggeflate for idrettsanlegg).   

5. Infrastruktur/garderober/vrimleareal/foaje.  

6. Kafé.  

7. Friidrettshall/utvidelse og ombygging av Tromsøhallen.  
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8. Foaje/vrimleareal. 

9. Barents arena/7’er fotballbane på tak/nedtrapping (amfi) fra tak mot terreng.  

10. Klatrehall.  

11. Svømmeanlegg og spa. 

 

Alternativ 2 er en videre utvidelse av alternativ 1 og omfatter klatrehall, ishall, svømmeanlegg og 

Barents arena der svømmeanlegg og spa var plassert i alternativ 1. Utbygging med klatrehall og 

badeanlegg vil forlenge bygningsmassen ytterligere i sørlig retning. Høyder på klatrehall og 

svømmeanlegg vil bli opp mot 105 moh.  

Utbygging med ishall vil skje øst for klatrehall og badeanlegg, og delvis inn i naturterrenget på 

østsiden av grusbanene. Takhøyden er ca. 105 moh. 

 

7.1.4 Alternativ 3 

Alternativ 3 ivaretar de opprinnelige tenkte funksjoner som lå inne i plug-in konseptet, med 

unntak av ishall og ballbane på taket til Barents arena. 

 

Alternativ 3 ble utarbeidet på bakgrunn utredningen Templarheimen idrettspark  

Sammenstilling konsekvensvurderinger/vurderinger (Rambøll as, Nov 2013) som påpekte 

følgende utfordringer ved plug-in konseptet (vist i alt.1 og 2);  

 

- Urealistisk dyrt å «grave ned alle anlegg» 

- Omlegging av eksisterende hovedvannledning koster ca. 25 mill. 

- Tunge infrastrukturkostnader i tidlig fase, bl.a. parkering før kapasitetsbehovet er der, 

- Manglende tilgjengelighet for brannbil 

- Uhensiktsmessig lokalisering av barnehage og turnhall 

- Ikke nok plass til avstigning/snuplass mht. dagens krav til universell utforming 

- Sone for varelevering mangler 

- Dårlige adkomstforhold til markaområdet.     

 

 

Alternativ 3 er endret i forhold til beskrivelsen i planprogrammet. Tromsøbadet er fremdeles 

lokalisert midt i anlegget, og er den største premissgiveren for ny bebyggelse. Dette er de 

viktigste endringene: 

 

- Barents Arena (ny storhall) er flyttet fra søndre del av området til området mellom 

Tromsøbadet og Tromsøhallen, dermed er Tromsøbadet flyttet noe lenger sørover 

- Turnhall og barnehage er flyttet noe mot vest, og barnehagens uteområder har fått bedre 

solforhold og potensielt mer areal 

- Overflateparkeringen er begrenset til 110 plasser, konsentrert midt i anlegget. Parkering 

mot nord inngår ikke lenger. Behov for ytterligere parkering skal løses under bakken. 

- Ny atkomstveg fra Erling Kjeldsensveg (tverrforbindelsen) til anlegget inngår. 
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Alternativ 3 iht. planprogrammet 

 

Endret alternativ 3, grunnlag for KU 

 

 

Rambøll 

Figur 25 Alternativ 3 iht. planprogrammet og revidert alternativ, grunnlag for KU 

 

Presentasjon av alternativet:  

 

Tromsøbadet inkl. klatrehall har fått en sentral plassering (3), med et forareal som markerer 

adkomsten til anlegget (7). Parkering er løst på bakkeplan, foran Tromsøbadet (7). Turnhall (4) 

og barnehage (5 og 6) har fått et solfylt areal i syd. I nord inngår Tromsøhallen (1) med noe 

utvidelsespotensiale, og Barnets arena/ny storhall (2) er lokalisert vegg i vegg med 

Tromsøhallen, for mulig sambruk mellom hallene. Det kan eventuelt etableres ytterligere 

parkering under anleggene, ved detaljregulering av ny storhall. Utbedring av dagens atkomst via 

Askeladdsvingen (8) og ny atkomstveg (9) fra Erling Kjeldsensveg (tverrforbindelsen) inngår. 
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Figur 26 Situasjonsplan Alternativ 3, Rambøll 

 
 

7.2 Metode for konsekvensutredningen 

Følgende temaer er konsekvensutredet iht. Forskrift om konsekvensutredninger; Landskapsbilde 

og grønnstruktur/ friluftsliv og rekreasjon/ naturmiljø og / trafikk. Utvalget er gjort med hensyn 

til at planlagte tiltak ligger innenfor markagrensen og berører natur og miljø i særlig grad. I 

tillegg er konsekvenser for fremtidig trafikksituasjon viktig å belyse, fordi ny bebyggelse er stor i 

omfang og dagens trafikkbilde forventes å endres i forhold til dette.   

 

Temaene energiløsninger og vann, spillvann og overvann er også sentrale emner med tanke på  

utredning av fremtidige konsekvenser, både mht. etablering- og driftskostnader, samt evt.  

nødssituasjoner (utslipp o.a.). Disse temaene krever annen metodikk enn tradisjonell  

konsekvensutredning og er derfor satt opp som tema som beskrives, uten krav til bestemt 

metode.  Det gjelder også temaene barn og unge, klima, kulturmiljø, universell utforming, 

tjenestetilbud og kommunal økonomi, samt risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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Fagspesifikk metodebeskrivelse følger for hvert tema i vedlagte konsekvensutredning. 

 

Utredningene bygger på allerede eksisterende kunnskap om området, befaringer, kontakt med 

fylkeskommune /kommune, idrettslag og andre med kunnskap om området. For de ulike tema vil 

influensområdet vanligvis omfatte et større geografisk område enn selve planområdet som gjør 

det mulig å se de berørte områder i et større perspektiv (eksempelvis friluftsliv og landskap). De 

ulike tema som skal ses på er av så ulik karakter at de må løses metodisk forskjellig, men for 

temaene landskapsbilde, friluftsliv og naturmiljø vil det brukes standard metodikk for ikke 

prissatte konsekvenser.  

Statens vegvesens standardmetodikk blir benyttet for en systematisk, samlet vurdering av de 

tema der metoden er egnet. Fremgangsmåten er beskrevet i ny håndbok V712.  

 
 

7.3 Sammenstilling konsekvensutredning 

Ut fra både overordnet plan og eldre reguleringsplan, ligger det til rette for regulering av 

idrettsanlegg på Templarheimen. Rambøll har i utredningene ikke funnet noen tungtveiende 

argumenter for ikke å kunne etablere en utbygging på Templarheimen uansett hvilket alternativ 

som velges.  

 

Templarheimen Plug- in (alternativ 1 og 2) er plassert på en skånsom måte i terrenget for å 

dempe inntrykket av store og dominerende haller i mot friområdet. Det at det i liten grad bygges 

ned natur og friluftsområder sees på som særlig positivt. Plug-in prosjektet kan imidlertid bli en 

sammenhengende vegg mot marka, og gjøre atkomst til marka mer vanskelig enn i dag. 

 

Etter en lang prosess er det nå mer sannsynlig at alternativ 3 realiseres, enn alternativ 1 og 2. 

Begrunnelsen er vedtak om Tromsøbadet som premiss for utbygging. Likevel har man lykkes 

med å finne rom i konseptet til de hallidrettene Idretten ønsker etablert på Templarheimen. I 

alternativ 3 ligger gulvnivået for bebyggelsen på samme nivå som ankomstsonen, og fremstår 

dermed mer ruvende i landskapet enn plug-in konseptet. Samtidig er bygningsmassen mer 

oppdelt, og ivaretar dermed atkomst til marka mellom byggene. En viktig endring i alternativ 3 

er den nye atkomstvegen fra Tverrforbindelsen, Erling Kjeldsens veg, til Templarheimen. Den 

medfører et betydelig inngrep i marka. På bakgrunn av den nye vegen får alternativ 3 større 

negative konsekvenser for landskap og friluftsliv enn alternativ 1 og 2.  

 

I rapporten er landskap, friluftsliv, naturmiljø og trafikk konsekvensutredet med utgangspunkt i 

0-alternativet og utbyggingsalternativ 1, 2 og 3. Flere tema er vurdert mht. konsekvenser av 

utbyggingsalternativene. I det videre følger en sammenstilling av konsekvenser. Der negative 

forhold er avdekket foreslås avbøtende tiltak. 

 

 

 

7.3.1 Landskap, friluftsliv og naturmiljø 

Under følger en sammenstilling av konsekvenser for landskap, friluftsliv og rekreasjon og 

naturmiljø, som følge av de ulike utbyggingsalternativene. Planforslaget bygger på alternativ 3, 

og kommenteres særskilt. 

 

Det vises til vedlagte konsekvensutredning for nærmere beskrivelser av verdi, omfang og 

konsekvens. 
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Figur 27 Sammenstilling av konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturmiljø 

 VERDI Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

(inkl. ny 

veg) 

Kommentar til 

planforslaget 

LANDSKAP Middels Ubetydelig Middels 

til liten 

negativ 

Middels 

negativ 

Middels 

negativ 

Endret landskap/ 

nærvirkning 

mht. 

bygningsmasse 

og ny 

atkomstveg 

FRILUFTSLIV 

OG 

REKREASJON 

Stor Ubetydelig Liten 

negativ 

Liten til 

middels 

negativ 

Stor 

negativ 

Ny atkomstveg 

fra nord gir 

brudd i marka 

NATURMILJØ Liten/ 

middels 

Ubetydelig Liten 

negativ 

Liten 

negativ 

Liten 

negativ 

Få naturverdier, 

i allerede berørt 

naturmiljø 

TOTALT      Middels 

negative 

konsekvenser 

 

Den samlede vurderingen blir da slik: 

 Konsekvensen for alternativ 1 vurderes som liten negativ (-) 

 Konsekvensen for alternativ 2 vurderes som liten - middels negativ (-/--) 

 Konsekvensen for alternativ 3 vurderes totalt sett som middels negativ (--) pga. ny veg. 
 
Samlet sett medfører planforslaget middels negative konsekvenser for landskap, 
friluftsliv/rekreasjon og naturmiljø. 

 

Trafikk er ikke tatt med i sammenstillingen av konsekvenser, fordi metodikken i Statens 

vegvesens håndbok V712 (ikke-prissatte konsekvenser) ikke er tilrettelagt for denne type tema. 

Konsekvenser for trafikk er oppsummert senere i kapittelet. 

 

7.3.2 Landskap - Oppsummering og avbøtende tiltak  

 

Utbyggingen vil skje innenfor et forholdsvis avgrenset landskapsrom. Landskapsbildet vil bli 

betydelig endret innenfor landskapsrommet. Selv om det allerede er store opparbeidede flater og 

anlegg i området, vil ny bebyggelse føre til en endret oppfattelse av landskapet på nært hold, 

området blir mindre luftig og de nye byggene vil markere seg sterkt og bli ruvende sett fra nært 

hold.   

For influensområdet for øvrig er omfanget av tiltaket mindre, både fordi avstanden til tiltaket 

øker, og at terrengformasjoner og vegetasjon delvis skjuler deler av tiltaket. En full utbygging 

med svømmehall og ishall vil være mer synlig enn en utbygging hvor svømmehall og ishall ikke 

bygges ut. Alternativ 2 vil visuelt spise mer av landskapsrommet og markaområdet, og trolig bli 

mer synlig fra fjernere liggende områder, enn alternativ 1. 

Bygningsplasseringen i alternativ 3 baserer seg på andre prinsipper enn de to første 

alternativene. Enhetene er her oppdelte og ligger plassert sørvestover fra Tromsøhallen. 

Bebyggelsen ligger på fylling, istedenfor å bygges ned i terrenget, og blir dermed mer synlig i 

landskapet. 

 

Den nye atkomstvegen fra nord (i alternativ 3) vil forandre karakteren til nærområdet. I dag er 

tilretteleggingen på turgåerens premisser, med løyper og snarveier på kryss og tvers, samt 

glidende overganger mot naturen. Vegen vil tilføre et nytt dominerende teknisk anlegg som 

bryter med tidligere opplevelser og bruk. Den vil bli en visuell og fysisk barriere, hvor man må 

underordne seg denne dersom man bruker området i tur/treningssammenheng.  
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Figur 28 Avbøtende tiltak landskap 

 

Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Inngrep som skal gjøres i terreng 

må holdes til et minimum 

Tiltaket medfører store 

endringer i 

landskapsbildet 

Prosjektering og anleggsfase 

Utforming av bygg og fasader bør 

i størst mulig grad harmonere 

naturområdet. Transparente 

overflater som speiler naturen 

anbefales. 

Dempe fjernvirkning Bestemmelse i reguleringsplan 

Prosjektering 

Alternativ 2: Barnehagen bør 

vurderes flyttet til vestsiden 

Dårlige uteromskvaliteter i 

øst 

Reguleringsplanen 

Redusere inngrep i eksisterende 

vegetasjon/skog 

Tiltaket medfører store 

endringer i 

landskapsbildet 

Anleggsfasen 

Krav til belysning av 

idrettsanlegget som skåner 

omgivelsene 

Unngå lysforurensning Bestemmelse reguleringsplan 

Prosjektering 

Sikre gjennomgående forbindelser Anlegget kan sperre for 

atkomst til marka 

Reguleringsplanen 

Alternativ 3: Med store 

bygningsvolum vil det være viktig 

å tilpasse inngangspartier og 

byggenes 1 etasje til gateplanet.  

Slik at de gjenspeiler en 

menneskelig skala og gir 

trivsel på utsiden av 

byggene. 

Reguleringsplan/prosjektering 

Alternativ 3: Vurdere om 

barnehagens utearealer kan 

legges på en annen måte, som 

ikke krever like mye omlegging av 

stinettet/lysløypa. 

Barnehagens utearealer er 

foreslått over dagens 

lysløypetrasé. Traseen må 

uansett endres noe pga. 

Tromsøbadet. 

Reguleringsplan. 

Alternativ 3 (vegen): Langs den nye vegen må det opprettes 

gode kryssinger og fullverdige løyper/stier som er naturlige og 

logiske å ta i bruk, her må man ikke gå på kompromiss med 

den etablerte bruken av området. Tiltak som demper farten, 

overganger som sikrer tur/treningsbruker gode muligheter for 

kryssing. Fyllingenes og skjæringenes helninger må tilpasses 

tilliggende terreng, og man må unngå skarpe overganger 

mellom nytt og eksisterende terreng. Det må legges til rette for 

naturlig revegetering av skråningene, noe man styrer ved 

gjenbruk av toppmasser og anleggsutførelse. Murer og 

sideskråninger rundt undergangene må ha en god estetisk 

utforming for å minske den visuelle konsekvensen av tiltaket. 

Detaljreguleringsplan 

 

 

 

7.3.3 Friluftsliv og rekreasjon - Oppsummering og avbøtende tiltak 

 

I alternativ 1 bygges ingen ”naturområder” ut. Tiltaket vil ikke gripe inn i den sammenhengende 

grønnstrukturen på Tromsøya, men vil være synlig for brukere som passerer i turvegen/lysløypa i 

retning nord eller sør. Deler av dagens parkeringsområde bygges ned noe som gjør 

parkeringsforholdene dårligere enn i dag.  

I alternativ 2 vil anlegget gripe inn i det nærmeste området sør for grusbanen og en del av 

naturområdet med bakke, turveg og skog bygges ut. Tiltaket vil gripe inn i grønnstrukturen, men 

i liten grad gripe inn i den sammenhengende grønnstrukturen på Tromsøya. En del av 

eksisterende grønnstruktur øst for grusbanen vil bygges ned, og gjennomgående gangveg, noe 
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av nærturområdet og akebakkene på østsiden vil bli borte. For vinteraktiviteter som langrenn og 

skiskyting vil en nedbygging av grusbanene som brukes til parkering bety vanskeligere 

parkeringsforhold.  

Alternativ 3 vil gi større omfang på grunn av atkomstvegen inn til anlegget og volum av byg-

ninger. Adkomstvegen vil utgjøre et stort landskapsinngrep i Tromsømarka. Inngrepet foreslås 
der grønnstrukturen på øya er smalest og turtraseene er mye brukt til friluftsliv og trening. Et 
positivt element kan være hvis lysløypa få en egen trasé over Tverrforbindelsen, slik at løypa blir 

mer sammenhengende. Tromsømarka vil likevel med dette grepet deles i nord og sør, og ikke 
lengre utgjøre et «sammenhengende Tromsømarka». 

Alternativ 3 har utvidet i fotavtrykk i forhold til alt 1 og 2, og vil gripe inn i lysløypa i sør og 
skistadion i vest. Lysløype/turveg i sør og øst vil bygges ned, og må legges om. 

Figur 29 Avbøtende tiltak friluftsliv 

Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Alternativ 1:   

Opprettholde atkomst forbi 

bygninger i øst til resterende 

grusbane sør for parkering. 

Barnehage/turnhall 

sperrer for dagens 

atkomst 

Reguleringsplan 

Opprettholde den gjennomgående 

gang- og sykkelvegen øst for 

bebyggelsen. 

Barnehage/turnhall 

sperrer for dagens trasé 

Reguleringsplan 

Legge om og utbedre turstien fra 

Askeladdsvingen til lysløypa, slik 

at den følger oppå høydedraget i 

øst. 

Iht. illustrasjonsplan Reguleringsplan 

Legge til rette for gangveg nord 

for Tromsøhallen for enklere 

utendørs atkomst til løypenettet. 

Iht. illustrasjonsplan Reguleringsplan 

Etablere ny gangatkomst fra 

parkeringen ved Fløyahallen og 

opp til skistadion. 

Iht. illustrasjonsplan Reguleringsplan 

 

Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Alternativ 2   

Vurdere å opprettholde den 

gjennomgående gang- og 

sykkelvegen øst for bebyggelsen. 

Barnehage/turnhall og 

Ishall sperrer for dagens 

atkomst. 

Reguleringsplan 

Legge om og utbedre turstien fra 

Askeladdsvingen til lysløypa, slik 

at den følger oppå høydedraget i 

øst. 

Iht. illustrasjonsplan Reguleringsplan 

Legge til rette for gangveg nord 

for Tromsøhallen for enklere 

utendørs atkomst til løypenettet. 

Iht. illustrasjonsplan Reguleringsplan 

Etablere ny gangatkomst fra 

parkeringen ved Fløyahallen og 

opp til skistadion. 

Iht. illustrasjonsplan Reguleringsplan 

Opprettholde et lite antall 

parkeringsplasser utendørs, ved 

inngangen til hallen. 

Jfr. trafikkanalysen og 

vurdering av universell 

utforming. 

Reguleringsplan 

Sikre mulig kjøreatkomst for 

bevegelseshemmede til 

løypenettet rundt Tromsøhallen i 

nord.  

Iht. illustrasjonsplan Reguleringsplan 
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Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Alternativ 3    

Justere ny hovedatkomst fra 

Erling Kjeldsens veg så langt øst 

som mulig, for å redusere inngrep 

i selve marka. 

 

Forslag til ny atkomstveg 

fra nord. 

Reguleringsplan 

Evt. legge ny hovedatkomst fra 

Tverrforbindelsen til Dramsvegen 

og videre opp Askeladdsvingen, 

slik at man unngår stort inngrep i 

marka 

 

Forslag til ny atkomstveg 

fra nord. 

Reguleringsplan 

Legge lysløypa ovenfor ny 

atkomst fra nord, slik at man 

unngår kryssing bilveg/lysløype. 

 

Forslag til ny atkomstveg 

fra nord. 

Detaljreguleringsplan for veg 

Legge inn avstand mellom bilveg 

og lysløype slik at opplevelsen av 

veg ikke blir dominerende. 

 

Forslag til ny atkomstveg 

fra nord. 

Detaljreguleringsplan for veg 

 

 

 

7.3.4 Naturmiljø - Oppsummering og avbøtende tiltak 

 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmiljø til å være middels. For størstedelen av arealet 

innenfor utredningsområdet har vurderingene mot verdikilder og verdikriterier gitt utslag på 

grunn av den registrerte naturtypen «Bjørkeskog med høgstauder». I tillegg er det registreringer 

av noen rødlistede fuglearter i området. 

Konsekvensene for fauna, naturtyper, flora og vegetasjon vurderes samlet sett å være fra liten til 

liten/ubetydelig. 

Alle utbyggingsalternativer medfører i hovedsak inngrep i områder der vegetasjonen allerede er 

nedbygget. Bare mindre inngrep i eksisterende vegetasjon er planlagt. Konsekvensen for alle 

alternativ vil bli ubetydelig/liten negativ. Det er knyttet liten usikkerhet til disse vurderingene. 

Figur 30 Avbøtende tiltak naturmiljø 

Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Omfattende sprengningsarbeid i 
randsonene av 
utbyggingsområdet bør, så langt 
det er praktisk mulig, begrenses i 

yngleperioden for fugl og 
pattedyr, dvs. i perioden (mars) 
april - juli. 

 

 Anleggsfase, 

reguleringsbestemmelse 

Rigger og mellomlagring av 
masser bør etableres på en slik 

måte at minst mulig areal med 
naturlig vegetasjon berøres. 

 

 Anleggsfase, 

reguleringsbestemmelse 

Masser må ikke håndteres og 
flyttes på en slik måte at det kan 
føre til spredning av fremmede 
arter. Reetablering av vegetasjon 

og bruk av arter bør ta 
utgangspunkt i naturlig 
forekommende artsmangfold i 

 Anleggsfase, 

reguleringsbestemmelse 
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området. Det beste er likevel 
naturlig revegetering. 

 

Generelt må det ved 
anleggsarbeid gjennomføres tiltak 
for å unngå forurensning til luft, 
vann og jord. 

 

 Miljøplan 

Plan for bruk av ev sprengmasser 

må ta hensyn til naturmiljøet, og 
en bør være oppmerksom på at 
avrenning fra sprengstein kan 
virke negativt på 
ferskvannsmiljøer. 

 

 Miljøplan 

 

 

 

 

7.3.5 Trafikk - Oppsummering og avbøtende tiltak  

 

Til daglig er det ingen kapasitetsproblemer. Under større arrangementer har det vært forløp til 

kø. Spesielt i adkomsten til Tromsøhallen fra Dramsvegen er det smal veg og bratt stigning. 

Erfaringer og observasjoner viser at manuell dirigering har stor effekt på trafikkflyten. Nye planer 

for utbygging av området i og rundt Tromsøhallen vil generere trafikk i størrelsesorden 1400 – 

1800 ÅDT avhengig av utnyttelse. Dagens adkomst fra Erling Kjeldsens veg anses som både 

kapasitetssterk og trafikksikker. Det er ikke behov for å anlegge ny adkomstveg fra Erling 

Kjeldsens veg. Adkomsten fra Dramsvegen til Tromsøhallen bør utbedres i form av et bredere 

profil med bredt fortau (lik Dramsvegen). Planlagt parkeringskapasitet på 250 synes tilstrekkelig 

for daglig drift og innenfor intervallet til foreliggende parkeringsnormer. Ved større arrangement 

kan nærliggende parkeringsplasser tas i bruk. Det fordrer en viss styring, f.eks. ved hjelp av 

manuell dirigering. 

Det er utført kost-nytte beregninger av ny atkomstveg fra Tverrforbindelsen (se vedlegg). 

Resultatet av beregningen viser i hovedtrekk: 

 
- Negativ trafikantnytte som følge av at busser må legge om ruten.  

- Lette kjøretøy får en marginal nytte av tiltaket som følge av innkorting fra vest. 

- Økte operatørkostnader for buss som følge av omlagt bussrute fører til større 

tilskuddsbehov 

- Reduksjon av ulykker som følge av ny veg og marginal innkorting 

- Liten økning i luftforurensing (CO2) som følge av omlagt busstrase. 

 

Netto nytte er – 75.665 mill. kr og netto nytte pr budsjettkrone er – 2,59 kr. Beregningene er 

vedlagt konsekvensutredningen. 

 

Figur 31 Avbøtende tiltak trafikk, alle alternativer 

Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Adkomsten fra Dramsvegen til 

Tromsøhallen anbefales utbedret, 

uavhengig av alternativ, i form av 

et bredere profil med bredt fortau 

(lik Dramsvegen) evt. å 

opprettholde gang- og sykkelveg 

helt fram til Templarheimen. 

 

Kapasitet, 

avviklingsforhold og 

vegstandard 

 

Reguleringsplan 

Det er behov for å utarbeide en 

detaljert plan for avvikling av 

Parkering og oppstilling  

 

Reguleringsplan og 

Landskapsplan for 
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hente- og bringetrafikk, snuplass 

for buss og inn- og utkjøring fra 

parkeringsanlegg som tar hensyn 

til kjøretøyenes dimensjoner og 

sporingsegenskaper. Det 

anbefales plass for 3 samtidige 

busser og 20 korttidsplasser for 

bil i hente- og bringetrafikk. 

 

Ved større arrangement 

kan nærliggende 

parkeringsplasser tas i 

bruk. Det fordrer en viss 

styring, f.eks. ved hjelp av 

manuell dirigering.  

 

Tromsøbadet 

På Templarheimen anbefales å 

tilrettelegge for snuplass og 

oppstilling for 3 busser. 

 

Busstrafikk 

 

Reguleringsplan 

Gang- og sykkeladkomsten 

Dramsvegen til Templarheimen 

anbefales å utvikle til et 

sammenhengende system 

Fotgjengere og syklister 

 

Reguleringsplan, tilgrensende 

planer 

Økt trafikk til området bør møtes 

med tydeligere skille mellom 

trafikantgruppene (fortau) der 

dette ikke er opprettet i dag, 

spesielt i adkomsten fra 

Dramsvegen til Tromsøhallen. 

Breddeutvidelse av adkomsten 

anbefales også på 

trafikksikkerhetsmessig grunnlag. 

 

Trafikksikkerhet 

 

Reguleringsplan 

Nærmere støyanalyse med 

beregninger anbefales for å 

avdekke behov for 

skjerming/avbøtende tiltak for 

antatt berørte boliger. 

 

Støy 

 

Reguleringsplan. Ikke aktuelt 

ved realisering av ny 

atkomstveg fra nord. 

 

 

 

7.3.6 Universell utforming – Oppsummering og avbøtende tiltak 

Alle utbyggingsalternativene er bedre enn dagens situasjon mhp universell utforming, da både 

aktive utøvere og publikum gis flere tilgjengelige idrettstilbud enn i dag. Alternativ 1 og 2 har det 

sterkeste uu-kortet i selve Plug-in strengen, - som gjør at flere tilbud kan gis under samme tak 

og at anlegget gis et forutsigbart veifinningsprinsipp med tilbud koblet på «gaten». Dette 

forutsetter imidlertid at gaten blir trygg og sikker å bevege seg i for alle brukere, og at 

alternativet er økonomisk realiserbart.  

Samlet sett vil alternativ 2 være det beste alternativet, fordi dette gir enkel tilgang til flest 

idretter og aktiviteter. For store grupper av bevegelseshemmede vil både svømmeanlegget og 

ishallen være spesielt viktig for å opprettholde og bygge folkehelse og livsglede. 

Under gjengis avbøtende tiltak for ivaretakelse av universell utforming i planen. 

Figur 32 Avbøtende tiltak universell utforming 

Tiltak Kommentar Gjennomføring 

Parkering HC:  

Alt. 1 og 2: Om P-kjeller 

utgår, bør det sørges for at 

det likevel finnes overdekket 

parkering for mennesker med 

forflytningsproblemer. 

5 % av det totale 

parkeringstallet i øvre område 

bør være overdekket og 

øremerket denne gruppen. 

Parkeringsplassene må 

befinne seg nærmest 

Reguleringsplan / -

bestemmelser 
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Alt. 3: HC-parkering må 

fordeles i anlegget, slik at det 

gis kort avstand til alle 

innganger. HC-parkeringen 

må være overdekket. 

 

hovedinngang til bygg(ene) 

med heistilgjengelighet videre 

inn i bygget. 

Det må sikres en trinnfri og 

trafikksikker gangatkomst fra 

busstopp og fram til alle 

hovedinnganger. 

 Reguleringsplan 

Fortau må komme langs hele 

atkomstveien, også fra 

Askeladdsvingen og inn til 

hovedinngang. 

 

 Reguleringsplan 

Gangvei med tilgjengelig 

stigningsforhold mellom øvre 

og nedre aktivitetsområde må 

på plass. 

 

 Detaljreguleringsplan 

Ledelinjer for 

orienteringshemmede over 

store, åpne arealer ute og 

inne er påkrevd.  

 

Leding for 

orienteringshemmede fra 

byggets inngangssoner og ut 

til aktivitetsområdene 

Reguleringsbestemmelser 

Plassering av busstopp må gi 

kort avstand til hoved-

inngang, og atkomsten må bli 

farefri for orienterings-

hemmede og barn. 

 

 Reguleringsplan 

Alt. 1 og 2: Tilgjengelighet til 

uteområder utenom 

åpningstid:  

 

Alt. a) 

kommunikasjonsarealet i 

bygget holdes åpent også 

utenom byggets øvrige 

åpningstid.  

 

Alt. b) Det etableres HC-

parkeringsplasser ved på 

hovedinngangsplanet, og det 

bygges en tilgjengelig 

gangvei rundt bygget. 

 

Drift 

 

 

 

 

Reguleringsplan 

Alt. 1 og 2: Sone for 

horisontal kommunikasjon i 

anlegget rendyrkes og holdes 

fri for aktiviteter og 

trapp/heis. 

 

 Prosjektering/ Drift 

Alt. 1 og 2: Idretts-

barnehagen må få heis. 

 

Idrett skal være for alle. Prosjektering. Sikre ved 

TEK10. 

Alt. 1 og 2: Det medtas flere 

kjerner for 

publikumstoaletter, inkludert 

HC-WC. 

 

 Prosjektering 
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Alt. 3: Det må finnes en 

trinnfri atkomst fra 

utbyggingsområdet til 

friarealene i vest egnet for 

mennesker med nedsatt 

bevegelses- og 

orienteringsevne 

 

 Reguleringsplan 

Alt. 3: Svømmehallen må få 

trinnfri atkomst (heis) til alle 

publikumsfunksjoner 

 

Idrett skal være for alle. Prosjektering 

Alt. 3: Turnhallen må følges 

opp mht. utforming av 

kommunikasjonsveier og 

garderober. 

 Prosjektering 

 

 
 

7.3.7 Lokalklima – Oppsummering og avbøtende tiltak 

 

Det aktuelle tomteområdet ligger plassert på Tromsøyas rygg og kan være vindutsatt.  

Dominerende vindretning kommer fra sør. Sørlig vind opptrer drøyt 60 % av tiden med en 

middelvind i 10 m høyde på 4,5-5 m/s (st.avik ca 2,3 m/s). Tromsø har normalt 74 døgn med 

snøfall i løpet av vintersesongen, altså totalt 2,5 måned hvor det snør. 

Templarheimen er regulert friområde, preget av åpne områder, skogsmark og småskog. Området 

ligger på C+90-92. Et svakt høydedrag øst for tomteområdet (ca. C+105) er skogbevokst og kan 

fungere skjermende. I øvrige retninger er det åpent. 

Erfaringsmessig er det generelt er mye vind/trekk i området. Skianlegget er kjent som «et av det 

kaldeste skianleggene i Norge». Når det gjelder snøforhold, er erfaringene at det normalt ikke er 

problemer med pakking/fonn-oppbygging i forbindelse med dagens skianlegg. 

Erfaringsmessig oppleves ikke vind som et stort problem på den eksisterende grusbanen på 

Templarheimen. 

Avbøtende tiltak alternativ 1 og 2:  

Anlegget er planlagt lavt i terrenget, og vurderingene som er gjort er basert på de kotehøyder 

som er presentert i plug-in Templarheimen konseptet. Noen funn oppsummeres her: 

- Inngangspartiene kan på grunn av dominerende vind fra sør vinterstid, være utsatt for fonn-

oppbygging.  

- Barnehagens utearealer vil få mye skygge, og bør vurderes lagt på bygningens vestside. 

- Skal det være en oppholdssone knytta til kafe på tak bør det lages levegger. 

- Det er spesielt 11-banen, som på grunn av forhøyet plassering i terrenget og eksponering fra 

sør, vil være mest vindutsatt. På bakgrunn av vinddataene for området, vil banen oppleves 

som svært kjølig vinterstid, med «medvind» på 4-7 m/s i snitt store deler av sesongen. 

Banens plassering i terrenget vil medføre liten fare for snøavsetting (fonn-oppbygging), men 

varmetap på grunn av vind vil være høyere enn normalt (relativt sett). 

- Vindskjerming generelt må avveies i forhold til soltap. 

 

Avbøtende tiltak alternativ 3: 
Inngangssoner   
En må foreta endringer i feltet hvor vinden stuves opp (Se KU for illustrasjoner).  

- Ett alternativ er å flytte alle innganger vekk fra dette feltet (torget mellom turnhall og 
Tromsøbadet). En bør ikke ha dører på steder hvor det oppstår vindforsterkning. Hvis alle 

inngangssoner flyttes unna vil det være tilstrekkelig. Det er en fordel at vinden kommer 
igjennom for å spyle inngangsområde med p-arealene, slik at vi ikke vil foreslå å bygge 
de to hallene sammen i hjørnene.  
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- Et annet alternativ er å dempe vinden ved hjelp av perforerte skjermer sørvest for 
oppstuvingsområdet. 

- Et tredje alternativ er å legge opp en slak voll i samme område, for å løfte vinden over 

«trakten». 
 
Hovedinngangen til svømmehallen bør trekkes litt inn i bygningskroppen. Dette gjelder mer og 
mindre også for øvrige innganger. Inngangsparti i vindsoner må ha vindfang innvendig. 
 
Nord for svømmehallen kan en rydde snøen bort, eller la den ligge hvis inngangene ikke er i 
nødvendig bruk vinterstid. For å redusere fonning foreslås det en spoiler-løsning på 

svømmehallens gesims. (Se illustrasjon for alt. 2 i kapittelet om lokalklima i KU). Denne vil føre 
snøen lenger vekk og redusere behovet for rydding. 
 
Oppholdssoner 
Svømmehallen kan få en oppholdssone langs sørvegg, hvis det skjermes mot vind – f.eks. voll. 
 
Barnehagens lekeareal bør innredes med lesoner. Klart viktigst er det å bruke levegger til å 

skjerme bygningens sørvendte fasade.  
 
Andre areal 
En mindre del av p-anlegget vil kunne fonne igjen. En kan vurdere å flytte denne plassen vekk 
fra inngangsområdet og erstatte med grønt – busker og trær - som også vil virke klimatisk 
positivt, eventuelt barnehagens lekeareal. Snøfonner kan her ligge i fred som et aktivum for lek. 

Det foreslås i stedet å vurdere plassering av parkering i en sone som spyles rein av vinden. 
 
Det anbefales en enkel modellsimulering for å kvalitetssikre, eventuelt justere forslag til tiltak.  
 

 

 

7.3.8 Barn og unge – Oppsummering og avbøtende tiltak 

Tromsømarka er et lavterskel friluftstilbud som brukes mye av barn og unge. Marka benyttes i 

stor grad av barnehager og skoler. Planene om nye idrettsanlegg må sikre fortsatt god 

tilgjengelighet for bruk av friluftsområdene. Idrettsanleggene på Templarheimen benyttes i dag 

aktivt av barn og unge gjennom ulike idrettsforeninger. Planen om utvidelse av idrettsfasiliteter 

på Templarheimen anses således å ha positive konsekvenser for barn og unge. 

I konsekvensutredningen er det vurdert alternativer for lokalisering av barnehage og kvaliteter 

ved uterom for barnehage. Etter som dette ikke er en del av planforslaget omtales ikke det 

videre her. 

 

 

 

7.3.9 Idrett - Oppsummering og avbøtende tiltak 

 

I tabellen under gis en oppsummering av konsekvenser for idretten på kort og lang sikt, med og 

uten Grønnåsen, basert på alternativ 3 for Templarheimen: 

Figur 33 Konsekvenser for idretten 

OPPSUMMERING AV DE ULIKE ALTERNATIV FOR UTBYGGING 

Idrettsfunksjoner Alternativ 0 

Templarheimen i dag 

Alternativ 3 

Templarheimen uten Grønnåsen 

Alternativ 3 

Templarheimen med 

Grønnåsen 

På kort og 

mellomlang sikt 

sikt 

Ski og skiskyting har 

gode anlegg. 

 

Skikonkurranser vil ikke kunne 

gjennomføres som i dag og ski 

vil få svært vanskelige forhold. 

Skiskyting vil ikke kunne 

opprettholdes, anlegget vil ikke 

fungere. 

Ski- og skiskyting har 

meget gode anlegg. 
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På mellomlang og 

lang sikt 

Ski og skiskyting vil 

kunne gjøre forbedringer 

som gir meget gode 

anlegg. 

Skistadion og skiskytterarena 

må flyttes. 

Ski- og skiskyting har 

meget gode anlegg. 

 

Avbøtende tiltak alternativ 3: 

- Skiskytter standplass flyttes mot sør eller mot vest. Både standplass, start, målgang og areal 

for strafferunder bør være i samme område (Midlertidig løsning i påvente av Grønnåsen). 

- Skiløyper legges om i forhold til ny stadion (jfr.ovenfor) 

- Flytting av lysløype lengre vest pga. Tromsøbadet og barnehage (permanent) 

- Tilbakeføring av areal til naturområder 

 

 

7.3.10 Energi 

Det er vist forutsetninger for utbyggingsalternativene, drøftet løsninger, samt konkludert med 

anbefalte løsninger i vedlagte utredning. Se kapittel om energibehov under virkninger av planen.  

 

7.3.11 Vann, spillvann og overvann 

 

Generelt 

Det er vurdert hvilke konsekvenser en ny idrettspark på Templarheimen vil få med tanke på 

vannforsyning, spillvann og overvann (VAO). VAO vurderes mot tre alternativer for ny 

idrettspark. 

En sammenstilling av VAO-kostnader i denne sammenheng viser følgende: 

 Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

Alternativ 3 

Vannforsyning  9,8 mill 10,2 mill 4,4 mill 

Spillvann  2,0 mill  2,0 mill 1,9 mill 

Overvann  4,2 mill  7,9 mill 7,5 mill 

Totalsum 16,0 mill 20,1 mill 13,8 mill 

 

 

Vannforsyning 

Etablering av Templarheimen idrettspark medfører at deler av hovedvannledning (VL600) 

gjennom området må legges om. Direktetilkobling fra VL600 til Templarheimen idrettsanlegg 

tillates ikke. Det etableres trykkreduksjon og ny vannledning fra VL600 til området nedenfor med 

boliger, skoler og idrettsanlegg. Vann til Templarheimen idrettspark, henholdsvis til forbruk og 

brann, tas fra vannledningen etter trykkreduksjon. 

Forventet vannbehov: 

Alternativ 1: 25-30 l/s (inkl. ca. 10 l/s til innfylling av svømmebasseng) 

Alternativ 2: 30 l/s (inkl. ca. 10 l/s til innfylling av svømmebasseng) 

Alternativ 3: 30 l/s (inkl. ca. 10 l/s til innfylling av svømmebasseng) 

Brannvann: 50 l/s  

 

 

Spillvann 

Etablering av Templarheimen idrettspark medfører at ca. 230 m spillvannsledning med dimensjon 

ø125mm, skiftes ut til ø160mm i øvre del av avløpssonen. Det er utført kapasitetsvurdering av 

eksisterende spillvannssystem nedenfor Templarheimen. Nåværende dimensjoner på eks. 

ledningsanlegg og gode fallforhold, tilsier tilstrekkelig kapasitet. Det stilles likevel spørsmål til 

hvor mye fremmedvann som tilføres/lekker inn. Dette bør måles i en senere fase av prosjektet.  

Forventet ny spillvannproduksjon i avløpssonen: 
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Alternativ 1: 20 l/s (+ dagens produksjon, 8,9 l/s = Qmaks,time = 28,9 l/s – ”målt” i kum S177) 

Alternativ 2: 20 l/s (+ dagens produksjon, 8,9 l/s = Qmaks,time = 28,9 l/s – ”målt” i kum S177) 

Alternativ 3: QSPalt2 = 20 l/s 

 

Overvann 

Det er vurdert hvilke konsekvenser en ny idrettspark vil få med tanke på overvannsavrenning. I 

den forbindelse er det beregnet overvannsmengder basert på dimensjonerende regntilfeller - før 

utbygging og etter utbygging - for på den måten kunne vurdere forskjeller.  

Planområdet (Templarheimen) er lokalisert slik at man i prinsippet kan velge i hvor stor grad 

man ønsker å føre overvann vestover eller østover. I følge Tromsø kommune er det lite ønskelig 

med økt avrenning mot vest, fordi overvannssystemet nedstrøms ikke er dimensjonert for dette.  

Det skisseres flere muligheter i rapporten, men det foreslås at avrenning mot vest forblir som i 

dag, mens en avrenningsøkning på grunn av utbygging av idrettspark, håndteres østover.    

 

Løsningsforslag: 

Alternativ 1: Internt rørsystem, samt fordrøyningsmagasin på østsiden. Avrenningsøkning 

 håndteres mot øst. Påslipp til eksisterende overvannsnett. 

 

 

Alternativ 2: Internt rørsystem, samt ny overvanns-/tappeledning på østsiden – ned til utslipp 

 I sjø. Ledningen tilføres tappevann fra svømmebasseng.  

 

Alternativ 3:  Det foreslås fordeling av avrenningen mot øst og vest. Ved å etablere 

fordrøyningsmagasin både på vest og øst siden, kan man kontrollere 

utslippsmengdene tilsvarende dagen situasjon.  

 

Ledningsdimensjoner: 

Ledningsdimensjoner for vann, spillvann og overvann er veiledende og må beregnes mer 

detaljert i videre utredninger. 

 

7.3.12 Brannberedskap 

 

I KU kapittelet om kommunale tjenester og økonomi, og i risiko- og sårbarhetsanalysen, er 

brannberedskap vurdert for utbyggingsalternativene. Øvrige tema fra kapitlene er gjengitt andre 

steder i planbeskrivelsen, og gjentas ikke her. 

 

Brannberedskap til alternativ 1 og 2 (Plug-in): 

Det er god tilgjengelighet for stigebil til hovedinngang og tilgrensende bygg mot nord, herunder 

til foaje, turnhall/barnehage og ballhall. Brannberedskapen vil også være sikret fra nord og vest, 

på kjørbare gangveger. Mot øst ligger imidlertid bebyggelsen inn mot en terrenghøyde, og det er 

ikke lagt opp til kjørbar veg på denne siden. Det bør vurderes, for bedre tilgjengelighet til 

ishall/fotballbane. Kjørbar veg på denne siden vil kunne komme i konflikt med barnehagens bruk 

av friområdene, og ferdsel anbefales begrenset til utrykningskjøretøy. 

Brannberedskap til alternativ 3 (Planforslaget): 

Tilgjengelighet for redningsbil er vist i landskapsplan for Tromsøbadet. Det er mulig å komme til 

med brannbil mellom Tromsøbadet og turnhall (sør for badet) og mellom Tromsøbadet og 

Barents arena (nord for badet). Nord for badet er det mulig å kjøre ned til vestsiden av bygget. 

Det er kjørbar atkomst nord for Tromsøhallen, og mulig å komme til på vestsiden av 

Tromsøhallen og Barents arena via denne. 

Det er kjørbar atkomst øst for turnhallen, og mulig å etablere kjørbar atkomst inn til 

barnehagens utearealer, for tilgang til bygningenes sørside. 

Kjørbar atkomst rundt bygg må sikres i detaljreguleringsplaner.  

Tilstrekkelig brannvannsdekning må sikres for alle alternativene. Se kapittel om vannforsyning. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

8.1 Merknader 

Det vises til fastsatt planprogram for forhåndsmerknader til planen ved varsel om oppstart. 

 

Merknader er vedlagt planbeskrivelsen. 
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9. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Områdereguleringsplan Templarheimen er en plan for framtidige idrettshaller på dagens 

grusbane på Templarheimen, og et svar på etterspørsel etter anlegg til Idretten i Tromsø. Planen 

legger til rette for folkebad, inkludert klatrehall (Tromsøbadet), ny turnhall, ny flerbrukshall 

(Barents Arena), og ny/oppgradert flerbrukshall (Tromsøhallen). Det reguleres for tilhørende 

infrastruktur, og det foreslås båndlagt areal til en mulig ny atkomstveg fra nord, fra Erling 

Kjeldsensveg. 

 

Planforslaget er i samsvar med overordnede planer og ønsket arealbruk i området, men 

provoserer likevel fram interessemotsetninger i kraft av sitt volum og utstrekning, i et område 

som er definert som Tromsømarka. Særlig gjelder dette skiidretten, som får sitt område på 

Templarheimen redusert. Lysløypa over skistadion må også legges lengere vest. 

 

Det er mulig å realisere utbyggingen, og håndtere trafikken til/fra anlegget, basert på dagens 

atkomstveg i Askeladdsvingen med anbefalt oppgradering. Likevel har kommunen ønsket å 

vurdere effekten og konsekvensene av en ny atkomstveg fra nord. En atkomstveg fra nord kan 

forsterke framtidig kollektivtilgjengelighet til Templarheimen. Ny veg kan sees i sammenheng 

med overordnede endringer i transportnettet i Tromsø, der riksvegen over tverrforbindelsen blir 

lagt i tunnel, og det blir mulig med rundkjøring i plan på Erling Kjeldsensveg. Det foreligger 

prosjekteringsgrunnlag og kost- nytteberegninger for ny vegtrasé, men realisering av veg krever 

egen reguleringsprosess. Det blir viktig i en eventuell reguleringsprosess å sikre 

sammenhengende turveg-/lysløype parallelt med ny atkomstveg, og sikre planfri kryssing av 

tverrforbindelsen for lysløypa. 
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VEDLEGG  

 
Vedlegg til planbeskrivelsen: 

 ROS-analyse (Rambøll) 

 Konsekvensutredning (Rambøll) 

 VAO-tegninger (Rambøll) 

 

 Uteromsplan Tromsøbadet (Asplan Viak) 

 Uteromsplan turnhall (Tromsø turnforening) 

 Geotekniske undersøkelser, Tromsøbadet (Multiconsult) 

 

Andre relevante dokumenter: 

 Prosjekteringsgrunnlag veg (Rambøll) 

 Kostnadsberegninger veg (Rambøll) 
 


