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1. INNLEDNING 

Dette dokumentet består av utredninger til områdereguleringsplan for Templarheimen 

idrettspark, plan ID 1810. Utvalgte utredninger svarer til krav om konsekvensutredning iht. 

Forskrift om konsekvensutredninger. Øvrige relevante tema vurderes mht. konsekvenser av 

planforslaget iht. veileder Reguleringsplan, utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven. Tema er i henhold til fastsatt planprogram for områdereguleringsplanen (datert 

27.8.2014). 

 

 

Konsekvensutredningstema Vurderingstema 

 

Landskap og grønnstruktur 

 

Energiløsninger 

Friluftsliv og rekreasjon Vann, spillvann og overvann 

Naturmiljø Universell utforming 

Trafikk Barn og unge 

 Kulturmiljø 

 Klima 

 Støy 

 Tjenestetilbud og kommunal økonomi 

 Idrett 

 Risiko og sårbarhet 

 

 

2. BAKGRUNN 

2.1 Historikk og prosess 

I 2011 leverte Rambøll Norge AS en forstudie til kommunen for Templarheimen idrettspark. 

Formålet med forstudien var å etablere et beslutningsgrunnlag for om en idrettspark på 

Templarheimen ville være gjennomførbar. Bakgrunnen for forstudien var et kommunestyrevedtak 

fra juni 2010 om å utrede området. Tromsø idrettsråds anleggsprosjekt ”Idrettsbyen Tromsø” 

fikk, ved hjelp av arkitektkontoret 70° Nord arkitektur AS, utarbeidet konseptet Templarheimen 

plug in for å innarbeide de ulike idrettene i et felles anlegg på Templarheimen/Breivang. Plug-in 

konseptet lå til grunn for vurderingen av de ulike tema Tromsø kommune ønsket å få belyst i 

forstudien.  

 

Siden forstudien ble utarbeidet har både idretten og kommunen jobbet videre med innhold i 

prosjektet, og kommunen besluttet å få utarbeidet en områdereguleringsplan for idrettsparken. 

Parallelt med varsel om oppstart og høring av planprogram for områdereguleringsplanen i 2013 

ble Rambøll bedt om å oppdatere utredningene fra 2011 iht. nye forutsetninger for prosjektet, 

samt å vurdere ytterligere konkrete tema iht. planprogrammet. Rambøll leverte da en 

konsekvensutredning for to alternativer av plug-in konseptet i 2013. 

 

Senere har kommunen, på bakgrunn av funn i utredningene, og politiske føringer om plassering 

av badeland på Templarheimen, revidert arealdisponering og bygningskonsept for 

Templarheimen ytterligere. Plug-in-konseptet er erstattet av et mer trinnvis utbyggingskonsept, 

der Tromsøbadet legger premissene for arealdisponeringen. Fastsatt planprogram for 

områdereguleringsplanen (27.8.2014) inkluderer derfor et alternativ 3 basert på overnevnte 

premisser. 

 

Etter fastsettelse av planprogrammet i 2014 har det gjennom blant annet medvirkningsprosess 

med idretten, kommet nye vedtak om ytterligere endringer for arealdisponeringen innad i 

idrettsparken. Prosjektet for Tromsøbadet (v/kommunen/Faveo/Asplan Viak) hadde et grunnlag 

til reguleringsplan klart i mars 2015, og konsekvensutredningen er basert på dette grunnlaget. 

Utover våren 2015 er arealdisponeringen noe justert, men hovedprinsippene for arealbruk og 

bygningsmassen er ikke endret.  

 

I prosessen er det gjennomført flere møter med Tromsø kommune som oppdragseier, og som 

fagmyndighet for å sikre utveksling av kunnskap og erfaringer. Rambøll har også hatt møter med 

arkitektkontoret 70° Nord, Idrettsbyen Tromsø, Idrettsrådet, Prosjekt for Tromsøbadet ved 

kommunen, Faveo og Asplan Viak, samt med flere idrettsforeninger. Særlig skiklubbene og 

turnforeningen har gitt viktige bidrag i siste fase. Rambøll vil takke Tromsø Storm for deres 
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bidrag i forhold til trafikktelling og reisevaneundersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med 

kampen Tromsø Storm mot Asker Aliens (Forstudien, 2011). Rambøll har gjennomført befaringer 

av området for ulike fagområder i flere omganger. 

 

2.2 Dagens bruk 

Templarheimen/Breivang er i dag et samlet anlegg for en rekke ulike idretter, og er det 

nærmeste man kommer en idrettspark i Tromsø kommune. Området ligger på det grønne 

friområdet på toppen av Tromsøya i tilknytning til langrennsløyper og turveger. I dag har 

området Fløyabanen (kunstgress med undervarme), Fløyahallen flerbrukshall (fotball, karate, 

skatehall, treningssenter, fysioterapi, gymsal, bueskyting), Tennishallen (Tennis, klatring, 

squash), Tromsøhallen (Stor flerbrukshall) skistadion og skihus. Siste utbygging på dette 

området var ishall som ble bygget i 2010.  De nye planlagte anleggene vil komme sør for 

Tromsøhallen, på det som i dag benyttes som grusbane. 

 

2.3 Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 2011-2022, setter av området ved Templarheimen til bebyggelse og 

anlegg/idrettsanlegg. Øvrig areal nord, sør og vest for Templarheimen er avsatt til grønnstruktur 

i arealdelen. Tidligere var dette båndlagt areal, med friområde i den nordlige og sørlige delen av 

arealet. Markagrensa på Tromsøya ble definert i kommuneplanens arealdel 2000, og markerte da 

grense mellom utbyggingsområder og områder som er regulerte friområder, friluftsområder og 

LNFR-områder. I KPA 2011-2022 defineres markaområdene som grønnstruktur, som er nytt 

arealformål i PBL 2008. Markagrensa er beholdt som illustrasjon i plankartet. Forslag til revidert 

plan for perioden 2015-2026 viderefører dette. 

 

Reguleringsplan for ”Sentralidrettsanlegget ved Templarheimen av 10.02.76, plan ID 513, setter 

arealet av til friområde/idrett. Planen inneholder idrettsanlegg som fotballstadion, isstadion, 

turveg og idrettshall. Det ble gjort en mindre vesentlig reguleringsendring i 1981 som regulerer 

inn en gangveitrasé. Området nedenfor Templarheimen langs Dramsvegen, er siden 1976 

regulert til blant annet kunstgressbane, idrettshall tennishall og ishall. 

 

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

idrettsanlegg på Templarheimen. Kommuneplanens arealdel er vedtatt senere enn 

reguleringsplanen og gjelder foran i tilfelle motstrid. 

 

2.4 Planprogram 

Planprogram for Områderegulering Templarheimen, plan nr. 1810, ble fastsatt i Byrådet 27.8.14. 

Planprogrammet definerer alternativer for konsekvensutredning, tema til konsekvensutredning og 

vurdering, og beskriver plan for prosess mht. fremdrift og medvirkning. Fremdriften er betydelig 

forskjøvet i forhold til planprogrammet. Alternativ 3 i planprogrammet er endret. Revidert 

alternativ tre presenteres i kapittel 3.  
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3. UTREDNINGSALTERNATIVER 

3.1 Generelt 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal også referansealternativ vurderes. Det er 

vurdert tre alternativer for utvikling av planområdet i tillegg til referansealternativet: alternativ 0, 

1, 2 og 3. 

 

3.2 Alternativ 0 

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). 

 

3.3 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 1 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.  

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.  
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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. 

 

3.4 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 2 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.  

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

østsiden av grusbanene. Takhøyden er ca. 105 moh. 

 

3.5 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 3 Alternativ 3, endring fra planprogrammet 

 

 

 

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 4 Situasjonsplan Alternativ 3, Rambøll 
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4. METODE FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN 

Følgende temaer er konsekvensutredet i henhold til 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. 

 

Fagspesifikk metodebeskrivelse følger for hvert tema. 

 

 

4.1 Nærmere om metode 

 

Utredningene vil bygge 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 på som beskrevet under.  

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

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

vegvesen, 2014). Håndbok 140 (2006) lå til grunn da utredningsarbeidet startet.   

Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for samfunn, miljø og 

naturressurser.  

Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensutredningene er en forventet utvikling i henhold til 0-

alternativet, dvs. stort sett dagens situasjon.  

Tre begreper står sentralt når det gjelder 

vurdering og analyse av ikke-prissatte 

konsekvenser; Verdi, omfang og konsekvens.  

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et 

område eller miljø er. Verdi, uttrykt som tilstand, 

egenskaper eller utviklingstrekk for det aktuelle 

temaet i det området som prosjektet planlegges. 

2.  Tiltakets virkning/omfang, dvs. hvor store 

endringer (positive eller negative) som tiltaket kan 

påføre det aktuelle temaet. 

3. Virkningens konsekvens, som fastsettes ved å 

sammenholde opplysninger/ vurderinger om det 

berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets 

virkning. 

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en 

tredelt skala: 

Liten – lokal verdi og/eller begrenset verdi uavhengig 

av geografi 

Middels – regional verdi eller spesielt stor lokal 

betydning 

Stor – nasjonal eller internasjonal verdi verdi 

 

 

 
 

Figur 5 Konsekvensvifte etter Statens vegvesens 
håndbok V712 
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Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis skjønnsmessig. I forhold til omfang og konsekvens er 

metoden forenklet noe ved at de er slått sammen til færre kategorier.  

 

Tabell 1 Konsekvensskala 

 

 

 
  

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + Meget stor positiv konsekvens  
Meget store forbedringer i forhold til dagens situasjon. 

Kan i prinsippet ikke bli bedre.  

+ + + Stor positiv konsekvens  Store forbedringer i forhold til dagens situasjon.  

+ + Middels positiv konsekvens  
Middels store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

+ Liten positiv konsekvens  Små forbedringer i forhold til dagens situasjon.  

0 Ubetydelig/ingen konsekvens  
Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til dagens 

situasjon.  

–  Liten negativ konsekvens  Noe forverring i forhold til dagens situasjon.  

– –  Middels negativ konsekvens  Middels forverring i forhold til dagens situasjon.  

– – –  Stor negativ konsekvens  Store forverringer i forhold til dagens situasjon  

– – – –  Meget stor negativ konsekvens  
Meget store forverringer i forhold til dagens situasjon. 

Kan i prinsippet ikke bli verre.  
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5. LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR 

5.1 Metode og datagrunnlag 

Formålet med dette kapitlet er å beskrive mulige konsekvenser av utvidelse av idrettsanlegget på 

Templarheimen for landskapet og landskapsopplevelsen. Utredningen er et bidrag i 

grunnlagsmaterialet når det skal: 

 

- Fattes beslutning om utbygging/ikke utvidelse/utbygging av idrettsanlegget. 

- Planlegges en best mulig utforming av anlegget. 

- Beskrives eventuelle avbøtende tiltak. 

 

 

5.1.1 Datagrunnlag 

Rapporten bygger på kommuneplanens arealdel 2015-2026 som er under revidering og ute på 

høring våren 2015, og som avsetter området til friområde og deler av området som er båndlagt 

til idrettsformål.  

 

70°N Arkitektur AS har som en del av prosjektet Idrettsbyen Tromsø på oppdrag fra Tromsø 

idrettsråd utarbeidet et konsept, Plug-in Templarheimen, som danner grunnlaget for denne 

utredningen. Plug-in konseptet viser en utbygging hvor flere hallfunksjoner henger sammen, og 

hvor en gradvis utbygging er mulig. Denne analysen tar for seg to utbyggingsalternativer. 

 

Landskapsbeskrivelsen er gjort med utgangspunkt i befaring av tiltaksområdet, tilgjengelige kart 

og skriftlig informasjon og informasjon fra kommunen. Befaring ble utført 04.10.2011 og 

20.11.14. 

 

5.1.2 Metodikk 

Landskapsbeskrivelsen tar utgangspunkt i ”Landskapsanalyse, Fremgangsmåte for vurdering av 

landskapskarakter og landskapsverdi” (Direktoratet for naturforvaltning, 2010) 

 

Den europeiske landskapskonvensjonen definerer begrepet landskap: Landskap betyr et område, 

slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige 

og/eller menneskelige faktorer. 

 

Landskapskarakterbegrepet brukes i flere klassifiserings- og analysemetoder. I det norske 

”Referansesystemet for landskap” (NIJOS 2005) er det forklart at landskapskarakter dannes av 

Landskapskomponentene (hovedform, småformer, vann og vassdrag, vegetasjon, 

jordbruksmark, bebyggelse og tekniske anlegg) og samspillet mellom disse. 

 

Vurdering av landskapsmessige konsekvenser er basert på metodikken til Statens Vegvesens 

håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006). Landskapets visuelle kvaliteter vurdert etter en skala 

med tre kategorier: liten, middels og stor verdi. Tiltakets omfang er et uttrykk for hvor store 

negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil medføre for landskapet. For fastsettelse 

av tiltakets omfang, er det vurdert i hvilken grad landskapsbildet blir endret som følge av 

terrengendringer, tiltakets lokalisering, form og dimensjon, synlighet og eksponering. 

Konsekvensgraden er funnet ved å sammenstille vurderinger av tiltakets omfang med 

vurderinger av områdenes verdi. 

 

 

5.1.3 Avgrensing av utredningsområde og influensområde 

Influensområdet er det området hvor det antas at opplevelsen av landskapet kan påvirkes av 

tiltakets synlighet. Influensområdet vil bestemmes av det aktuelle inngrepet, ulike topografiske 

trekk, visuelle sammenhenger og trekk i vegetasjon og landskap. 

 

Utredningsområdet omfatter planområdet for idrettsanlegget og influensområdet. For et 

alternativ er planområdet og influensområdet utvidet med vegtrasé nordover til 

Tverrforbindelsen, Erling Kjeldsensveg. 
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Figur 6 Utredningsområdet og influensområdet 

Figuren viser plassering av planområdet over dagens situasjon. Utredningsområdet vil i tillegg være 
områder som er visuelt influert av tiltaket. 

 

 

5.2 Referansealternativ 

5.2.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens 

situasjon refererer til nåværende forhold uten tiltak. Alternativet brukes som referanse ved 

vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av foreslått utbygging. Planområdet er i 

dag preget av tidligere terrenginngrep, og vi finner bebyggelse i form av Tromsøhallen mot nord, 

og et tilrettelagt vei-/stinett i området. Det er også store grusareal til sportsformål, som også 

benyttes til parkering, i området.  Se for øvrig kap. 5.4 for beskrivelse av området. 

 

5.3 Utbyggingsalternativer 

 

5.3.1 Alternativ 1 

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.  
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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. 

 

 
 

Figur 7 To utbyggingsalternativer basert på Plug-in prosjektet 

Figuren viser konseptet plug-in Templarheimen, som er delt i to utbyggingsalternativer. For en mer 
utfyllende beskrivelse av de ulike utbyggingselementene, se 70°N rapport ”Idrettsbyen Tromsø. Plug- in 
Templarheimen”. I alternativ 1 erstatter nr. 11 (svømmehall) plass nr. 6 (Barents arena). 

 

5.3.2 Alternativ 2 

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.   
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5.3.3 Alternativ 3 

Asplan Viak sitt forprosjekt viser et nytt fotavtrykk og en annen plassering av bygg og veger, vist 

på figur 3. Bygningsvolumene er delt opp og plassert sørvestover fra Tromsøhallen, med 

opparbeidede uteområder inkludert atkomst og parkering på østsiden av og mellom byggene.  

 

Ny storhall (67 x 80 m, høyde ca. 14 m) er koblet på den eksisterende Tromsøhallen på dens 

sørside.  

 

Tromsøbadet og klatrehall (76 x 87 m, høyde ca. 16-24 meter) er plassert i midten og trukket 

lengre vest enn tidligere alternativer. 

 

Turnhall (53 x 36,5, høyde 6 meter) og barnehage (24 x 36,5 m, høyde ca. 6-10 meter) er 

plassert i sør, med uteområder for barnehagen ytterligere sørover.  

 

Ishall er ikke med i alternativet. 

 

En ny tofelts veg med tilhørende gangveg, vist i forslag fra Rambøll bygget på underlag fra 

Asplan Viak, anlegges fra Tromsøhallen og nordover til Tverrforbindelsen. Den legges i hovedsak 

over eksisterende ski/turløype. 
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Figur 8 Utbyggingsalternativ 3 

Figuren viser alternativ 3, basert på fotavtrykk for reguleringsplanen og landskapsplan fra Asplan Viak. 
Vegen nordover fra Tromsøhallen til tverrforbindelsen er tegnet av Rambøll, basert på underlag fra 70 
°N Arkitekter for Idrettsbyen. Situasjonsplanen er utarbeidet av Rambøll. 
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5.4 Landskapsanalyse 

 

5.4.1 Landskapsregion 

Ut i fra Nijos’ sitt nasjonale referansesystem for landskap ligger planområdet innenfor 

landskapsregion 32 (Fjordbygdene i Nordland og Troms). Det er fjordtrauet som hovedform, 

samt kulturpreget som binder regionen sammen. Variasjonen i fjordlandskapene er store, fra 

landskap preget av spisse tinder til rolige åser. Mest utbredt er imidlertid paleiske fjellformer med 

høye, og rolig avrundete fjellmassiv. Man har hele tiden de ulike fjellformasjonene som ruvende 

kulisser i bakgrunnen.  

 

Generelt har regionen et godt løsmassedekke, med tykke morene- og strandavsetninger. 

Fjordarmene er ofte korte, og fortsetter som dype u-daler inn i høyfjellet rundt. De korte fjordene 

er som regel brede og forgrenet i fjordmunningene, mens lenger inne er fjordarmene ofte smale. 

Det finnes lengre fjordarmer innimellom.  

 

Av vegetasjon er det bjørkeskogen som dominerer, men det er stor variasjon i regionen. Her 

finnes rike lauvskogstyper, furuskoger i fjordbotner, karrig kystfuruskog utover, granskog og 

graslier i gjengroing. Her er også store myrareal.  

 

5.4.2 Tromsøya 

Tromsøya er en langstrakt øy som ligger mellom Tromsøysundet og Lyngenhalvøya i øst og 

Sandnessundet og Kvaløya i vest. Øya har en slak høyderygg og slake åser som strekker seg i 

nord-sør retning med høyeste punkt 159 moh. Bebyggelse og infrastruktur ligger over store deler 

av øya, men et større sammenhengende grøntbelte dekker høyderyggen fra nordspissen og 

sørover på øya. Tromsøya er omkranset av smale sund og fjorder, og fjell- og tindeformasjoner 

ligger fjernere omkring som ruvende kulisser.  

 

5.4.3 Planområdet 

Planområdet ligger ved Breivang midt på Tromsøya, sør for Universitetet i Tromsø og Erling 

Kjeldsensveg. Dette er et flatere parti i randsonen til marka, omtrent på 90moh. Planområdet er i 

dag hovedsakelig opparbeidet med planerte gruslagte baner, Tromsøhallen og andre mindre bygg 

som klubbhus og lignende. Adkomst er nordøst i området fra Dramsvegen og Askeladdsvingen.   

 

Nord i planområdet ligger Tromsøhallen (ca. 88moh), en idrettshall med buetak og med 

grunnflate på nærmere 5000m2. Rundt denne ligger kjøre- og parkeringsarealer i asfalt og grus 

og et lavt vinkelbygg/klubbhus. Sørover ligger flere store grusbaner. Den sørlige delen av banene 

ligger på en fylling som danner en markant skråning i området.  

 

Idrettsanlegget ligger inntil åpne myrområder i vest som heller slakt nedover i sørvestlig retning. 

Planområdet og det slake myrlandskapet utgjør til sammen et åpent og luftig område som er 

omkranset av lave løvskogkledte åser. Skogen og marka danner en grønn ramme og visuell 

skjerm mot omkringliggende bebyggelse og veger. Den naturlige utsynsretningen er 

hovedsakelig mot Sandnessundet og Kvaløya. Nord for planområdet heller terrenget nedover i 

retning Tromsøysundet, og kunstgressbanen og andre idrettshaller ligger på et lavere terrengnivå 

forholdsvis tett på planområdet, en bratt skråning skiller disse områdene.  

 

På østsiden av grusbanene ligger en skogkledt åskam tett inntil. Denne er en del av silhuettlinja 

på øya. Den er i tillegg en viktig buffer mellom idrettsanlegget og bebyggelsen i Askeladdsvingen, 

og en tydelig vegg i landskapsrommet rundt planområdet.  

 

På selve planområdet er det meste opparbeidet, mens det i myrterrenget er spredte 

installasjoner gang/sykkelforbindelser ut til andre stier/veger og anlegg. Her ligger en 

skiskytterarena, med standplass og tilhørende installasjoner. Tur- og sykkelstier/løypenett 

kommer inn i planområdet nord og sørfra, og går på vestsiden av planområdet. Installasjoner i 

tilknytning til idrettsanlegget er i tillegg lysmaster og ledninger, små tidtaker/speakerbuer. 

 

Området mellom Tromsøhallen og Tverrforbindelsen følger høyderyggen på Tromsøya og består 

av et vegetasjonsdekt, småkupert terreng. Det er en del av det sammenhengende grøntdraget 

som strekker seg nord-sør midt på øya, med turstier- og løyper øst og på nedsiden av de 

høyestliggende terrengformene. I ytterkant av grøntområde mot øst skrår terrenget bratt ned 

mot ishall og kunstgressbane, mens i vest og mot nord er det Tverrforbindelsen som avskjærer 

skog- og markaområdet. 
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Figur 9 Foto: Tromsøhallen og grusbanen, sett mot nord. 

 

 

Figur 10 Foto: Grusbanen med lave skogkledte åser og fjell i bakkant. 

 

Figur 11 Foto: Myrpartiet vest for planområdet, med lysløype og skytebane. 
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Figur 12 Foto: Lysløype/tursti nord for Tromsøhallen mot Tverrforbindelsen. 

 

 

5.4.4 Innsyn 

Området er i dag ikke særlig eksponert, da det ligger nedsenket blant lave åser på et høyt 

terrengnivå på øya. De nordligste delene av planområdet og hallen er synlig fra de 

høyereliggende boligområdene nord på øya. Deler av bebyggelsen ved Prestvannet ser også inn i 

planområdet sørfra. Området ligger tett opptil silhuetten av Tromsøya sett fra fastlandet, Kvaløya 

og sundene. 

 

 

5.4.5 Landskapskarakter 

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

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

store grusdekte flater 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, 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.  

 

 

5.4.6 Verdisetting 

Området er for mange en port inn til marka. Her forlater man byen og skal bruke området til 

friluftsaktiviteter eller området er et utgangspunkt for utflukter, turer og trening. Andre opplever 

området i sin gjennomfart som gående, joggende, syklende, skigående ol. For de som bruker det 

som markaport kan det være bruksrelaterte positive landskapsopplevelser knyttet til stedet, med 

grønne omgivelser, åpenhet og man ser mange stier som leder ut i marka og byr på fine 

turmuligheter. For de som har ankommet marka på andre steder og passerer området er det nok 

åpenheten og utsikten herifra som er verdifull, og ikke selve nærmiljøet.  

 

Nærmiljøet byr på en blanding av idrettsanlegg og natur. Idrettshall og grusbaner er store i skala 

og dominerer landskapsbildet, og de små utspredte installasjonene kan virke litt rotete i et 

naturområde. Landskapskvaliteten i dette området er omgivelsene rundt, en større 

sammenhengende grønnstruktur med frodig og stedstypisk vegetasjon som omslutter 

planområdet nærmest, og mektige fjellformasjoner fjernere. 

 

Nevnes må også den grønne silhuetten på høydedraget, som planområdet ligger tett opptil. Den 

grønne silhuetten eksponerer seg sterkt fra begge sider av øya og danner en logisk sammenheng 

i landskapet.  
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Konklusjon verdi 

Verdi: Liten Middels Stor 

             

Verdien settes til middels til liten, der selve planområdet har liten landskapsverdi, men 

beliggenheten og omgivelsene øker verdien.  

 

 

5.5 Omfang/konsekvens 

5.5.1 Omfang og konsekvenser i anleggsfasen 

Konsekvensene for landskapet i anleggsfasen vil være kortvarige, og i stor grad bestå av ulike 

terrengskader forårsaket av transport og maskiner som benyttes ved bygging av veger, 

fundamenter og lignende. Den største konsekvensen for landskapet i denne fasen vil være økt 

menneskelig aktivitet. Området vil bære sterkt preg av byggearbeider, lastebiler, kraner osv. 

Dette er imidlertid aktiviteter som vil forsvinne når anlegget er ferdig, og som ikke vil etterlate 

seg varige spor i landskapet. Konsekvensen for landskapet i anleggsfasen vurderes å være liten, 

under forutsetning at anleggsarbeidene foregår på en mest mulig skånsom måte, og følger planer 

for rigg og anleggsarbeider. Dette gjelder spesielt ved utbygging av ishall som ved bygging 

innebærer inngrep i naturterrenget, og hvor det vil bli behov for tilpasninger til naturen rundt. 

Det forutsettes at hele området istandsettes ved anleggsarbeidenes slutt. 

 

5.5.2 Omfang og konsekvens 0-alternativet 

0-alternativet settes per definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 

0-alternativet for landskap bli ubetydelig. 

 

5.5.3 Omfang og konsekvenser i driftsfasen, alternativ 1 

Alternativ 1 bygges ut på areal som allerede er tatt i bruk, i dag er dette er parkeringsareal, areal 

for klubbhus og liten grusbane. Det er atkomstvegen til parkeringshuset som vil medføre de 

største fysiske terrengendringene, hvor en både må skjære seg ned i terrenget, samt etablere en 

fylling på nedsiden.  

 

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 et stort tilbygg 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. Det vil beslaglegge mer av området, både visuelt og fysisk og danne nye vegger i 

landskapsrommet. Amfiet slik det er tegnet inn vil bli et ruvende og massivt innslag i 

nærområdet.  

 

Det er markabrukere som i størst grad blir rammet av de visuelle effektene. For de som bruker 

området som markaport vil tiltaket medføre et annet møte med marka, hvor åpenheten og det 

umiddelbare møtet med det grønne forsvinne. Idrettshallen vil urbanisere omgivelsene.   

 

Bygningene legges lavere i terrenget enn dagens grusbaner, dette er positivt både for 

fjernvirkning og for tilpasning av de tilliggende uteområdene.  

 

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

øker, og at terrengformasjoner og vegetasjon delvis skjuler deler av tiltaket. Kontorfløyen vil bli 

et bygg som plasseres i et område som er eksponert østover, og denne vil berøre silhuetten sett 

fra fastlandet. Som den ene visualisering viser, vil tiltaket innebære en oppbrytning av den 

uberørte silhuetten. Imidlertid er det plassert i nærheten av eksisterende blokkbebyggelse, og 

ikke på de høyeste partiene på øya. Tiltaket vil trolig også bli synlig fra høyereliggende 

boligområder sørvest for planområdet som har innsyn hit, og fra fjernere steder i vest som 

Eidskjosen og høyereliggende fjellområder.  

 

Konklusjon 

Omfang vurderes til middels negativt. 

Konsekvens vurderes til middels til liten negativ 
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5.5.4 Omfang og konsekvenser i driftsfasen, alternativ 2 

Konsekvensene beskrevet i alternativ 1 gjelder også for alternativ 2. Konsekvenser for videre 

utbygging vil være at det visuelt vil spise enda mer av landskapsrommet og markaområdet, og at 

det trolig vil bli mer synlig fra fjernere liggende områder. 

  

Klatre- og svømmehallen vil legges over eksisterende grusbane. Ishallen er det eneste bygget 

som legges utenfor allerede opparbeidede flater og inn i åsen øst for grusbanene. Takhøyden på 

hallen ligger 6 meter under eksisterende terreng, og her vil det bli nødvendig med 

terrengtilpasninger som skjæring eller støttemur. Inngrepet i skråningen vil m.a.o. bli mer 

omfattende enn for å gi plass til selve bygget, og en må regne med endringer i terrenget omtrent 

opp til det høyeste punktet på åsen.  

 

Tiltaket vil lukke området enda mer for de som ankommer området og skal ut i marka og vil 

urbanisere området i enda større grad. Det vil kunne dannes en oppfattelse av at området ikke 

lenger tilhører marka, men byen. Den fysiske tilgangen til marka endres og for markabrukere vil 

området gi mindre umiddelbar kontakt med skog og natur. 

 

For mennesker som er på tur og passerer Templarheimen, vil de nye byggene med sine 

dimensjoner og plass i landskapsrommet trolig trekke fokus og oppmerksomhet og gi et brudd i 

opplevelsen av å være i marka. 

 

Fjernvirkning østfra vil bli det samme som alternativ 1 da byggene som blir synlige østover er en 

del av det første alternativet. Sett vestfra vil tiltaket få mer omfangsrikt uttrykk og bli et større 

fokuspunkt i landskapet. 

 

Konklusjon 

Omfang vurderes til middels + negativt 

Konsekvens vurderes til middels negativ 

 

 

Visualiseringer Alternativ 1 og 2 

Visualiseringen nedenfor viser tiltaket sett fra nært hold, fra friluftsområdet. Dette er først og 

fremst en volumstudie, og legger ikke vekt på fasadeuttrykk. Dersom det blir brukt fasader som 

virker lette og transparente vil de ha et mindre dominerende uttrykk enn hva visualiseringen 

viser. 

 

 

Figur 13 Templarheimen, plug-in. Nærvirkning fra marka (nord-vest). 

 

Visualiseringen under viser tiltaket sett fra Tomasjordneset på fastlandet. Vi ser at kontorfløya vil 

bli synlig og bryte den uberørte silhuetten på høyderyggen. 
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Figur 14 Templarheimen, plug-in. Fjernvirkning fra Tomasjordneset (nord-vest). 

 

 

Snitt alternativ 1-2 

Snittet viser Plug-in konseptet plassert i landskapet. Det er valgt et utsnitt som dekker bygg i 

forskjellig høyder, på tvers av høyderyggen, og der man har kjente referanser i kantene. 

 

 
 

Figur 15 Snitt som viser bebyggelsen for plug-in konseptet i terrenget. 
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5.5.5 Omfang og konsekvenser i driftsfasen, alternativ 3. 

Bygningsplasseringen i alternativ 3 baserer seg på andre prinsipper enn de to første 

alternativene. Enhetene er nå oppdelte og ligger plassert sørvestover fra Tromsøhallen. Parkering 

er nå lagt på bakkeplan, øst for og mellom hallene, sammen med atkomstveger og opparbeidede 

uteområder. Byggehøyden på Tromsøbadet er noen meter høyere enn alternativ 1 og 2, ellers er 

høyden på haller og barnehager tilsvarende de andre alternativene.  

 

Totalt er tiltakets arealbruk større enn alternativ 1 og 2 (dersom en ser bort i fra ishall i 

alternativ 2). Opparbeidede uteområder, inklusive parkering og adkomst, tar opp et større areal i 

alternativ 3. De to sørligste bygningsvolumene ligger delvis på eksisterende grusflate/-bane, men 

også utover fyllingskanten i vest/sør og over eksisterende stier og vegetasjon. I tillegg legges 

barnehagens uteområde på sørsiden av barnehagen, over eksisterende natur/tursti. I forhold til 

åsen i øst, griper ikke dette alternativet fysisk inn i denne.  

 

Tilpasning mellom bygningsmasse, adkomstveger og terreng/landskap inkl. 

avskjerming mot boligbebyggelsen i Askeladdsvingen 

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 på en annen måte enn 

alternativ 1 og 2, 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, 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. Åpenheten i alternativ 3 gjør det også enklere å oppfatte omgivelsene rundt tiltaket, både 

nært og fjernt, som gjør det enklere å stedsforankre tiltaket. 

 

Hallene legges ikke inn i åsen på østsiden som de andre alternativene, og man unngår dermed 

skjæringer og omlegging av stier på denne.  

 

Tromsøbadet trekkes lengre vest i dette alternativet enn alternativ 1 og 2. Underetasjen ligger på 

+ 88 moh., noe som er 3 meter 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. 

Trolig blir løsningen å flytte den til bakkant av standplassen på skytebanen. Plasseringen av 

Tromsøbadet ut i myrområdet gjør også at tiltaket spiser mer av friluftsområdet visuelt sett og 

får en mer dominerende nærvirkning sett fra vest.  

 

Mellom 3 og 8 boliger i Askeladdsvingen kan komme til å se Storhallen og Tromsøbadet, det 

gjelder boligene nord i Askeladdsvingen. Resten av boligene ligger skjermet bak åsen. Det er 

vegetasjon mellom boligene og hallene, boligene er dessuten ikke direkte vendt mot tiltaket. 

Spørsmålet er om avskjerming er ønskelig, dette kan oppleves individuelt fra de aktuelle berørte.  

 

Fjernvirkning  

Tromsøbadet har i dette alternativet en noe høyere byggehøyde enn alternativ 1 og 2.  

 

Fjernvirkning østfra vil bli det omtrent det samme som alternativ 2, men høyere bygg gjør at de 

stikker mer opp fra silhuetten. Sett vestfra vil også tiltaket få et mer omfangsrikt uttrykk og bli et 

fokuspunkt i landskapet. En bygningsmasse som er oppdelt vil være positivt for fjernvirkningen, 

men utforming, material- og fargevalg er avgjørende for hvordan tiltaket vil oppleves 

 

Amfiet er tatt ut, dette er positivt for fjernvirkningen sett vestfra. 

 

Atkomst til marka 

Plasseringen av hallene i alternativ 3 gir en bedre 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, selv om de dominerer landskapsopplevelsen på stedet og 

hindrer utsikt mot sund og fjell i større grad enn hvordan dagens situasjon er. 
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Tromsøbadets plassering på eksisterende stier gjør at disse må legges om, noe som forandrer 

bevegelsesmønsteret for brukere. 

 

 

Konklusjon 

Omfang vurderes til middels negativt. 

Konsekvens vurderes til middels til liten negativ 

 

 

Visualisering 

Under følger visualiseringer av anleggene i alternativ 3. Tromsø kommune legger til grunn 

illustrasjoner fra 3D-modell for Tromsøbadet, utarbeidet av Asplan Viak. 

 

 

Figur 16 Visualisering over nærvirkning fra atkomstssonen (Asplan Viak). 

 

 

Figur 17 Visualisering av nærvirkningen fra marka (Asplan Viak). 
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Figur 18 Visualisering av anlegget i fugleperspektiv fra vest (Asplan Viak). 

 

 

5.5.6 Omfang og konsekvenser av ny veg i driftsfasen, alternativ 3. 

Vegen legges gjennom et område som i dag er preget av turløyper og stier i et småkupert, 

skrånende terreng med blandingsskog, hovedsakelig gran. 

 

Vegens bredde og krav til vertikalgeometri gjør at det blir en fyllingsskråning østover, og en 

skjæring inn i terrenget i vest. Omfanget varierer, men griper på enkelte steder langt inn i 

sideterrenget. 

 

Vegen 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 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.  

 

Underganger på vegen vil medføre omfattende sideskråninger evt. høye støttemurer rundt 

denne. Dette bidrar til å forsterke opplevelsen av et teknisk anlegg som bryter med 

landskapskarakteren.  

 

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

nærområder. 

 

Konklusjon 

Omfang på vegen vurderes til middels/stort negativt. 

Konsekvens vurderes til middels negativ 

 

Visualisering 

Visualiseringen under viser hvordan vegen og gangvegen legges i terrenget ut fra Tromsøhallen, 

og nordover mot Tverrforbindelsen. 
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Figur 19 Visualisering av ny atkomstveg fra nord, sett fra Templarheimen (Rambøll). 

 

5.6 Avbøtende tiltak 

5.6.1 Avbøtende tiltak alternativ 1 og 2 

Det bør gjøres en synlighetsanalyse for å avdekke hvor anlegget vil bli synlig fra og fra hvor det 

vil berøre landskapssilhuetten. 

 

Tiltaket vil medføre store endringer i landskapsbildet. Generelt må alle inngrep som skal gjøres i 

størst mulig grad harmonere med det øvrige landskapet, og ta minst mulig av naturterrenget 

som i dag ikke er berørt av store inngrep.  

 

Utforming av bygg og fasader bør i størst mulig grad harmonere naturområdet. I tillegg bør 

farge- og materialvalg på fasadene være nøytrale slik at de ikke bryter for mye med omgivelsene 

slik at fjernvirkningen av tiltaket blir mest mulig dempet. Det bør etterstrebes å gjøre byggene så 

transparente og lette som mulig, og med fordel ha overflater som reflekterer himmel og grønne 

omgivelser. Bygningene bør ha et felles formspråk med variasjoner og man bør unngå for store 

ensartete flater som blir veldig dominerende.  

 

I alternativ 1 kan et avbøtende tiltak være å flytte barnehagen, slik at atkomst til arealer på sør- 

og østsiden forenkles. Dette forbedrer utendørssituasjonen i området, med enklere tilgjengelighet 

til friluftsområde/idrettsanlegg. I tillegg kan man legge parkeringsplasser for brukere av 

utendørsanlegg og lignende her, som er et bedre alternativ enn å legge de nord for 

Tromsøhallen.  

 

Amfiet kan fort bli et svært dominerende element i landskapsrommet. Her bør en være 

oppmerksom i utforming og materialvalg for å unngå at denne blir for massiv og tung, en bør 

tenke variasjon og etterstrebe et lett uttrykk for å redusere de visuelle konsekvensene i 

nærområdet. Et effektivt tiltak kan være å bryte det opp slik at massiviteten reduseres. Det må 

gjøres en behovsvurdering på hvor stort amfiet må være, slik at man i størst grad erstatter amfi 

med mer transparente flater som glass ol.  
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Det vil være viktig å få naturlige overganger mellom natur og tiltak, og redusere inngrep i 

eksisterende skog. Noen steder kan man vurdere natursteinsmurer som bidrar til at man slipper 

store skjæringer som spiser mye av det omkringliggende landskapet.  

 

Det bør settes krav til belysning av idrettsanlegget for å skåne omgivelsene mest mulig for 

lysforurensning. Eksisterende vegetasjon i kantene er viktig både sett innenfra og for å skjerme 

mot innsyn til idrettsparken. 

 

Forbindelseslinjer er viktig, tilgang og gjennomferdsel er utfordrende med dette konseptet, i og 

med at tilgang til vest og sørsiden av bygget er dårlig dersom en ankommer idrettsanlegget fra 

øst. 

 

Uteområder opparbeides med hensyn å: 

- Ivareta krav til funksjon og bruk, logiske og lett tilgjengelige løsninger. 

- Tilpasse seg bygninger og omkringliggende natur i formspråk og materialvalg. 

Overganger mot omkringliggende natur skal være skånsomme og naturlige. 

- Ivareta trygghet for de som bruker området. 

- Skape gode forbindelser ut til tilliggende anlegg. 

- Etterstrebe miljøvennlige løsninger. 

- Ivareta universell utforming 

 

5.6.2 Avbøtende tiltak alternativ 3 

Mange av de samme avbøtende tiltakene som er nevnt over vil også gjelde for alternativ 3. I 

tillegg vil nye faktorer ha betydning: 

 

Uteområder må opparbeides så de gir funksjonelle, trygge og estetiske arealer samtidig som de 

tilpasser seg stedet og gir gode overganger til omgivelsene.  

 

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.  

 

Det bør vurderes om barnehagens utearealer kan legges på en annen måte som ikke krever like 

mye omlegging av stinettet, evt. med en liten bro over stien? 

  

Figur 20 Barnehagens uteområde 

Kan uteområdet til barnehagen legges på en måte som ikke berører eksisterende stinett og som 
medfører en omlegging av dette? 

Turstier som legges om må gi gode og logiske forbindelser som opprettholder dagens 

bevegelseslinjer. 

 

Langs den nye vegen må det opprettes gode kryssinger og fullverdige løyper/stier som er 

naturlige og logiske å ta i bruk, her bør 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. 
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5.7 Illustrasjonsplaner 

Illustrasjonsplanene gjengitt nedenfor viser våre forslag til adkomst, parkering og tilgjengelighet 

til området både sommer og vinter. Forslagene er presentert som avbøtende tiltak i friluftslivs- 

og landskapsutredningen.  

 

5.7.1 Illustrasjonsplan alternativ 1 

 

Figur 21 Illustrasjonsplan alternativ 1 
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5.7.2 Illustrasjonsplan alternativ 2 

 

Figur 22 Illustrasjonsplan alternativ 2. 

 

 

5.7.3 Illustrasjonsplaner alternativ 1 og 2 - kommentarer 

 

Hovedatkomst er via eksisterende veg. Parkering i parkeringskjellere. Se trafikkrapport for 

utfyllende beskrivelser.  

Det vil opparbeides en stor plass foran hovedinngang, hvor en kan ankomme og snu med 

bil/buss. I tillegg vil det være naturlig å opparbeide dette til et oppholdsområde og møtepunkt, 

for folk som venter på skyss eller som ønsker å ta pauser utendørs ved arrangementer og 
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lignende. Det vil være viktig å skille mellom kjørbart areal og areal som er tenkt for gang- og 

sykkeltrafikk/oppholdsområde.  

 

Innkjøring p-hus ligger to etasjer under gulvhøyde på hallene. Det vil bli nødvendig med høye 

murer og bratte skråninger mot tilliggende terreng, og en sikring fra øvre nivå. 

 

Parkeringsplass på terrengnivå foreslås nord for Tromsøhallen, for brukere av utendørsanlegg 

og friluftsområder. I videre arbeider vil det være viktig å skape gode løsninger for atkomst til 

denne. Det er begrenset med areal forbi det nordøstlige hjørnet av Tromsøhallen, som skal 

brukes både til bilatkomst, g/s-trafikk, inngangsparti. Det vil også bli behov for en terrengmur 

mot øst.  

 

En bedre forbindelse til eksisterende kunstgressbane og idrettsanlegg på nedre nivå bør 

etableres. Det er lagt inn forslag til nye gang/sykkelveger, hvor den korteste vegen er trappet, 

mens en lengre sløyfe ivaretar krav til universell utforming. 

 

Eksisterende sti fra Fløyahallen og opp til løypenettet utbedres. Eksisterende parkeringsplass ved 

Fløyahallen kan benyttes av brukere av skianlegget vinterstid, og det bør opparbeides en god 

atkomst til skiløypa herifra. 

 

Utearealene opparbeides i en bred sone rundt til nordsiden av Tromsøhallen. Det vil være 

mulig å ankomme dette området med bil, og en kan evt. ha noen parkeringsplasser her. Her er 

også en inngang til bygningskomplekset.  

 

Den nye bygningsmassen forverrer tilgangen til aktivitetsområdet på vestsiden av 

idrettsbyggene (løypenett, skiskytteranlegg). Det vil være viktig å etablere en snarveg ved 

nordvesthjørnet av Tromsøhallen for å opprettholde tilgangen når bygget er stengt for 

gjennomgangstrafikk. Dette innebærer noe terrenginngrep. 

 

Inngang til foajeen fra vestsiden vil også bli en mye brukt atkomst. Trolig vil en utgang fra p-

kjelleren bli liggende her, for folk som bruker utendørsanlegget. I tillegg vil det kunne 

opparbeides som oppholdsområde for folk som bruker hallen. 

 

Eksisterende løypenett på vestsiden av bygningene vil beholde eksisterende traseer, men det vil 

bli behov for en utbedring og tilpassing av disse. Forbindelse langs vestsiden amfiet fra 

inngangsparti i nord og til utendørs klatreanlegg i sør, og ned til det eksisterende gangvegnettet. 

Skråningene her holdes åpne med tilsåing av gras/eng. Dette for et optimalt utsyn fra amfiet. 

 

Gang/sykkelforbindelsene sørover vil også rammes ved utbygging, der bygningene stenger 

for de naturlige ferdselsårene. Et avbøtende tiltak vil være en utbedring av eksisterende sti på 

høydedraget øst for idrettsanlegget, med tilgang til Askeladdsvingen og ned på plassen foran 

hovedinngangen. Det vil trolig bli nødvendig med et trappeanlegg ved sistnevnte sone.  

 

Ved utbygging avalternativ 2 vil det på østsiden av ishallen bli nødvendig med en skjæring inn 

mot eksisterende terreng. Det er viktig at dette området tilpasses det naturlige terrenget rundt, 

og tilplantes med stedegen vegetasjon. 

 

Ny naturlik treplanting er aktuelt der hvor man blir nødt til å fjerne eksisterende vegetasjon 

under anleggsfasen. Dette gjelder hovedsakelig øst og sør for hallene. I tillegg vil det være 

naturlig å tilplante området vest for svømmeanlegget, både for å dempe inntrykket av bygget, og 

for en forskjønning av fyllingsskråningen.  

 

Mer prydaktig vegetasjon vil være aktuelt ved hovedatkomst og vestlig inngang til foaje. 

 

Lekeområder barnehage. Ved alternativ 1 vil det være naturlig å legge lekeområdene sør for 

barnehagen, på deler av den eksisterende grusplassen, kote + 88. Ved alternativ 2 vil det bli 

nødvendig å ta i bruk naturområdet på østsiden av barnehagen til lekeområde, på kote + 91,5. 

Arealet opparbeides iht. normer for barnehager. 

 

Også i sør legges det opp til en inngang til bygningskomplekset. Her kan det også tilrettelegges 

for oppholdsområde i sørveggen, som i tillegg har fin utsikt utover sundet. 

 

Sykkelparkering ved alle inngangene. 
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I alternativ 1 er det lagt inn 2 stk. 7’er baner i kunstgress sør for bygningsmassen. 

 

Ballbaner på tak er vist som mulighet på skisse fra 70°N. I tilfelle etablering av ballbaner på 

tak, er det mange hensyn som må ivaretas, kort nevnes tilgang, sikkerhet, og belysning. I og 

med at banene vil måtte sikres med nett, vil høyden på bygget oppfattes som mye høyere. 

 

Grønne tak er også vist på skisse fra 70°N. Uten at dette utredes nærmere i denne omgang, er 

det generelt flere positive forhold ved grønne tak: 

- Det bidrar til å redusere belastningen på avløpsnettet.  

- Virker avkjølende på byggene.  

- Visuelt kan det dempe konsekvensene av store bygninger.  

- Fjerner CO2  

- Øker det biologiske mangfoldet. 

 

 

 

5.7.4 Landskapsplan og situasjonsplan alternativ 3 

Det er ikke utarbeidet en egen illustrasjonsplan for alternativ 3, etter som skisseprosjekt for 

Tromsøbadet legger premisser for arealdisponeringen. Asplan Viak har utarbeidet landskapsplan 

for Tromsøbadet. Turnforeningen har levert situasjonsplan for turnhall med tilhørende utearealer. 

Rambøll har ikke gjort vurderinger av dette plangrunnlaget. 
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Figur 23 Landskapsplan for Tromsøbadet og fellesarealer (Asplan Viak). 
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Figur 24 Situasjonsplan turnhallen (Tromsø turnforening, KB) 

 

 

 

 

5.8 Grønnstruktur – formål og funksjon 
Arealformålet grønnstruktur skal brukes for å sikre og videreutvikle sammenhengende grøntdrag, 
parker og andre opparbeidede grønne områder, og andre store og små naturområder i 

byggesonen (Veileder M100-2014). 
 

Med grønnstruktur menes et sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende, 
vegetasjonspreget område som ligger innenfor eller i tilknytning til en by eller tettsted. Formålet 
gjør det mulig for kommunen å avgrense hovedstrukturen i grøntdrag og naturområder, 
gjennomgående turdrag og parker og større friområder, lekeområder og naturområder innen 
byggesonen. Grønnstruktur vil binde de grønne områdene innenfor byggesonen sammen med 

friluftsområder (LNFR) utenfor. Ot. Prop. Nr. 32 (2007-2008). 
 
Planområdet ligger i sone med formålet grønnstruktur i kommuneplanen, og er definert som del 
av Tromsømarka.  
 
Ny idrettsbebyggelse på Templarheimen vil uavhengig av alternativ bygge ned arealer som er 

definert som grønnstruktur, men som også i stor grad allerede er opparbeidet med fylling og 
grusbane. Vinterstid brøytes deler av grusbanen til parkeringsplass, for øvrig fremstår plassen 
som et åpent snødekt lanskapsrom. 
 
Alternativ 3 skiller seg ut fra de øvrige alternativene med ny atkomstveg fra nord, og 
representerer derfor et større inngrep i grønnstrukturen enn øvrige alternativ. Foreslått veg 

legges i trasé for lysløype/turveg, med vil i kraft av et bredere snitt og innføring av trafikk, 

utgjøre et brudd i eksisterende grønnstruktur.  
 
Skissen under viser den sammenhengende grønnstrukturen på øya, og lokaliseringen av 
Templarheimen med utbyggingsområde og foreslått vegtrasé. 
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Figur 25 Tidligere temakart fra kommuneplanens arealdel med markert område for utbygging (rødt). 

 
Spørsmålet blir om inngrepet er så pass stort at det vil bryte totalt med opplevelsen av en 
sammenhengende grønnstruktur, særlig nord-sør. Hvis lysløypa sikres en god, planfri kryssing av 
tverrforbindelsen, separert fra annen trafikk, kan sammenhengen ivaretas, selv om bredden på 

grønnstrukturen og turdraget blir smalere enn i dag.  
 
Turdrag bør ikke være smalere enn 30 meter, og da bare over kortere strekninger. På smale 
strekninger er det viktig at naturpreget er sikret langs korridoren. Det bør ikke være lange 
avstander mellom der smale deler av turdrag utvider seg i større områder (Veileder M100-2014). 
 
Til sammenligning er turvegen dag ca. tre meter bred, traseen er ryddet med ca. dobbel bredde. 

I krysset ved vannmagasinet, vest for Ishallen, er det ca. 40 meter mellom vannmagasinet og 
skråningen ned mot Ishallen, og ytterligere 40 meter skråning ned til Ishallen.  

 
 

  

Figur 26 Bredde grønnstruktur (kommunekart) og skråfoto over aktuelt område (gulesider.no). 

Målt bredde på turdrag mellom trykkbasseng og Ishallen. 40m turdrag+40m skråning. 

 
Forslag til kjøreveg med gang- og sykkelveg har en bredde på ca. 12 meter inkl. grøft, med 
trasébredde på ca. 30 meter inkl. skjæring og fylling, som kan revegeteres. Målingene viser at 
opplevelsen av turdrag teoretisk sett kan bevares selv med ny veg, dersom man har en bevisst 
holdning til utforming, eksisterende stinett og bevaring av vegetasjon. 
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Veilederen for grønnstruktur i planlegging omtaler grønnstruktur i sammenheng med landskap, 
friluftsliv, naturmangfold og tilgjengelighet (Veileder M100-2014). Grønnstruktur som landskap er 
vurdert tidligere i dette kapittelet. Det er blant annet vist ved fotomontasje av fjernvirkningen at 

bebyggelsen ikke vil ruve over landskapssilhuetten på øya. Grønnstruktur og friluftsliv er omtalt i 
konsekvensutredning av friluftsliv i neste kapittel. Her presenteres blant annet grønn plakat for 

Tromsø og verdivurderinger tilknyttet analysen. Grønnstruktur og naturmangfold er omtalt i 
konsekvensutredning av naturmiljø, som følger etter kapittel om friluftsliv. Tilgang til marka i de 
ulike alternativene er drøftet i både friluftsutredningen og utredning av universell utforming. 
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6. FRILUFTSLIV OG REKREASJON 

6.1 Innledning og definisjoner 

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

Arealet er tilrettelagt for idrett med Tromsøhallen, grusbane, parkering og anlegg for skiskyting. 

Templarheimen er også 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 gjør det interessant for blant annet skoler og barnehager i sommerhalvåret. 

Opparbeidete stier, lysløype og bilatkomst helt inn til løypa, gjør Templarheimen tilgjengelig for 

ulike brukergrupper. 

6.1.1 Definisjon friluftsliv, sport og idrett 

Friluftsliv innen offentlig arbeid er definert som: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med 

sikte på miljøforandringer og naturopplevelse».  I friluftsloven blir følgende forhold ved 

friluftslivet vektlagt: «Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre 

allmennhetens rett til ferdsel, opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes».  

I friluftsloven blir følgende aspekter ved friluftslivet vektlagt: Formålet med denne loven er å 

verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv. i naturen, 

slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 

fritidsaktivitet bevares og fremmes. Disse definisjonene omhandler som en ser ikke bare selve 

aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser 

friluftslivsutøverne har, og hvilke effekter aktiviteten har både for utøverne selv og for de 

områder de bruker. 

Sport og idrett er begrep som brukes om alle former for fysisk aktivitet som gjennom uformell 

eller organisert deltakelse, tar sikte på å uttrykke eller bedre fysisk kondisjon og mental velvære, 

danner sosiale relasjoner eller oppnå resultater i konkurranse på alle nivåer (Wikipedia). 

Friluftsliv har fokus på opphold og fysisk aktivitet i natur som grunnlag for opplevelse og helse, 

mens idrett har fokus på fysisk aktivitet, sosiale relasjoner og konkurranse. Mange former for 

idrett vil kunne drives i naturområder, mens idrettsanlegg vil ha mindre verdi for friluftsliv. Gode 

friluftsområder kan vanskelig bygges, men må ivaretas som natur. Fysisk aktivitet er en 

fellesnevner for både friluftsliv og idrett, som begge bidrar til folkehelse. 

 

6.1.2 Hva skal utredes? 

Analyser skal gjøres for å utrede  

 hvordan utbygging vil påvirke eksisterende arealbruk som friområde,  

 areal for breddeidrett,  

 areal for allmennhetsbruk, 

 sammenhengen i grønnstrukturen på toppen av øya 

 eksisterende og framtidige anlegg for friluftsliv og rekreasjon, samt muligheter og 

begrensninger for disse, 

 foreslå alternativer for framtidig bruk av skiskytteranlegget, når det eventuelt er flyttet 

 

 

6.2 Alternativer som utredes 

 

6.2.1 Alternativ og influensområde 

 

”0-alternativet" representerer dagens situasjon, i tillegg til forventede endringer uten tiltaket, 

som for eksempel oppgraderinger av eksisterende anlegg. 
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Alternativ 1 innebærer oppgradering av 

Tromsøhallen, utbygging av folkebad, turnhall, 

barnehage og klatrehall. Alternativet utgjør 

området nærmest Tromsøhallen. Ingen 

”naturområder” bygges ut. Bygningsmassen 

legges delvis oppå og under bakken. 

 

 

 Alternativ 2 innebærer i tillegg til områdene i 

alternativ 1, ishall, «Barents arena» og amfi 

med nedtrapping mot terreng i vest.  

Naturområdet med høydedrag mot øst, turveg 

og skogkledt mark er med i alternativet. 

Bygningsmassen legges delvis oppå og under 

bakken. 

 

Figur 27 Illustrasjon alternativ 1 og 2 

 

Alternativ 3 er i sin helhet lagt opp bakken, som betyr et større synlig volum. Det dominerende 

bygningsvolumet er Tromsøbadet inkludert klatrehall som er lokalisert i midtre del av arealet. 

Turnhall og barnehage har mindre skala og er plassert i syd. Flerbrukshall for ballidretter legges 

mellom Tromsøhallen og Tromsøbadet. Alternativet ivaretar noen av de funksjoner som lå inne i 

tidligere konsept. I nord inngår Tromsøhallen i sin nåværende form. Parkering er løst på 

bakkeplan mot øst, der også hovedatkomst vil være. 

I alternativ 3 inngår i tillegg ny atkomstveg fra Erling Kjeldsens veg (Tverrforbindelsen) i nord og 

inn til Tromsøbadet. Vegen foreslås i to felt med rundkjøring, svinger opp i terrenget, krysser 

dagens lysløype og følger denne delvis inntil Tromsøhallen og møter eksisterende atkomst. Vegen 

er skissert med to underganger for lysløype og en bru over Erling Kjeldsens veg øst for dagens 

skibro. Vegen vil i all hovedsak gå i naturområdet på øya. 

Influensområdet er definert som det området hvor det antas at friluftslivet kan påvirkes av 

tiltaket. Influensområdet bestemmes av det aktuelle inngrepet, ulike topografiske trekk, og 

opplevelsen av tiltaket for de som beveger seg i dette området. Influensområdet vil være større 

enn idrettsanlegget fordi planlagt tiltak ligger midt i det store sammenhengende grøntdraget på 

øya. Med tanke på synlighet, adkomstveger og bruk, vil influensområdet strekke seg ned mot 

Dramsvegen i øst og mot Erling Kjeldsens veg i nord, til høydedraget like sør for området og til 

lysløypa lengst vest oppe på øya. 

 



36 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

 

Figur 28 Alternativ 3 

 

 

 

 

6.3 Bakgrunn 

 

6.3.1 Kommuneplanens arealdel og Grønn plakat 

 

Kommuneplanens arealdel definerer markaområdet som et; «større sammenhengende 

naturområde for friluftsliv, turgåing, skiaktivitet med mer, der det er anlagt turstier, lysløyper, 

skileikanlegg og idrettsanlegg». Kommunen har utarbeidet temakart som blant annet viser den 

sammenhengende grønnstrukturen oppe på øya og potensialet for atkomst for brukere fra hele 

Tromsøya. Planen beskriver at ”Tromsø har store friluftsområder i nærhet til bydelene og 

tilgjengelige grønne arealer nært der folk bor. Grønnstruktur er viktig for fysisk aktivitet, helse, 

undervisning, rekreasjon og stillhet. Viktige elementer i grøntområdene er utsiktspunkter, 

spesiell vegetasjon, dyreliv, bekker og elver, sjøer, kulturlandskap og kulturminner. 

Tilrettelegging og informasjon gir områdene forskjellig grad av brukbarhet”.  
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Figur 29 Temakart grønnstruktur, Tromsø kommune 

Tromsø kommune gjorde i 1998 en verdivurdering av grønnstrukturen på Tromsøya (grønn 

plakat 1998). I grønn plakat er området Templarheimen vurdert som rekreasjonsområde verdi 1; 

”områder med meget store verdier for rekreasjon (friluftsliv, lek, idrett)” og landskapsverdi 1; 

”områder med meget store verdier for landskap (silhuetter, kulturlandskap, landskapsrom)”. 

Grønnstrukturen omkring Templarheimen er verdisatt som rekreasjons, natur og 

landskapsområde verdi 1, der verdi natur betyr ”områder med meget store verdier for natur 

(botaniske, zoologiske og geologiske verdier)”. 

Området fra Sydspissen til Tverrforbindelsen beskrives som ”øyas største og viktigste 

grøntområde”. Grøntdraget beskrives å ha ”silhuetter som både er påvirket og upåvirket av 

bebyggelse”. Av betydning for rekreasjon sies at ”området blir flittig brukt av mange 

brukergrupper hele året; skigåere, skiskytterlag, hundekjørere, syklister, skoleklasser, speidere, 

pensjonistforeninger, joggere og turgåere. 

 

 

Figur 30 Utsnitt av grønn plakat (Tromsø kommune 2000) 
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6.3.2 Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2014-2017 

Kommunedelplanen har blant annet som formål å sikre arealer til idrett og friluftsliv og utbygging 

av anlegg til slike formål. Kommunedelplanen beskriver en undersøkelse fra Danmark som viser 

at om man bor 300 meter fra en park eller et friluftsområde er brukerne der 2,7 ganger i snitt i 

uka. Dersom det er 1000 meter til park eller friluftsområde, synker snittet til én gang i uka. 

Kommunedelplanen har blant annet fokus på idrettsanlegg og tilgjengelighet, tilrettelegging og 

informasjon om friluftsområder. 

 

 

6.4 Beskrivelse av bruk og verdivurdering 

 

6.4.1 Anlegg for friluftsliv og rekreasjon 

Templarheimen er preget av idrettsanlegg med Tromsøhallen og grusbanen som de mest 

dominerende i dag. I tillegg utgjør skiskytteranlegget, tidtakerbu og parkering en del av 

idrettsanlegget.  

Det er etablert lysløype/tursti fra sør til nord på Tromsøya, som passerer på vestsiden av 

Templarheimen.  Det går ytterligere en trasé av lysløypa lengre vest og en gangveg på østsiden 

av Tromsøhallen. Det er etablert en skileikbakke sør for dagens idrettsanlegg på Templarheimen.  

På høyden rett nord for idrettsanlegget (tidligere speiderhytta) har Templarheimen barnehage 

etablert et uteområde med bålplass og benker. Den samme høyden har stier for orientering, 

turgåing og terrengsykling. 

6.4.2 Tilgjengelighet 

Templarheimen ligger midt på Tromsøya nær hovedvegsystemet, kollektivveger og 

parkeringsplasser. Anlegget er også nært boligområder, Grønnåsen ungdomsskole, Breivang 

videregående skole, Templarheimen barnehage og store arbeidsplasser som sykehuset og 

universitetet. Turvegen/lysløypa på langs av øya passerer forbi. Flere aktiviteter og stier i samme 

område gjør dette til et naturlig utgangspunkt for turer og treningsøkter. Nærhet til bilveg og 

mulig bilatkomst helt inntil lysløypa, gjør markaområdet tilgjengelig for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

Kollektivsystemet med busstopp på Dramsvegen ligger ca. 300 meter unna og regnes for å være 

akseptabel gangavstand for de som bruker buss. 

 

 

Figur 31 Lokaliseringen av Templarheimen, 70°N. 
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6.4.3 Opplevelsesmuligheter 

Naturområdet ved Templarheimen består av myr og skogkledte høydedrag. Arealet oppleves som 

et naturområde, især i skogen rundt Tromsøhallen. Naturlige høydedrag og kupert terreng gjør 

det attraktivt for aking og lek vinterstid. Samtidig som ulike naturtyper i området er interessant 

for blant annet skoler og barnehager i sommerhalvåret. Skogkledt terreng og høydedrag med 

utsiktspunkt, gir variert naturopplevelse. 

Denne delen av marka oppleves både som et friluftsområde og et mye brukt idrettsområde. 

Anlegg for ulike typer idrett både sommer og vinter gjør det attraktivt for både idrettsutøvere og 

mosjonister. 

 

 

Figur 32 Turveg sør for Templarheimen. 

 

6.4.4 Egnethet 

Templarheimen har store, åpne flater, grusbanene, slake og bratte bakker som gir mulighet for 

ulik aktivitet. Skogkledt terreng og høydedrag med utsiktspunkt, gir variert utfoldelsesmulighet. 

Veier og stier på barmark, lysløype, skiløype og tråkkede gangsoner på vinteren, gir 

tilgjengelighet for ulike brukere til alle årstider. Idrettsanlegg i kombinasjon med natur gjør det 

egnet til fotturer, skiturer, idrett- og idrettsarrangement, trening og aktivitet for skolene.  

 

6.4.5 Brukergrupper 

Svært mange bruker Templarheimen til fysisk aktivitet, daglig eller flere ganger i uka. Grusbanen 

brukes til fotballkamper og ulik trening. Lysløypa og området vest for grusbanen/Tromsøhallen 

brukes til skigåing, turgåing, trimming og trening. Haugene og bakken mot øst er brukt til trening 

og annen aktivitet fordi der er kupert terreng og skogsvegetasjon. En bakke i skogsområdet sør 

for grusbanen er tilrettelagt til skileikanlegg. 

Området brukes til fysisk aktivitet, både i vinter- og sommersesongen. Brukergrupper tilhører 

generelt idrett, friluftsliv, lek, rekreasjon, mosjonister og undervisning. De er organisert i lag og 

klubber, representerer alle aldersgrupper, er privatpersoner eller fra skoler og barnehager. 

Telling av passeringer som er utført av Tromsø kommune, viser et snitt på 1000 daglige 

passeringer gjennom året. Passeringer kan være en person som går fram og tilbake, som gir to 

passeringer. Om vinteren er det et høyere antall passeringer, mens det om sommeren synker. 

Dette avhenger både av ferietid og årstid for andre turmål. Tellingen viser at en stor andel bruker 

lysløypa som transportåre. 
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Tabell 2 Oversikt over bruk og brukere av området ved Templarheimen 

Bruk Brukere Kommentar 

Vinterhalvåret 

Langrenn organisert Idrettslag, Tromsø skiklubb 
langrenn, bedriftsidrettslagene, 
onsdagsrenn 
 

Tromsø skiklubb har treninger 
daglig, har 860 medlemmer, 750 
deltakere i onsdagsrenn/3 ganger i 
løpet av vinteren 

Skiskyting Tromsø skiskytterlag,  
NTG, skiskyting 
Team Statkraft Tromsø 

Tromsø skiskytterlag bruker 
anlegget daglig, vel 60 aktive 
medlemmer. 

Annen idrett Slalomklubben, BUL, 
orienteringsløpere, 
stavgangere 

 

Langrenn uorganisert 
og turgåing 

Lokalbefolkning, studenter 
m.fl. 

Stort antall som buker lysløypa i 
området Templarheimen hver dag 

Lek Skoler 
Barnehager 
Nærmiljøet 

Skoler 
Barnehager 
Andre 

Undervisning Borgtun skole 
Grønnåsen skole 
Workinnmarka skole 
Langnes skole 

 

Transportåre Lokalbefolkning, studenter, 
Alle aldersgrupper til og fra 
fritidsaktiviteter 

Turveger, lysløype. I snitt 1000 
«passeringer» i døgnet. 

Turisme Skigåing på Tromsøya Tilbud om å gå på ski er eksotisk for 
noen turistgrupper 

Sommerhalvåret 
 

Trening, mosjon, 

turgåing 

Idrettslag, lokalbefolkning, 

studenter 

 

Sykling 
 

Lokalbefolkning, studenter Sykkelklubb 240 medl. 

Undervisning Borgtun skole 
Grønnåsen ungdomsskole 
Workinnmarka skole 
Langnes ungdomsskole 

Bl.a. ”Uteklasserommet”, 
kroppsøving, aktivitetsdager med 
mer. 

Lek Templarheimen barnehage 
Skoler, barnehager 
Nærmiljøet 

4 baser, 60-80 barn 

Bær og soppsanking Lokalbefolkning, studenter 
 

 

Transport Arbeidstakere med nærhet til 
markaområdet på Tromsøya, 
studenter, Alle aldersgrupper til 
og fra fritidsaktiviteter 

 

 

 

Organisert idrett 

Idretten har i mange år vært en del av det frivillige lag- og foreningslivet i Tromsø. 

Breddeidretten er stor, og behovet for opprusting og etablering av nye anlegg er dokumentert 

gjennom flere prosesser og rapporter. Sist med det arbeidet «Tromsø idrettsråd» har gjort 

gjennom ”Idrettsbyen 2010”.  Tromsø idrettsråd er en sammenslutning for 295 klubber og 

idretter i Tromsø. Utøverne er i alle aldre og begge kjønn, med overvekt av menn. Idrettene er 

geografisk fordelt i kommunen og dekker blant annet ballidretter, dans, svømming, motorsport 

og mange aktiviteter utendørs. Fotball er den største idretten, mens ski og svømming også er 

store. Ski har i underkant av 2000 utøvere, mens skiskyting i 2011 hadde i underkant av 100 

aktive medlemmer.  

Tromsø skiklubb bruker området ved Templarheimen til daglige treninger, i grupper på 20-40 

personer. Hovedsesongen for treningene er fra september og ut april. Tromsø skiskytterlag har 

daglige treninger i grupper på ca. 25 utøvere. De yngste bruker anlegget fra august til ut april, 

mens de eldre bruker det hele året. Treningene foregår både på barmark og på snøføre. I tillegg 

til ski og skiskyting brukes området til utetrening for BUL, slalomklubben, stavgåere og 

orienteringsløpere. Grusbanen brukes til både fotballkamper, oppvarming, kondisjonstrening, lek 

og til parkering. 
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Det arrangeres konkurranser ved Templarheimen og særlig skirenn om vinteren. Det gjelder 

sonerenn, kretsrenn, skifestival og skimaraton. Under skirenn er hovedvekten av bruken omkring 

Templarheimen, men skiløypene strekker seg flere kilometer i hver retning over store deler av 

grønnstrukturen på øya. Skirenn samler fra 150- 350 deltakere hver gang. Det arrangeres også 

renn i skiskyting, fra to til fire renn pr sesong. Disse rennene samler 100-150 deltakere hver 

gang. 

 

Onsdagsrennet som rullerer mellom Kvaløya, Tromsdalen og Tromsøya samler omkring 750 

deltakere. Rennet avholdes tre ganger på Templarheimen i løpet av vinteren. Da brukes de 

brøytede grusbanene til parkering, løypa rundt skiskytterstadion til skirennet og klubbhuset til 

kafé, kontor, toalett og kommentatorbu. I tillegg er det et stort antall foresatte og 

dugnadsarbeidere ved hvert arrangement.  

 

 

 

Figur 33 Oversikt over idretts- og friluftsbruk ved Templarheimen, sommer. 
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Figur 34 Oversikt over idretts- og friluftsbruk ved Templarheimen, vinter. 

 

Uorganisert idrett 

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2010-2013 viser til statistikk fra SSB (2007) som viser at 

det meste av fysisk aktivitet for den voksne delen av befolkningen (over 16 år) gjøres 

uorganisert og ofte gjennom å gå, sykle eller gå på ski. Mellom 70- og 80 % av befolkningen går 

raske turer, 30-40 % jogger eller løper, 40-50 % går på skitur eller langrenn og ca. 40 % sykler. 

I tillegg driver mange med ulike hallidretter eller treninger innendørs. 

Skoler/barnehager 

Borgtun barneskole har ca. 300 elever, hvorav 1-4. klasse med sine 160 elever er de som bruker 

uteområdene mest. Om sommeren kan de være ute for å samle planter, om vinteren bruker de 

bakkene til aking. 1.klasse bruker ukentlig ”uteklasserommet” som er et område sør for 

Tromsøhallen.  I tillegg brukes området rundt Templarheimen ukentlig av en eller flere 

skoleklasser ved Borgtun.  
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Grønnåsen ungdomsskole har vel 400 elever når 8.klassinger fra andre skoler er flyttet dit. 

Skolen bruker Tromsøhallen som gymsal og området ved Templarheimen ukentlig. Uteaktiviteter 

i marka er for eksempel terrengløp, orienteringsløp og motbakkeløp. Området brukes også i 

naturfagundervisningen. Grønnåsen arrangerer årlig overnattingstur i telt til nærområdet ved 

Templarheimen. 

Workinnmarka barneskole har 340 elever og bruker området ved Templarheimen blant annet til 

uteskole, skidager og kroppsøving. Området brukes hele året, men mest på vinteren, da området 

brukes ukentlig. 

Langnes ungdomsskole har ca. 500 elever og bruker området ved Templarheimen mye i perioder 

av året. I høstsesongen bruker de området daglig, og om vinteren ukentlig. De er grupper på 20-

40 elever hver gang som bruker grusbanen, men også terrenget rundt til ulike former for 

kondisjonstrening. 

 

 

Figur 35 Grusbanen med Tromsøhallen mot nord. En barnehage på tur langs østre turvegtrasé. 

 

Det ligger to barnehager i nærheten, Templarheimen barnehage ved Fløyahallen og Breivika 

studentbarnehage nord for Erling Kjeldsens veg. Templarheimen barnehage har 4 baser og 60-80 

barn som bruker uteareal og skogen omkring barnehagen. Studentbarnehagen har fem baser, 

hvor en er friluftsbase. De bruker områdene i og rundt barnehagen til uteaktivitet. 

Tromsø har vel 9000 studenter, hvorav de fleste er tilknyttet universitetsområdet. De har egen 

idrettshall ”Krafthallen” og er ikke brukere av idrettsanlegget på Templarheimen. Mange 

studenter bruker likevel turvegen/lysløypa som transportåre til og fra universitetet og bolig. 

6.4.6 Alternative områder for atkomst og friluftsliv 

Det er i utgangspunktet ikke behov for å finne alternative områder til friluftsliv, men det vil være 

behov for alternativ til grusbane og parkering nær Templarheimen.  

Andre områder som tilbyr anlegg for lek og rekreasjon er Bakolsen og Charlottenlund lenger sør 

og Rundvannet og Hamna lenger nord og vest. Ved Prestvannet, Ekrehagen, Grønnåsen, 

Utsikten, Universitetet og Stakkevollan er det atkomst til turveg/lysløype fra østsiden av 

Tromsøya. På vestsiden er det atkomst fra Vangberg, Workinnmarka, Langnes og Hamna. I 

tillegg er det flere mindre veger og stier som leder inn til grønnstrukturen på Tromsøya.  

Hovedatkomst fra Askeladdsvinger er utredet og utbedringer foreslått. Atkomsten med utbedret 

kurvatur og stigning er fullt ut akseptabel som atkomst. 
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Figur 36 Utsnitt av vinterløypekartet på Tromsøya, Tromsø kommune 

 

6.4.7 Verdivurdering 

Området er godt tilrettelagt, brukes av mange brukergrupper og har god tilgjengelig fra 

områdene rundt. Verdien av området vurderes som stor. 

 

Verdi: Liten Middels Stor 

                                       

 

 

6.5 Vurdering av omfang/konsekvensene for friluftsliv 

 

6.5.1 Alternativ 0 

Dagens situasjon er beskrevet under bruk og verdivurdering av Templarheimen.  Templarheimen 

er en viktig idrettsarena med grusbaner og idrettshall. Turløype, lysløype, skileik og stier ut i 

marka vitner om tilgjengelighet og aktiv bruk. Beliggenheten inntil flere skoler og større 

arbeidsplasser, og areal til parkering gjør dette til en viktig port inntil markaområdet på 

Tromsøya. At idrettsanlegget er omkranset av naturområder med variert terreng gir området en 

stor kvalitet. 

 

6.5.2 Omfang og konsekvens alternativ 1 

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. Selv om 

opparbeidede turveger erstattes og legges om, vil det ikke virke vesentlig inn på bruken. 

Økning i bygningsvolum kan oppleves mer massivt og også skyggelegge uteareal. Grusbanen vil 

delvis bygges ned, slik at bruk til fotballkamper som i dag vil reduseres. Det vil likevel være 

grusbane igjen for fotball, trening og annen aktivitet på flatmark.  Ski og skiskytteranlegget vil 

ikke bygges ned og atkomsten tilrettelegges gjennom og rundt nytt bygg. Klubbhuset vil mest 

sannsynlig måtte rives og erstattes i den nye bygningsmassen. Tilrettelegging av atkomst med 

innendørs parkering og ny aktivitet, kan gi positive effekter ved at flere og ulike aktiviteter 

etableres på Templarheimen. 

 

 Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 

 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 
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Omfang til lite negativt. Friluftsområdet blir visuelt berørt med nye bygninger, noe som kan 

redusere opplevelseskvaliteten. 

Med stor verdi og lite negativt omfang settes konsekvensen av alternativ 1 til Liten negativ 

konsekvens (-). 

 

6.5.3 Omfang og konsekvens alternativ 2 

Tiltaket vil gripe inn i grønnstrukturen, men i liten grad gripe inn i den sammenhengende 

grønnstrukturen på Tromsøya. En del av eksisterende grønnstruktur og turveg øst for 

grusbanene vil bygges ned. For de som bruker grønnstrukturen til blant annet løping, turer og 

skigåing vil ikke tiltaket bryte denne sammenhengen. 

Alternativet vil bygge ned begge grusbanene. Deler av friområdet, nærturområdet og bakkene på 

østsiden vil bli borte. Tiltaket vil gi økt bygningsvolum som vil oppleves mer massivt. 

Skyggelegging møt sør og vest vil skje morgen og formiddag, men skistadion lenger vest, ligger 

for langt unna til å skyggelegges. Uteareal for en fremtidig barnehage vil skyggelegges fra tidlig 

formiddag. Skistadion med skytebane vil ikke bygges ned eller reduseres. Klubbhuset vil mest 

sannsynlig måtte rives og erstattes i den nye bygningsmassen. Grusbanen som brukes mye til 

uteaktivitet i dag vil bli nedbygd, og i utgangspunktet ikke erstattes med lignende areal i 

konseptet. Fotballtreninger, fotballkamper og treningsøkter på flatmark må flyttes til andre 

områder. Dagens utendørs parkering for onsdagsrennet vil bli borte, og kun delvis erstattes med 

innendørs parkering. 

Ved bakkene øst for grusbanene vil det etableres nytt bygningsvolum som reduserer muligheten 

for aking og annen aktivitet. Turvegen som kommer fra sør og går ved/over fotballbanene i dag, 

vil bygges ned. Den kan kun delvis erstattes med utbedring av stien som går oppå høyden øst for 

banene i dag. 

Ferdsel til turområdene med utgangspunkt i Templarheimen, vil både kunne øke og reduseres. 

Større mulighet for flerbruk kan gjøre at flere tar turen hit for egen trening/turgåing, gjerne i 

kombinasjon med barnas aktiviteter. Parkering innendørs kan likevel utgjøre en barriere som 

fører til at færre bruker Templarheimen som utgangspunkt for tur og utendørs trening. Turgåere 

med bil vil måtte parkere innendørs, eller ved Fløyahallen. Dette kan særlig bli problematisk for 

vinteraktiviteter som skiskyting og langrenn som er typiske bilbaserte aktiviteter.  

 

 

Figur 37 Deler av bakke og turveg i sørøst som vil bli bebygd med ny ishall/idrettshall 
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Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 

 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

                                      

Omfang vurderes til liten til middels negativt. Friluftsområdet blir visuelt berørt med nye 

bygninger som kan redusere opplevelseskvaliteten. En arm av turvegen på østsiden av anlegget, 

bygges ned. Tiltaket medfører fjerning av grusbanen som er mye brukt til ulike aktiviteter. 

Kjerneområde for friluftsliv berøres ikke. Parkering kun innendørs eller ved Fløyahallen vil kunne 

bli en barriere.  

Med stor verdi og liten til middels negativt omfang, settes konsekvensen av alternativ 2 til 

liten – middels negativ konsekvens. 

 

6.5.4 Omfang og konsekvens av alternativ 3 

Alternativ 3 vil gi større omfang på grunn av atkomstvegen inn til anlegget og volum av 

bygninger. 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. I dagens situasjon møter man trafikksystemet ca. 40 meter fra Tverrforbindelsen, og 

bredden på kryssingen utgjør maks 80 meter. I alternativet med ny atkomst møter man 

trafikksystemet allerede 200 meter fra Erling Kjeldsens veg, og bredden på kryssingen vil derfor 

være 3-400 meter. Selv om turvegene erstattes og legges om, vil vegen utgjøre en stor barriere. 

Opplevelsen av å være i friluftsområdet forstyrres visuelt og med støy av veg og trafikk. 

Driftsmessig vil det også være vanskelig å få til kombinasjonen av bilveg og skiløype, der 

brøyting og strøing vil sprute over på undergangen og lysløypa. 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 er utvidet i fotavtrykk og vil gripe inn i lysløypa i sør og skistadion i vest. 

Bygningsmassen legges oppå bakken, utgjør et stort volum og blir svært synlig i landskapet. 

Selve bygningsmassen vil i noen grad gripe inn i den sammenhengende grønnstrukturen på 

Tromsøya. Lysløype/turveg i sør og øst vil bygges ned. Høydedraget og grønnstrukturen øst for 

dagens grusbaner beholdes.  (For de som bruker grønnstrukturen til blant annet løping, turer og 

skigåing vil ikke tiltaket bryte denne sammenhengen. 

Tiltaket vil bygge ned begge grusbanene og omdanne disse til bygningsareal og parkering. 

Skyggelegging møt sør og vest vil skje morgen og formiddag. Skistadion med skytebane vil 

reduseres fordi lysløypa må flyttes lengre vest. Klubbhuset vil måtte rives. Dagens utendørs 

parkering for onsdagsrennet vil bli redusert. 

Templarheimen er i dag et forholdsvis beskjedent utbygd anlegg. Et Templarheimen med 

Tromsøbadet som et signalbygg i marka, og ny atkomstveg i grønnstrukturen, vil omdanne 

området vesentlig. Bygninger, veg, aktivitet, støy og belysning vil føre til «urbanisering» av 

marka. Idrettsanleggene vil bryte noe av naturopplevelsen man har i dag, og også bryte inn i 

opplevelsen av sammenhengende grønnstruktur på Tromsøya. 

Ferdsel til turområdene med utgangspunkt i Templarheimen, vil både kunne øke og reduseres. 

Større mulighet for flerbruk kan gjøre at flere tar turen hit for egen trening/turgåing, gjerne i 

kombinasjon med barnas aktiviteter. Færre parkeringsplasser kan bli problematisk for 

vinteraktiviteter, som er bilbaserte aktiviteter i dag.  

 

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 

 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

                     

Omfang av alternativ 3 vurderes til stort negativt.  
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Med stor verdi og stort negativt omfang, settes konsekvensen av alternativ 3 til stor negativ 

konsekvens. 

 

 

6.6 Avbøtende tiltak friluftsliv og rekreasjon 

Avbøtende tiltak som kan kombineres med ulike alternativer er vist i illustrasjonsplanene i 

kapittel landskap. 

Uønskede konsekvenser som står igjen etter at planforslaget er iverksatt, kan avbøtes ved 

tilretteleggingstiltak eller tilpasning av tiltaket og sikring av opplevelseskvaliteter. 

6.6.1 Alternativ 1 

- Opprettholde atkomst forbi bygninger i øst til resterende grusbane sør for parkering. 

- Opprettholde den gjennomgående gang- og sykkelvegen øst for bebyggelsen. 

- Legge om og utbedre turstien fra Askeladdsvingen til lysløypa, slik at den følger oppå 

høydedraget i øst. 

- Legge til rette for gangveg nord for Tromsøhallen for enklere utendørs atkomst til 

løypenettet. 

- Etablere ny gangatkomst fra parkeringen ved Fløyahallen og opp til skistadion. 

 

6.6.2 Alternativ 2 

- Opprettholde den gjennomgående gang- og sykkelvegen øst for bebyggelsen. 

- Legge om og utbedre turstien fra Askeladdsvingen til lysløypa, slik at den følger oppå 

høydedraget i øst. 

- Legge til rette for gangveg nord for Tromsøhallen for enklere utendørs atkomst til 

løypenettet. 

- Etablere ny gangatkomst fra parkeringen ved Fløyahallen og opp til skistadion. 

- Opprettholde et lite antall parkeringsplasser utendørs, ved inngangen til hallen. 

- Sikre mulig kjøreatkomst for bevegelseshemmede til løypenettet rundt Tromsøhallen i nord.  

- Etablere ny gangatkomst fra parkeringen ved Fløyahallen og opp til skistadion. 

 

6.6.3 Alternativ 3 

- Justere ny hovedatkomst fra Erling Kjeldsens veg så langt øst som mulig, for å redusere 

inngrep i selve marka. 

- Legge ny hovedatkomst fra Tverrforbindelsen til Dramsvegen og videre opp Askeladdsvingen, 

slik at man unngår stort inngrep i marka 

- Legge lysløypa ovenfor ny atkomst fra nord, slik at man unngår kryssing bilveg/lysløype. 

- Ha avstand mellom bilveg og lysløype slik at opplevelsen av veg ikke blir dominerende. 
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7. NATURMILJØ 

7.1 Sammendrag 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag fra Tromsø kommune har Rambøll utført en konsekvensutredning på temaet 

Naturmiljø i forbindelse med reguleringsplan for Templarheimen i Tromsø kommune. 

 

Utbyggingsplanene 

Tromsø kommune planlegger utbygging av et område for svømmehall og idrettsfasiliteter. I 

planprogram av 27.8.2014 er det angitt et nytt alternativ i tillegg til de to alternativene 

opprinnelig foreslått. Det utredes derfor tre alternativer i tillegg til 0-alternativet. Nærmere 

beskrivelse av alternativene er presentert innledningsvis i konsekvensutredningen. 

 

Datagrunnlag 

Forslag til planprogram er utarbeidet av Tromsø kommune og danner grunnlaget for hva som 

skal utredes under de forskjellige temaene. Vegvesenets håndbok V712 (2014)er benyttet som 

metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er utført innsamling av eksisterende data, enkel 

feltbefaring, verdisetting av lokaliteter, omfangsvurdering og konsekvensutredning. Geografisk er 

arbeidet avgrenset av et definert planområde med et influensområde som kan bli indirekte 

berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 

av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og 

beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via 

liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av 

påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe 

omfang, til middels og stort positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt 

skala, ut fra en sammenstilling av verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak 

som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

 

Registreringer 

Det er registrert en viktig naturtype innenfor planområdet. Dette er en bjørkeskog med 

høgstauder, med verdi viktig. I tillegg foreligger noen registreringer av rødlistede arter, samt 

svartelistede arter.  

 

Verdivurdering 

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. 
 
Konsekvenser 

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

ubetydelig/liten negativ. 

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

nedbygget. Bare mindre inngrep i eksisterende vegetasjon er planlagt. 

 

Tabellen nedenfor gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 

utbyggingsalternativene i anleggs- og driftsfasen. Konsekvensen er fremkommet ved å 

sammenholde områdets verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. 

Konsekvensvifta (se under metodikk, iht. håndbok 140 SVV) er brukt som støtte for 

vurderingene. Konsekvensen for alle alternativ vil bli ubetydelig/liten negativ. 

 

Tabell 3 Samlede konsekvenser for det planlagte tiltaket for tema naturmiljø. 

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Anleggsfasen 0 Ubetydelig/liten Ubetydelig/liten Ubetydelig/liten 

Driftsfasen 0 Ubetydelig/liten Ubetydelig/liten Ubetydelig/liten 

Samlet utbygging 0 Ubetydelig/liten Ubetydelig/liten Ubetydelig/liten 

Rangering 1 2 3 4 

Beslutningsrelevant usikkerhet Ingen Liten Liten Liten 
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Det er knyttet liten usikkerhet til disse vurderingene. 

 

Avbøtende tiltak 
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. 
 

Rigger og mellomlagring av masser bør etableres på en slik måte at minst mulig areal med 
naturlig vegetasjon berøres. 
 
Masser må ikke håndteres og flyttes på en slik måte at det kan føre til spredning av fremmede 
arter. 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. 

 

7.2 Innledning 

Tromsø kommune skal gjennomføre en områderegulering for tilrettelegging for folkebad og andre 

idrettsfasiliteter/-haller ved Templarheimen. 

I den forbindelse er det utarbeidet et planprogram som beskriver hvilke tema som skal utredes, 

og krav til innhold i disse. I forslaget til utredningsprogram beskrives antatte problemstillinger for 

tema naturmiljø slik: 

 

Innenfor markagrensen ved Templarheimen er det registrert naturtypen; Bjørkeskog med 

høgstauder, lokalt viktig. Denne naturtypen inngår også innenfor plangrensen, selv om store 

deler er berørt/opparbeidete arealer. I tillegg foreligger det registreringer av VU sårbar art 

innenfor plangrensen. Status for denne registreringen må avklares nærmere. (Kilde: Naturbase). 

 

Videre sier planprogrammet at følgende skal utredes: 

 

Ved analyse av omfang og konsekvenser skal naturmangfoldloven legges til grunn. Evt. 

avbøtende tiltak skal gjøres rede for. 

 

7.3 Metode 

7.3.1 Utbyggingsplaner 

Det er skissert tre alternativer for utbygging i tillegg til 0-alternativet. Utbyggingsområdet er i 

stor grad allerede sterkt påvirket for alle alternativene, men berører likevel i noen grad en 

registrert viktig naturtype. Alternativene er presentert innledningsvis i rapporten. 

 

Planområdet er noe mer omfattende enn utbyggingsområdet, og tar bl.a. høyde for høyere 

menneskelig trafikk og aktivitet i området. 

 

7.3.2 Datainnsamling 

 

Eksisterende informasjon 

Det er tatt kontakt med Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen, samt miljøansvarlig i 

Tromsø kommune, for å framskaffe aktuell informasjon som ikke er registrert i offentlige 

databaser. I tillegg er det søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens 

tjeneste Artskart og DNs Naturbase. Det er også samlet inn aktuell litteratur.  

 

Området ligger sentralt til i forhold til en rekke fagmiljøer som bl.a. Universitetet i Tromsø, 

museer, Norsk polarinstitutt m.fl., og det vil derfor være rimelig å anta at ev spesielle 

forekomster og rødlistearter med høy sannsynlighet allerede er registrert i dette området. 

 

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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Figur 38 Foto: Lysløypa mot nord, granplantefelt 

Det ligger flere granplantefelter innenfor lokaliteten som er registrert som bjørkeskog med høgstauder. 
Dette bildet er tatt helt nord i planområdet. 

 

Feltundersøkelser 

Det ble gjennomført en befaring den 16.10.2013, hvor planområdet og aktuelle 

utbyggingsområder ble befart, og naturmiljøet ble vurdert generelt. Et nylig snøfall gjorde det 

vanskelig å undersøke enkeltarter i feltsjiktet. Området brukes jevnlig av fagpersoner som 

registrerer funn i Artsdatabankens artskart. Dette og kontakt med lokale fagpersoner gjør at 

kunnskapsgrunnlaget likevel vurderes som godt. Hovedfokuset var derfor å vurdere gjøre en 

vurdering av områdets egnethet som hekkeområde for fugl og viltområde ellers. 

 

7.3.3 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 

virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og 

eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL § 33-1). Her er kravet til 

konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres 

(Miljøverndepartementet 1999). 

Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er beskrevet i 

planprogrammet. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i Håndbok 140 

fra Statens vegvesen (2006). 

 

7.3.4 Konsekvensutredning 

 

Vurdering av verdi 

 

Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 

Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder 

identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 13 (rev. 2014) for 

kartlegging av biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som metode. For 

verdisetting av viltområder er kriteriene og vektingen fra DN-håndbok 11 benyttet (Direktoratet 

for naturforvaltning 1996).  
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Tabell 4 Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Prioriterte 

naturtyper 

 Områder med 

biologisk mangfold 

som er 

representativ for 

distriktet 

 Områder med 

stort artsmangfold 

i lokal målestokk 

 Naturtyper i 

verdikategori B eller C 

for biologisk mangfold 

 Områder med stort 

artsmangfold i 

regional målestokk 

 Naturtyper i 

verdikategori A for 

biologisk mangfold 

 Områder med stort 

artsmangfold i 

nasjonal målestokk 

Viktige viltområder  Viltområder og 

vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Viltområder og 

vilttrekk med viltvekt 

2-3 

 Viltområder og 

vilttrekk med viltvekt 

4-5 

Rødlistearter  Leveområder for 

arter i de laveste 

trusselkategoriene 

på regional 

rødliste 

 Leveområder for arter 

i de laveste 

trusselnivåer på 

nasjonal rødliste 

 Leveområder for arter 

i de tre strengeste 

kategoriene på 

regional rødliste 

 leveområder for arter 

i de tre strengeste 

rødlistekategoriene 

på nasjonal rødliste 

 Områder med 

forekomst av flere 

rødlistearter i lavere 

kategorier og/eller de 

i strengeste 

kategoriene på 

regional rødliste 

Ferskvannslokalitet

er 

 Lokaliteter som er 

representative for 

ferskvannsmiljøer 

i distriktet 

 Ferskvannslokaliteter i 

verdikategori B eller C 

for biologisk mangfold 

 Ferskvannslokaliteter 

i verdikategori A for 

biologisk mangfold 

 

 

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15 

(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig 

kriterium for å verdsette en lokalitet. Ny norsk rødliste for 2010 ble offentliggjort 9. november 

2010, og denne inneholder en del vesentlig endringer for mange organismegrupper i forhold til 

rødlista for 2006, bl.a. pga. høyere kunnskapsnivå (dels gjennom økt innsats for å innhente 

informasjon), ny tolkning av tidligere data eller endring i bruken av retningslinjene for kategorien 

DD (Kålås m.fl. 2010). IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det 

norske rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse 

rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes):  

 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 

artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 

lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en 

glidende skala fra liten til stor verdi. 

 

 

Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 
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Tabell 5 Kriterier for vurderinger av et planlagt tiltaks potensielle påvirkning (omfang). 

 Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 

omfang 

Stort negativt 
omfang 

Viktige 

sammen-
henger 

mellom 

natur-

områder 

Tiltaket vil i stor 

grad styrke 
viktige biologiske 

landskapsøkologi

ske 

sammenhenger 

Tiltaket vil styrke 

viktige 
biologiske/landsk

apsøkologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 
viktige 

biologiske/landsk

apsøkologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil 

svekke viktige 
biologiske/landsk

apsøkologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil bryte 

viktige 
biologiske/landsk

apsøkologiske 

sammenhenger 

Naturtyper Tiltaket vil i stor 

grad virke 

positivt for 

forekomsten og 

utbredelsen av 
prioriterte 

naturtyper 

Tiltaket vil virke 

positivt for 

forekomsten og 

utbredelsen av 

prioriterte 
naturtyper 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

forekomsten av 

eller kvaliteten 

på naturtyper 

Tiltaket vil i noen 

grad forringe 

kvaliteten på 

eller redusere 

mangfoldet av 
prioriterte 

naturtyper 

Tiltaket vil i stor 

grad forringe 

kvaliteten på 

eller redusere 

mangfoldet av 
prioriterte 

naturtyper 

Artsmang-

fold 

Tiltaket vil i stor 

grad øke 
artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 
levevilkår 

Tiltaket vil øke 

artsmangfoldet 
eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

levevilkår 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 
artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

deres levevilkår 

Tiltaket vil i noen 

grad redusere 
artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

forringe deres 
levevilkår 

Tiltaket vil i stor 

grad redusere 
artsmangfoldet 

eller fjerne 

forekomst av 

arter eller 
ødelegge deres 

levevilkår 

Ferskvanns

fore-
komster 

Tiltaket vil i stor 

grad virke 
positivt på 

utbredelsen av 

viktige, og 

kvaliteten på 

ferskvannsforeko
mster 

Tiltaket vil virke 

positivt på 
utbredelsen av 

og kvaliteten på 

viktige 

ferskvannsforeko

mster 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 
forekomsten av 

og kvaliteten på 

viktige 

ferskvannsforeko

mster 

Tiltaket vil i noen 

grad forringe 
kvaliteten på 

eller redusere 

forekomsten av 

viktige 

ferskvannsforeko
mster 

Tiltaket vil i stor 

grad forringe 
kvaliteten på 

eller redusere 

forekomsten av 

viktige 

ferskvannsforeko
mster 

 

Omfang angis på en femdelt skala: 

Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 

 

Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 3 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 

positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 

en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 

konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 

 

 

Figur 39 Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) 
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Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og to 

utbyggingsalternativer. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 

Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 

alternativet rangeres høyest (rang 1). 

 

7.3.5 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 

utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 

tiltak er beskrevet. 

 

 

7.4 Naturverdier og verdisetting 

 

7.4.1 Naturgrunnlaget 

 

Klima og vegetasjonssoner 

Planområdet ligger i nordboreal sone i svakt oseanisk seksjon (O1) (Moen, 1998). Svakt oseanisk 

seksjon kjennetegnes av at de mest typiske vestlige arter og vegetasjonstyper mangler, og svake 

østlige trekk inngår. 

 

Nærmeste målestasjon for temperatur og nedbør ligger i Tromsø, like ved planområdet og er 

derfor representativt. Stasjonen viser en gjennomsnittlig årsnedbør på 1031 mm, der november 

er våtest med 108 mm, og mai tørrest med 48 mm. Gjennomsnittlig årstemperatur er 2,5°c. 

Januar er kaldeste måned med -4,4 °c, og juli er varmest med 11,8 °c. 

 

Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i planområdet virker å være ganske rikt, med glimmergneis/-skifer og et bånd av 

dolomittmarmor gjennom området. Disse bergartene kan gi grunnlag for en forholdsvis rik flora. 

 

 

Figur 40 Berggrunnskart, kilde: ngu.no. 

NGUs berggrunnskart viser at det er glimmerskifer og dolomitt som er dominerende bergarter i og nær 
planområdet.  

 

Det er mest forvitringsmasser og tynn morene, samt noe torv og myr innen planområdet. 

 

file://///TOS-S01/Oppdrag/2014%20Oppdrag/1350006712%20Templarheimen%20Områdereguleringsplan/7-PROD/D-Areal/DOK/www.ngu.no
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Figur 41- Løsmassekart, kilde: ngu.no 

Kartet viser at det er mest tykk morene samt myr og torv innenfor planområdet. 

 

7.4.2 Overordnede karakteristiske trekk 

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 og stier og lysløyper i friområdene ellers. 

 

7.4.3 Oversikt over registrerte naturverdier 

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

bjørkeskog med høgstauder (F04). Befaringen i 2013 viste imidlertid at området i stor grad 

består av myr, og også en del plantefelt av gran. I samtale med Gunn-Anne Sommersel ved 

Ecofact AS antydes det da også at denne lokaliteten ikke er reell og ikke innehar den verdien som 

er gitt i Naturbase. 

 

Av rødlistede planter, lav og sopp er det registrert noen lavarter, bl.a. almelav og rustdoggnål. 

Disse registreringene er imidlertid gamle belegg fra 1800-tallet som er lagret ved lavherbariet 

UiO, og er ikke relevante i dag. På 50- og 60-tallet ble de to rødlistede soppene bittervokssopp 

(NT) og lundvokssopp (NT) registrert i nærheten av planområdet. Det er ukjent om disse fortsatt 

finnes i området. 

 

Av fugl blir den rødlistede konglebit (NT) registrert jevnlig i området. Andre arter som er 

observert i området er hønsehauk (NT), stær (NT) og fiskemåke (NT). Konglebit bruker området 

kun som vinterbeite, og det foreligger ingen observasjoner for månedene mai til og med 

september. Stær kan trolig hekke i området, da spesielt om det er satt opp kasser. Det er ikke 

naturlig at verken hønsehauk eller fiskemåke hekker i dette området. 

 

Av invertebrater er taigabukk registrert. Denne er rødlistet som RE, dvs. regionalt utdødd i 

Norge. Det er gjort noen funn i Norge den senere tid, blant annet i Tromsø, men disse antas å 

stamme fra importert treverk, dette gjelder også funnet i Tromsø. 

 

Det er registrert en rekke fremmedarter i området, bl.a. duppesoleie (NK), kosakkveronika (PH), 

skyggesildre (PH), sibirvalmue (PH) og sandlupin (SE). I tillegg er det registrert vepsebolklanner 

(PH) i en bygning. 

 

Fylkesmannen i Troms hadde ingen opplysninger om rødlistede eller sjeldne arter i planområdet. 
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7.4.4 Prioriterte naturtyper 

Det er avgrenset en prioritert naturtype innen influensområdet. Dette er en bjørkeskog med 

høgstauder som har verdien viktig – B. Etter håndbok V712 får denne da middels/stor verdi.  

 

Storskogen, Tromsø kommune 

Lok. nr.: 1 

UTM sone 32: N7747135 Ø888908 

Type naturmiljøverdi: Naturtypelokalitet 

Objekttype: Bjørkeskog med høgstauder 

Verdi, DN-metode: B 

Datakilde: Naturbase 

 

 

Figur 42 Kartet viser den avgrensa lokaliteten ved planområdet. 

 

7.4.5 Inngrepsfrie områder 

En utbygging her vil ikke berøre INON-områder. 

 

7.4.6 Verdisetting 

Det meste av planområdet ligger i en registrert viktig naturtype, bjørkeskog med høgstauder, og 

er verdisatt til Viktig-B. Lokaliteten er ikke beskrevet, og det antydes av lokale fagfolk bl.a. 

Gunn-Anne Sommersel i Ecofact AS, at den ikke er reell. Det ble også observert store myrflater i 

lokaliteten, samt flere granplantefelt. Av figur 8 ser en at lokaliteten inneholder flere byggefelter 

og andre inngrep. Basert på disse opplysningene mener vi at naturverdiene innenfor planområdet 

trolig ikke er av en slik art at den skal avgrenses som viktig naturtype etter gammel DN-håndbok 

13. I dag går denne naturtypen i revidert håndbok 13 under "Rik boreal løvskog". Føre var-

prinsippet tilsier at verdien settes til lokalt viktig-C, da det er noe usikkerhet knyttet til at 

inngangsverdiene kan være oppfylt, selv om vi anser denne muligheten for lav. 

 

Det foreligger ikke nyere registreringer av rødlistede planter, lav eller sopp i dette området. Av 

rødlistede fuglearter hekker trolig stær (NT) i området. I tillegg brukes det som vinterbeite for 

konglebit (NT).  

 

Området er trolig en viktig hekkeplass for spurvefugler på Tromsøya. 

 

Konklusjon 

Verdien for planområdet settes til liten/middels verdi. 
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Figur 43 Foto: Fra sør i planområde, myrområdet. 

Bildet viser at det er store myrområder innenfor naturtypelokaliteten i Storskogen. Bildet er tatt fra sør i 
planområdet. 

 

 

7.5 Vurdering av omfang og konsekvenser 

 

7.5.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens 

situasjon refererer til nåværende forhold uten tiltak. Alternativet brukes som referanse ved 

vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av ny vei. Planområdet er i dag preget 

av tidligere terrenginngrep, og vi finner bebyggelse, og et tilrettelagt vei-/stinett i området. Det 

er også store grusareal til sportsformål i området.  Området er derfor per i dag fragmentert og 

oppdelt. Det er også et høyt aktivitetsnivå her, og området brukes som gjennomfartsområde for 

transport til og fra f.eks. universitetet, friluftsliv og sportsaktiviteter.  0-alternativet settes 

uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet 

for naturmiljøet bli ubetydelig. 

 

7.5.2 Alternativ 1 

 

Omfang og konsekvensvurdering 

 

Anleggsfasen 

Direkte inngrep vil bare berøre den registrerte naturtypen marginalt. 

 

Løvskog i urbane områder er ofte viktige lokale hekkeplasser for spurvefugler. Dette området har 

fra før høy grad av menneskelige aktiviteter, og det er ikke forventet at anleggsperioden vil 

påføre fuglelivet noen ekstra belastning av betydning. 

 

Midlertidige eller varige masseforflytninger (riggområder, anleggsveger) vil skade naturmiljøet og 

vegetasjonen. Generelt vil effektene av slike tiltak, spesielt i myrområder, normalt medføre svært 

langvarige og i praksis irreversible endringer av naturmiljøet. Tilbakeføring av stedegne masser 

kan i noen tilfeller redusere de negative effektene noe, mens forsøk på tilsåing normalt vil 

representere en forsterking av de negative effektene. I tillegg kommer mulige indirekte effekter 
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av drenering, kanskje også forurensning. Spredning av fremmedarter er en særlig risiko i 

anleggsfasen, og i dette området er det registrert flere fremmedarter. 

 

Driftsfasen 

Vegetasjonen vil selvsagt være permanent ødelagt på de bebygde og opparbeidede områdene. 

En kan ikke se at tiltaket vil ha noe negativt omfang ut over dette. 

 

Omfanget av tiltaket vurderes totalt til å ha intet/lite neg. omfang. 

 
 Stort neg.               Middels neg.        Lite negativt     Intet Lite pos.       Middels pos.         Stort pos. 

|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------| 


 

 
Alternativ 1 vurderes å ha ubetydelig/liten negativ konsekvens (0/-). 

 

 

7.5.3 Alternativ 2 

 

Omfang og konsekvensvurdering 
 

Anleggsfasen 

Direkte inngrep vil bygge ned arealer knyttet til mindre deler av naturtypelokaliteten som ligger i 

tiltaksområdet. Arealbeslaget vil være litt større enn for alternativ 1. 

 

Løvskog i urbane områder er ofte viktige lokale hekkeplasser for spurvefugler. Dette området har 

fra før høy grad av menneskelige aktiviteter, og det er ikke forventet at anleggsperioden vil 

påføre området noen ekstra belastning av betydning. 

 

Midlertidige eller varige masseforflytninger (riggområder, anleggsveger) vil skade naturmiljøet og 

vegetasjonen. Generelt vil effektene av slike tiltak, spesielt i myrområder, normalt medføre svært 

langvarige og i praksis irreversible endringer av naturmiljøet. Tilbakeføring av stedegne masser 

kan i noen tilfeller redusere de negative effektene noe, mens forsøk på tilsåing normalt vil 

representere en forsterking av de negative effektene. I tillegg kommer mulige indirekte effekter 

av drenering, kanskje også forurensning. Spredning av fremmedarter er en særlig risiko i 

anleggsfasen, og i dette området er det registrert flere fremmedarter. 

 

Driftsfasen 

Vegetasjonen vil selvsagt være permanent ødelagt på de bebygde og opparbeidede områdene. 

En kan ikke se at tiltaket vil ha noe negativt omfang ut over dette. 

 

Omfanget settes til intet/lite neg. omfang. 

 
 Stort neg.               Middels neg.        Lite negativt     Intet Lite pos.       Middels pos.         Stort pos. 

|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------| 


Alternativ 2, vurderes å ha ubetydelig/liten negativ konsekvens (0/-). 
 

 

7.5.4 Alternativ 3 

 

Omfang og konsekvensvurdering 
Anleggsfasen 

Direkte inngrep vil bygge ned arealer knyttet til mindre deler av naturtypelokaliteten som ligger i 

tiltaksområdet. Arealbeslaget vil være litt større enn for alternativ 1. 

I tillegg er det planlagt en adkomstveg nordover til eksisterende veg. Dette er et område med 

eksisterende turveier og allerede forstyrret mark. 

 

Løvskog i urbane områder er ofte viktige lokale hekkeplasser for spurvefugler. Dette området har 

fra før høy grad av menneskelige aktiviteter, og det er ikke forventet at anleggsperioden vil 

påføre området noen ekstra belastning av betydning. 

 

Det er også planlagt en justering av dagens lysløype. Justeringen skal skje i et myrområde med 

og i nærheten av et allerede eksisterende løypenett. 
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Midlertidige eller varige masseforflytninger (riggområder, anleggsveger) vil skade naturmiljøet og 

vegetasjonen. Generelt vil effektene av slike tiltak, spesielt i myrområder, normalt medføre svært 

langvarige og i praksis irreversible endringer av naturmiljøet. Tilbakeføring av stedegne masser 

kan i noen tilfeller redusere de negative effektene noe, mens forsøk på tilsåing normalt vil 

representere en forsterking av de negative effektene. I tillegg kommer mulige indirekte effekter 

av drenering, kanskje også forurensning. Spredning av fremmedarter er en særlig risiko i 

anleggsfasen, og i dette området er det registrert flere fremmedarter. 

 

Justeringen av lysløype traseen vil potensielt kunne bidra til en ytterligere fragmentering av 

myrområdet, men vil legges i et område som allerede er utbygd eller er planlagt utbygd. Valget 

av ny trasé, spesielt delen som går i øst-vest retning vil være hensiktsmessig i forhold til adgang 

til bygningsmassen. Den gamle traseen vil neppe bli brukt når ny bygningsmasse er på plass. Og 

for å forhindre at folk lager alternative stier vil dette alternativet på sikt lage minst belastning på 

myrområdet og naturmiljøet ved at man styrer trafikken gjennom traseen. 

 

Driftsfasen 

Vegetasjonen vil selvsagt være permanent ødelagt på de bebygde og opparbeidede områdene. 

En kan ikke se at tiltaket vil ha noe negativt omfang ut over dette. 

 

Omfanget settes til lite intet/neg. omfang. 

 

 
 Stort neg.               Middels neg.        Lite negativt     Intet Lite pos.       Middels pos.         Stort pos. 

|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------| 


Alternativ 3, vurderes å ha ubetydelig/liten negativ konsekvens (0/-). 
 
 

7.5.5 Vurdering i forhold til Naturmangfoldlovens kap. II. 

 

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 gir råd om oppfølging og avbøtende tiltak iht. NML §§11 og 12. 

 

7.5.6 Sammenstilling og rangering 

Tabell 4 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 

utbyggingsalternativet i anleggs- og driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å 

sammenholde områdets verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. 

Konsekvensvifta (se figur 5) er brukt som støtte for vurderingene. Den største konsekvensen er 

knyttet opp mot naturtypelokaliteten. Mindre konflikter er knyttet til forstyrrelser av fugl og vilt. 
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Tabell 6 Sammenstilling av omfangsvurdering samt samlet konsekvensvurdering av alternativene. 

 Verdi Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Lokalitet 1 Middels 0 0/- 0/- 0/- 

Natur 

forøvrig 

Liten 0 0 0  

Samlet 
konsekvens 

 0 0/- 0/- 0/- 

Rangering  1 2 3 4 

Beslutnings

relevant 
usikkerhet 

 Liten Liten Liten Liten 

 

Alternativ 1 vil påvirke naturtypelokaliteten marginalt. Alternativ 2 vil bygge ned en litt større del 

av lokaliteten, men påvirkningen vurderes likevel som relativt ubetydelig. I alternativ 3 er det 

også inkludert en adkomstveg nordover til eksisterende veg, men også denne går over allerede 

forstyrret mark. 

 

 

7.6 Avbøtende tiltak og miljøoppfølging 

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. 

 

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

naturlig vegetasjon berøres. 

 

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 beste er likevel naturlig revegetering. 

 

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. 
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8. TRAFIKKANALYSE 

8.1 Innledning og bakgrunn 

 

I alternativ 1 og 2 er det lagt opp til at dagens adkomst kan utbedres og bli hovedadkomst for 

anlegget – med hovedinngang direkte på hovedplanet, og med innkjøring til et eventuelt 

parkeringsanlegg under dette. I alternativ 3 er det foreslått ny adkomst direkte fra Erling 

Kjeldsens veg til anlegget, i tillegg til oppgradering av dagens atkomstveg. Det er en intensjon at 

det vil komme en helårs sykkeltrasé langs toppen av Tromsøya. Templarheimen ligger i kort 

gangavstand fra hovedbusstrasé langs Dramsvegen for kollektivbetjening i alternativ 1 og 2, 

mens det i alternativ 3 legges opp til at buss følger ny anlagt trase. 

 

8.1.1 Føringer til planen 

 

Miljømål, KVU Tromsø. 

Halvparten av alle reiser skal i 2030 foregå med miljøvennlig transportformer: 

 20 % kollektiv 

 30 % gang/sykkel 

Mulighet for sikker sykling på sammenhengende sykkelvegnett i hastighet opptil 25-30 km/t 

Reisetid for kollektiv skal reduseres med 20 % på viktige ruter (Sentrum, Breivika og 

Giæverbukta) 

Gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport mellom viktige logistikknutepunkter på 

hovedvegnettet (E8 og rv. 862) skal være minst like god som i dag. 

 

8.1.2 Revidert trafikkanalyse 

Denne analysen er basert på tidligere trafikkanalyse som var en del av forstudien fra desember 

2011 og november 2013. Endringene i dette kapitlet er en ny gjennomgang av forutsetninger for 

turproduksjonsberegning, ny gjennomgang av parkeringskapasitet, og en generell revisjon basert 

på nye opplysninger og kommentarer til forrige analyse. 

 

8.2 Prosjektbeskrivelse og forutsetninger 

 

8.2.1 Forutsetninger gitt i planprogram og plug-in bygningskonsept 

 

Arealet som skal utvikles er avsatt til idrettsformål og varierte aktivitetstilbud til forskjellige 

idrettsgrupper. Dagens Tromsøhall og grusbaneareal brukes til utbygging, nytt areal skal ikke 

erverves.  

 

Flg. aktiviteter/areal inngår i prosjektet: 

 

Tabell 7 Idrettsaktiviteter og funksjoner som inngår i utbyggingsalternativene. 

Plan Beskrivelse Alt.  Aktivitet 

  1 2 3  

 Ishall  X  Hurtigløp, ishockey, kunstløp og curling 

 Turnhall X X X Turn 

 Fellesareal X X X Parkering/Varemottak 

 Fellesareal X X X Teknisk 

 Barents arena  X X 3 ballbaner eller 1 kamp/konsertarena 

 Klatrehall X X X Klatring m uttrekkbare tribuner 

 Tromsøhallen (ombygd) X X X Flerbrukshall, Friidrett 

 Treningsareal X X X Treningsstudio 

 Fellesareal X X X Foaje / hovedinngang 

 Badeanlegg X X X Svømmeanlegg (Tromsøbadet) 

 Tromsøhallen (ombygd) X X X Flerbrukshall, 3 ballbaner 

 Idrettsbarnehage X X X Barnehage (6 avd.) 

 Fellesareal X X X Cafe 

 Fellesareal X X X Kontor 

 

Omfang og plassering har endret seg noe i løpet av planprosessen. Dette er det tatt høyde for i 

trafikkberegningene. 
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8.2.2 Trafikale forutsetninger 

Reisemiddelfordelingen baseres på gjennomsnittstall for Tromsø fra RVU og tidligere utredninger i 

Tromsø-området, f.eks. transportplan for Tromsø. 14 % kollektivandel. 

 

Det legges til grunn at Dramsveien forblir stengt for biltrafikk ved skibrua. 

 

Parkeringsnorm for Tromsø kommune er under revidering1. Parkeringsnorm for Oslo og 

Trondheim (ny desember 2012) er benyttet som en indikasjon på hvordan kravene er utformet 

for idrettsanlegg der. Begge skiller på sentrum og ”ytre sone”/ ”den åpne byen” og angir 0,1 – 

0,5 p-plasser pr 10. tilskuer. Sentrumsområdene har ingen p-plasser for tilskuere ved 

idrettsanlegg. 

 

Tromsø kommune v /Byutvikling og kommunestyret har signalisert at de ikke vil ha 

tverrforbindelse i tunnel selv om Statens vegvesen ønsker det. En evt. tunnel vil kunne frigjøre 

areal og forenkle kobling av evt. nye adkomstveger. I trafikkanalysen er det lagt til grunn dagens 

tverrforbindelse (Erling Kjeldsens veg). 

 

 

8.3 Dagens situasjon i planområdet 

 

8.3.1 Beliggenhet og tilgjengelighet 

 

Tromsøhallens beliggenhet er nær universitet og boligområder plassert på ”toppen” av øya nær 

markas lysløpenett. Tromsøhallens areal er oppgitt til å være 4500m2 og betegnes som Tromsøs 

storstue innen idrettshaller. Hallen kan deles inn i 3 "normalhaller", her finner man idretter som 

friidrett, basket, håndball, volleyball, innebandy, badminton, bryting, fotball og fluekasting. 

Vinterstid er området utgangspunkt for flere skiaktiviteter og det er anlagt en skiskytterarena like 

ved.  

 

I umiddelbar nærhet er det flere idrettshaller som bl.a. Flyøahallen (fotball, karate, skate, 

trening, fysioterapi, gymsal, bueskyting), tennishall og klatrevegg. 

 

Adkomst med bil 

Adkomsten med bil til området via Veslefrikkvegen fra Erling Kjeldsens veg (Tverrforbindelsen). 

Dramsvegen er stengt for gjennomkjøring, buss og taxi 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).  

 

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. 

 

                                                
1 Vedtatt parkeringsnorm i Kommuneplanens arealdel 2015-2026 definerer planområdet utenfor soner for parkeringsnormen, og 

formålet idrettsanlegg utenfor parkeringsnormen. Parkering skal vurderes i den enkelte reguleringsplan 
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Figur 44 Tilgjengelighet med buss, gang og sykkel. 

 

 

 

Figur 45 Trafikksystem og trafikktall 

 

 

 

8.3.2 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. Bildene under viser dagens vegstandard. 

 



63 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

 

Askeladdveien fra vest mot øst. Adkomst til 
Tromsøhallen til venstre. G/S veg (fram til 
adkomstveg) + smalt fortau. Vegbredde ca. 
5,2 meter (foto: Google streetview) 

 

 

Veslefrikkvegen fra sør mot nord. Planskilt 
kryss skimtes i enden med to rundkjøringer. 
G/S veg fram til rundkjøring. Vegbredde ca. 6 
meter (Foto: Google streetview) 

 

 

Dramsvegen fra sør mot nord. 
Veslefrikkvegen til høyre, Askeladdsvingen til 
venstre bak bussholdeplassen Rødhettestien. 
G/S veg rett fram og i kulvert under 
Veslefrikkvegen. (Foto: Google streetview) 

 

Figur 46 Foto og beskrivelse av dagens vegstandard 

 

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. 

 

 

8.3.3 Trafikkbelastning normalsituasjon 

På riks- og europaveger er det hentet trafikkdata fra NVDB. Den viser at trafikkvolumet i Erling 

Kjeldsens veg har en ÅDT på 14 070. Det finnes ikke trafikkdata for trafikk som svinger fra 

tverrforbindelsen og for kommunale veger fram til planlagt anlegg. Basert på erfaringstall for 

turproduksjon er det forsøkt å beregne et sannsynlig volum for vegforbindelsene Veslefrikkvegen 

og Dramsvegen. Området er relativt oversiktlig med en dominerende adkomst. I tillegg til 

Tromsøhallen er det tatt hensyn til flg. virksomheter / boliger:  

 
 UNN Naturfagbygget (Dramsvegen 201) 

 Grønnåsen krk. (Dramsvegen 203) 

 Templarheimen barnehage 60 – 80 barn (Dramsvegen 208)  

 Dramsvegen 206 – Fløyahallen (Fløya IL), Fotball 2 baner 

 Tromsø Treningssenter (850 m2, 1200 medlemmer) 

 Dramsvegen 200 (Tennishall) TTK, 200 medlemmer, 3 baner + 2 squash 

 Dramsvegen 202 (Nytt bygg – Ishall / Hockeyhall Tromsø kommune) 

 Breivang VGS (Dramsvegen 199) 

 Grønnåsen skole (Dramsvegen 197) 

 UNN Breivang, Matte og Statistikk (Breivangvn. 23 adkomst via Borgtunvn.) 

 Borgtun skole (Breivangvn. 21, adkomst via Borgtunvn.) 

 Rødhettestien BL (Rødhettestien 1,3,5,7) ca. 110 boenheter. 

 Askeladdsvingen, ca. 40 boenheter (eneboliger) 

Det er lagt til grunn 3,5 bilreiser pr boenhet pr dag, 2 bilturer pr p-plass (på skolene), 2 reiser pr 

utøver fordelt etter gjennomsnittlig belegg, kollektiv-, gang-, og sykkelandel. Til sammen er det 

beregnet at dette genererer daglig, i en normalsituasjon, ca. 2000 ÅDT. Dette er uproblematisk å 

avvikle. Statens vegvesen har kartlagt kryssområder med avviklingsproblemer og trafikkfare i 

byen. Veslefrikkvegen er ikke en av dem. 
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Oversikt over sentrale vegkryss - rødt viser 
vegkryss med avviklingsproblemer og/eller 
trafikkfarlige kryss. (Kilde: Statens vegvesen 
2010). Adkomsten, Veslefrikkvegen x Erling 
Kjeldsens veg (tverrforbindelsen), er ikke en av 
dem.  

 

Figur 47 Sentrale vegkryss 

 

8.3.4 Trafikkbelastning under arrangement 

 

Under større arrangement (avvikssituasjon) fører toppbelastningene til køer i området. Dette er 

f.eks. onsdagsrenn (vinterstid) og hjemmekamper til Tromsø Storm. Det er foretatt tellinger for å 

underbygge trafikksituasjonen under slike forhold. Med bistand fra Tromsø Storm ble det foretatt 

trafikktellinger på kampdag 6. november: 

 Telling av svingebevegelser i rundkjøringen Veslefrikkvegen vest for Erling Kjeldsens veg. 

 Trafikktelling i Askeladdsvingen og Dramsvegen nord for Askeladdsvingen 

 Telling av parkerte biler på p-plassene på og rundt området til Tromsøhallen 

 Publikumsstatistikk for kampdag og tidligere kamper 

 

 

Trafikktelling 

Det ble foretatt trafikktelling 1 time før kampstart. Svingebevegelsene i rundkjøringen i 

Veslefrikkvegen ble registrert. Dette gir indikasjoner på retningsfordeling og totalt trafikkvolum, 

og kan danne utgangspunkt for analyser av avviklingssituasjon. Resultatene er vist i figuren 

under. 

 

 

 

 

Krysstellinger rundkjøringen Veslefrikkvegen v/ 
Erling Kjeldsens veg 

Trafikkfordeling mot Tromsøhallen, 
Fløyahallen 

Figur 48 Resultat av trafikktelling 
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Registreringen viste også at trafikken tiltok betydelig mot det siste kvarteret før kampstart. Dette 

indikerer at bilistene erfarer at kapasiteten er tilstrekkelig. 

 

Besøkstall til hjemmekampene 

 

Registreringsdagen hadde ca. ½ av publikumsmassen på toppdager så langt dette året.  

 

 Dato Publikumstall Merknad 
Hjemmekamp 06.11 2011 ca. 1 000  Solgte billetter, fribilletter, medlemmer + sesongkort 
Hjemmekamp 12.4.2011  ca. 2 000  Solgte billetter, fribilletter, medlemmer  
Hjemmekamp 3.4.2011  ca. 1 500  Solgte billetter, fribilletter, medlemmer  
Hjemmekamp 1.4.2011  ca. 1 400  Solgte billetter, fribilletter, medlemmer  
 

 

Observasjoner av parkeringsplasser 

Etter kampstart ble det telt parkerte biler på nærliggende parkeringsanlegg. Grusbanene utenfor 

Tromsøhallen ble åpnet for bilparkering. Dette er vanlig praksis. Observasjoner ble notert. 

 

 

Observasjoner av 

parkeringssituasjonen under kamp i 

Tromsøhallen: 
 
Det ble observert mye ledig 
parkeringskapasitet, bl.a. fordi 
grusfotballbanene på oversiden åpnes for 
parkering.  
 

Det er ingen manuell dirigering av trafikk til 
parkeringsområdene, samt lite lys (det er 
lys men de var ikke på) som til sammen 
gjorde trafikkavviklingen litt kaotisk. Fravær 
av vakter gjorde at mange parkerte langs 
adkomstvegen (Askeladdsvingen). Det 
antydes et potensial for å stramme opp i 

forhold til både skilt og vakter som styrer 
mer aktivt parkeringen av privatbiler. 

 
I Tromsø er det kjent at det er svært god 
parkeringskapasitet ved Tromsøhallen. Dette 
påvirker reisemiddelvalget i retning bil. 

F.eks. under TIL sine hjemmekamper på 
Alfheim er det langt flere som går, sykler og 
tar buss. Dette fordi de vet at det er svært 
lite parkeringsmuligheter på området. 
 
Det ble observert noen få som syklet, men 
dette utgjorde en svært liten andel av de 

reisende til hallen. Under registreringen var 
det dårlig vær som kan påvirke sykkelbruk 
noe.  
 

 

Figur 49 Observasjon av parkeringssituasjonen 

 

Oppsummert fra observasjon 

Ingen avviklingsproblemer, verken i vegnettet eller for parkering. Dette erfares også av bilistene 

som velger å ankomme nær kampstart. 

 

Ca. 250 parkerte biler i nærhet til anlegget indikerer et belegg pr bil på 3 – 4 avhengig av 

kollektiv- gang- og sykkelandel. 

 

Mangelfull styring (skilting eller manuell dirigering) fører til unødvendig parkering langs 

adkomstveger. Potensiell fare for unødvendig treg avvikling og utilstrekkelig adkomst for 

utrykningskjøretøy. 
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8.4 Trafikal analyse av planlagt utbygging 

 

8.4.1 Turproduksjon fra nye virksomheter, daglig scenario 

 

Grunnlaget for beregningene er for en 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. Under er det beskrevet de ulike forutsetningene som ligger til grunn 

for trafikkgenereringen for hver aktivitet/arealbruk: 

 

Ishallen 

Her inngår hurtigløpbane med 10 samtidig utøvende, ishockeybane med 20 utespillere, 2 

målvakter, en kunstløpbane med 10 samtidig utøvende, og fire curlingbaner med 5 pr lag og 2 

lag pr bane som gir 40 samtidige spillende. Totalt ca. 80 utøvende i ishallen. Normal 

reisemiddelfordeling legges til grunn med en større andel barn/unge som blir kjørt til og fra. 

Antar ca. halvparten av utøverne blir tilkjørt og hentet fra trening/arrangement og at bilbelegget 

da er 3,5. Aktivitet i hallen 250 dager/år. 

 

Turn 

Antar 30 turnere pr. time (klasse). Normal reisemiddelfordeling. Antar ca. halvparten av utøverne 

blir tilkjørt og hentet fra trening/arrangement og at bilbelegget da blir 3,5. Aktivitet 250 

dager/år. 

 

Ballbaner 

Det er definert en banehenhet som kan romme 3 små baner (7’er bane), eller 1 stor (11’bane). 

Typisk antall spillere er 20 spillende pr. liten bane eller 40 spillere pr stor bane. Trenings- eller 

spilletid er satt til 1 ½ time. Dette gir 26,6 – 39,9 spillende i timen pr baneenhet. Velger å 

benytte 30 spillende i timen på kveldstid og 10 spillende i timen på dagtid i beregningene. 

Normal reisemiddelfordeling. Antar ca. halvparten av utøverne blir tilkjørt og hentet fra 

trening/arrangement og at bilbelegget er 3,5. Aktivitet 250 dager/år. I enkelte deler av 

prosjektet er det planlagt ballbaner på tak. Det pågår utredninger på om dette er 

gjennomførbart. I de foreløpige trafikkberegningene er dette ikke hensyntatt.  

 

Klatring 

Det oppgitt at klatrermiljøet i Tromsø har 1000 medlemmer og at det planlegges for et 800m2 

klatrehall. Kapasiteten styres i stor grad av antall tilgjengelige taulengder til tillegg til evt. 

buldrevegger. Dette er ikke kjent. Tar utgangspunkt i medlemsmassen og antar at disse besøker 

anlegget i gjennomsnitt 2 ganger pr. uke i 1 ½ time. Det gir ca. 70 samtidig besøkende. I 

beregningen legges da 46 utøvere i timen til grunn ettermiddag/kveld, 15 dagtid. Gjennomsnittlig 

G/S og kollektivandel. Bilbelegg 2 kveldstid og 1,2 (gj.snitt) dagtid. Aktivitet 300 dager/år. 

 

Friidrett 

Antar i størrelsesorden en «klasse» av gangen – ca. 30 i 1 ½ time, dvs. 20 utøvere i timen. 

Normal reisemiddelfordeling. Antar ca. halvparten av utøverne blir tilkjørt og hentet fra 

trening/arrangement og at bilbelegget er 3,5. Aktivitet 250 dager/år 

 

Treningsstudio 

Treningsarealet er i prosjektet angitt til å være 890 m2 i forlengelsen av Tromsøhallen. Driften er 

tenkt som treningsstudio knyttet til de andre idrettene eller som eget privat konsept. Arealet 

antas å gi plass til ca. 50 samtidig trenende. Det er usikkert om hvor stor andel av disse som 

benytter dette tilbudet samtidig med andre aktiviteter på Templarheimen, men det antas en 

synergi på ca. 10 %. Stor grad av eldre ungdom og voksne med gjennomsnittlig 

reisemiddelfordeling og bilandel. Aktivitet 350 dager/år. 

 

Folkebadet 

Det er utført en egen besøksanalyse som angir et besøkstall på 230’ – 325’ pr år. I 

trafikkberegningen er besøkstallet lagt på midtpunktet og fordelt på 360 åpne dager som gir ca. 

760 besøkende daglig. (Kapasiteten er 800 samtidig besøkende) Antatt reisemiddelfordeling i 

besøksanalysen er 15 % kollektiv, 15 % gang og sykkel, samt antatt bilbelegg 3,5. Aktivitet 350 

dager/år. 
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Barnehage 

Barnehagen er oppgitt til å ha 6 avd. En avdeling antas å ha 10 barn. Barna blir fulgt av foreldre 

til og fra, noe som genererer 4 reiser pr barn. Kollektiv- og Gang/sykkelandelen er ofte lav antas 

å være henholdsvis til 5 % og 10 %. Bilbelegget er satt til 1,3 da det antas at ca. 1/3 har mer 

enn ett barn de skal levere. Ansatte antas å ha normal reisemiddelfordeling og bilbelegg på 1. 

Aktivitet 200 dager/år. 

 

Kontor 

Over treningsareal er det foreslått 3 etasjer á ca. 950 m2 med kontorarealer. Kontorplassene 

antas å være i tilknytning til aktivitetene på Templarheimen, administrasjon, klubbkontorer, FDV 

m.v. I dette tilfellet antas 50 m2 pr kontorplass inkl. fellesarealer, dvs. ca. 50 ansatte i 

kontorvirksomhet. Normal reisemiddelfordeling og bilbelegg legges til grunn. Aktivitet 250 

dager/år. 

 

8.4.2 Total trafikkproduksjon 

Bidraget og total trafikkproduksjon under daglig drift er gitt av tabellen under. 

Tabell 8 Planlagte virksomheters ulike bidrag til årsdøgntrafikk (ÅDT) 

Bygg Aktivitet / Virksomhet ÅDT alt. 1 ÅDT alt.2 ÅDT alt. 3 

Ishall Løp, ishockey, kunstløp og curling - 230 - 

Turnhall Turn 80 80 80 

Barents arena 3 ballbaner eller 1 kamp/konsertarena - 140 140 

Klatrehall Klatring m uttrekkbare tribuner 250 250 250 

Tromsøhallen (ombygd) Flerbrukshall, Friidrett 90 90 90 

Treningsareal Treningsstudio 430 430 130 

Badeanlegg (Alt. 2) Folkebadet 300 300 300 

Tromsøhallen (ombygd) Flerbrukshall, 3 ballbaner 100 100 100 

Idrettsbarnehage Barnehage (6 avd.) 110 110 2002 

Fellesareal Kontor 50 50 20 

Fellesareal Parkering/Varemottak - - - 

Fellesareal Teknisk/Foaje/Inngang/Cafe - - - 

Templarheimen totalt 1410 1780 1390 

 

Alternativ 1 estimeres til en gjennomsnittlig ÅDT på 1410. 

Alternativ 2 med Ishall og Barents arena estimeres til en gjennomsnittlig ÅDT på 1780. 

Alternativ 3 med nedjusterte planer for trenings- og fellesarealer er estimert til ÅDT 1390. 

 

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

og Skienshallen med 1 000 000 besøkende p.a., anslås det fra lokalt hold 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. I forhold 

til alternativ 1 er anslaget svært likt. I forhold til alternativ 2 er differansen likevel relativt liten i 

ÅDT og kan skyldes noe ulik sammensetning av aktivitetene. Uansett gir tallene en indikasjon på 

at forutsetningene er korrekt. 

 

                                                
2 Tallet er oppskalert etter nye mer konkrete opplysninger om størrelse og helårsdrift 



68 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

 

Figur 50 Estimert trafikk fordelt på veger alternativ 1 

 

Figur 51 Estimert trafikk fordelt på veger alternativ 2 
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Figur 52 Estimert trafikk på veger alternativ 3 

 

I alternativ 3 er det forutsatt at ca. 10 % av trafikken til Tromsøbadet vil benytte dagens 

adkomst om Veslefrikkvegen, primært reiser fra øst. Buss følger ny adkomstveg i h.t. plan. 

 

 

8.4.3 Turproduksjon og trafikkavvikling i forbindelse med store arrangement 

 

Alternativ 1 

Dagens tromsøhall tenkes ombygd og skal primært huse friidrett og tre ballbaner for håndball og 

basketball. Hallen skal ha uttrekkbare tribuner og skal kunne rigges for en kamparena. Med dette 

forstås det at arrangementer vil kunne gjennomføres som i dag, og omtrent på samme nivå med 

tilskuertall opp til ca. 2000. Dette er bevist gjennomførbart og uten store trafikale problemer. Et 

slikt arrangement vil ha behov for 250-350 p-plasser totalt. Det er mulig å benytte planlagt p-

plass på området i tillegg til øvrig kapasitet i nærliggende områder. Dirigering anbefales. 

 

Alternativ 2 og 3 

Ved store arrangement tenkes en fylling av den største hallen, Barents arena, med 

tribunekapasitet på 3680 tilskuere. Det er da forutsatt at de øvrige tribuneplassene i de andre 

hallene ikke er fylt opp samtidig. Med utgangspunkt i observasjoner av registrerte tilskuere og 

biler parkert i nærområdet i dag tilsvarer dette 4 personer pr parkerte bil. Dette skulle med full 

tribunefylling gi ca. 900 kjøretøy til området. Dette vil sprenge parkeringskapasiteten lokalt på 

Templarheimen og parkering nordøst for planområdet må tas i bruk (UiT, UNN og Grønnåsen). 

Dette vil kreve større styring av trafikken i form av dirigering og/eller skilting på adkomstvegene 

når parkeringer er fylt opp. Mindre kapasitet kan også stimulere til økt kollektiv-, gang-, og 

sykkelandel. Busslinjene til sentrum og Giæverbukta kan forsterkes og/eller suppleres med egne 

arenabusser ved store arrangement. Dette gjøres bl.a. i Oslo på Fornebu arena. 

 

Den totale parkeringskapasiteten i fremtidig situasjon tillater ca. en dobling av observert trafikk, 

anslagsvis 500 kjt. Basert på retningsfordeling fra trafikktellingene er det simulert en dobling av 

trafikken med kryssberegningsprogrammet SIDRA. Det er tatt hensyn til utforming, kømagasiner, 

dimensjoner og fotgjengerovergang. 

 

 



70 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

 

I SIDRA-beregningen er det benyttet trafikktall 

som 2 x observert trafikk i en time.  

 

Et mål for avviklingskapasiteten er 

belastningsgrad hvor verdier over 0,85 vil gi 

forsinkelser og køer på vegnettet. I 

rundkjøringen ved Erling Kjeldsens veg viser 

beregningen verdier med god margin til 0,85.  

 

Tilbakeblokkering er en potensiell 

trafikksikkerhets-risiko. Resultater og 

observasjon viser liten fare for tilbakeblokkering 

til Erling Kjeldsens veg. Planskilte kryss har god 

avviklingskapasitet og trafikksikkerhet. 

Adkomsten fra Erling Kjeldsens veg er god. 

Beregnet kølengde er ca. 20 meter. Avstanden 

tilbake til E. Kjeldsens veg er på det korteste 120 

meter. Resultatene er gjennomsnitt for en time, 

slik at trafikksituasjonen kan i enkelte 

belastningsperioder gi andre resultater. 

 

Figur 53 Resultat av SIDRA beregning 

 

 

8.4.4 Parkering 

 

Det er i planen tatt høyde for innkjøring til underjordisk parkeringsanlegg som skal ha plass til 

250 biler. Anlegget skal også kunne ta i mot større kjøretøy for eventuell messerigging. For 

leveranse/av-/påstigning til anlegget skjer dette på inngangsplan (gjelder også barnehage) – Det 

bør også settes av plass til oppstilling av noen busser ved inngangen slik at de kan hente/bringe 

lag eller tilskuere. Det må være avsatt nok plass til at bussene kan snu.   

 

Parkeringsnormen til Tromsø kommune er under revisjon3. Gjeldende parkeringsnorm for Oslo 

og Trondheim opererer med 0,1 – 0,5 parkeringsplasser per 10 tilskuer utenfor sentrum og den 

tettbebygde sonen rundt. Totalt for alle arenaer er det planlagt 6500 tilskuerplasser som skulle 

tilsi 65 - 325 p-plasser. De 250 p-plasser som er planlagt for Templarheimen er derfor innenfor 

det intervall som anbefales i Oslo og Trondheim kommuners parkeringsnorm. For sykkelparkering 

er det i samme norm beskrevet 1 sykkelplass pr 10. tilskuer. Det gir 650 

sykkelparkeringsplasser. Tromsø kommune har uttalt at sykkelparkering bør dimensjoneres 

”rikelig” ettersom det er stor sannsynlighet for at de fleste vil ankomme med sykkel på 

sommerstid, og også vinterstid dersom det anlegges en helårstrase i nærheten.    

 

Parkeringsetterspørsel 

I planen er det en intensjon at det skal være begrenset med parkeringsplasser (pga. gode 

gang/sykkelforbindelser og kollektivtransport) i tråd med effektmål for større andel 

persontransport med miljøvennlige transportmidler. Dette er politikk. Ved større arrangementer 

må kollektiv og G/S andel være høy. Ved normal trening antas reisemiddelfordeling som angitt i 

RVU. Å bruke parkering som virkemiddel for redusert biltrafikk kan være i konflikt med å 

stimulere til mest mulig besøk for å øke driftsresultatet for anlegget, spesielt for uorganisert 

aktivitet folkebadet og treningsstudio. I tabellen under er det forsøkt å estimere den totale 

etterspørselen etter parkering ved en «normalsituasjon», dvs. utenfor større arrangementer. 

Biltrafikktall fra turproduksjonsberegningen legges til grunn. Flere aktiviteter innenfor barne- og 

ungdomsidrett forutsetter at ca. halvparten av bilturene er hente- og bringetrafikk. Dette gjelder 

innenfor aktivitetene i ishallen, turn, ballidrett og friidrett. Øvrige parkerer.  

  

 

 

 

 

                                                
3 Vedtatt parkeringsnorm i Kommuneplanens arealdel 2015-2026 definerer planområdet utenfor soner for parkeringsnormen, og 

formålet idrettsanlegg utenfor parkeringsnormen. Parkering skal vurderes i den enkelte reguleringsplan. 
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Tabell 9 Aktivitet, etterspørsel og antatt etterspørsel etter parkering i daglig drift. 

Aktivitet Egenskaper ved 

etterspørselen etter 

parkering i daglig drift 

Antatt p-plass etterspørsel 

(samtidig parkerende) 

Alt. 1 Alt.2 Alt.3 

Hurtigløp, Ishockey, 

kunstløp, curling 

Arealkrevende idrett med 

relativt få utøvere pr. m2. 

Halvparten bringes/hentes. 

- 20 

 

- 

Turn Halvparten bringes/hentes. 15 

 

15 

 

15 

Ballidrett (Barents arena 

& Tromsøhallen) 

Flere tilsvarende anlegg i 

byen tilsier at denne benyttes 

som lokal arena og større 

grad av G/S – buss. 

10 10 10 

Klatring Stor del voksne utøvere som 

benytter bil. Relativt få 

samtidig 

25 25 25 

Friidrett En del tilkjøring av yngre 

utøvere, større grad av 

kollektiv & G/S 

- 10 10 

Folkebadet Max 800 samtidige, 70 % bil, 

3,5 personer pr. bil. Anslått 

etterspørsel i behovsanalyse. 

200 200 200 

Treningsstudio Stor del voksne utøvere som 

benytter bil. Stor 

etterspørsel. 

25 25 10 

Barnehage Ansatte, dagtid, sambruk 

med øvrig kveldsaktivitet 

(15 plasser 

dagtid) 

(15 plasser 

dagtid) 

(20 plasser 

dagtid) 

Kontor Ansatte, dagtid, sambruk 

med øvrig kveldsaktivitet 

(25 plasser 

dagtid) 

(25 plasser 

dagtid) 

(10 plasser 

dagtid) 

Total antatt parkeringsetterspørsel 275 305 

 

270 

 

 

Anslaget på etterspurt parkeringskapasitet viser ca. 300 plasser ved anlegget. Dette er ca. 50 

mer enn det som foreslås i planen, men innenfor nevnte parkeringsnormer. Forskjellen mellom 

alternativ 1 og 2 antas å være liten under daglig drift. Den aktiviteten som trolig har størst 

etterspørsel er folkebadet. Behovsanalysen for folkebadet antyder et behov for 200 p-plasser for 

en maks kapasitet på 800 besøkende. Til sammenligning har Pirbadet i Trondheim 333 plasser 

tilgjengelig (med betaling) for en maks kapasitet på 1200 besøkende. Forholdet er ganske likt. I 

nærliggende områder finnes det dessuten parkeringsarealer tilgjengelig (UNN, UiT, skoler, 

Grønnåsen m.v.) Ved store arrangement er det sågar mulig å shuttle inn besøkende med buss til 

anlegget fra f.eks. flyplassen, sentrum m.v. Dette kan også bli aktuelt ved 

helgearrangement/stevner etc. 

 

8.4.5 Korttidsparkering og droppsone 

Stor andel hente- og bringetrafikk til barnehage dagtid og aktiviteter kveldstid. Halvparten av 

trafikken til flere av aktivitetene på kveld og helg er antatt hente-/bringetrafikk. Mest aktuelt er å 

plassere en slik sone i nærheten av hovedinngang uten at den er i konflikt med bussoppstilling og 

inn- og utkjøring av parkeringsanlegget. I planskissene er det lagt opp til en 25 meter bred 

«rundkjøring» til dette behovet.  

Samtidigheten av kjøretøyer er relativt stor ved slutt/start trening/arrangementer, samt hente og 

bringetrafikk til barnehagen. Her bør det i tillegg settes av plass til korttidsparkering, anslagsvis 

20 plasser. 

 

8.4.6 Vegløsninger 

 

Dagens standard på adkomstvegene skaper noe avviklingsproblemer ved større arrangement, 

spesielt i Askeladdsvingen og siste vegstubb mot Tromsøhallen, i kombinasjon med vinterføre og 

bratt stigning. Med økt trafikk anbefales det en oppgradering av dagens adkomstveg fra krysset 

Askeladdsvingen x Dramsvegen. Oppgraderingen innebærer en breddeutvidelse av kjørevegen 
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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. Det foreslås standard tilsvarende Sa2 beskrevet i Statens vegvesens 

håndbok 017: «Utformes for en fartsgrense på 50 km/t. Disse er interne vegforbindelser i byer 

eller vegforbindelser mellom bygder hvor vegen gar gjennom bebygde omrader. Denne 

dimensjoneringsklassen brukes når ADT > 1 500.» 

 

 

 
Tverrprofil Sa2 (alternativ1) 10,5 m vegbredde inkl. gang- og sykkelveg. 

 
Tverrprofil Sa2 (alternativ 2) 11 m vegbredde inkl. fortau. 

 

Figur 54 Illustrasjon av anbefalt standard på adkomstveg (Statens vegvesen) 

 

Et grovt kostnadsestimat for denne vegstandarden er en entreprisekostnad på 10.000 pr lm. 

Totalt for vegen (300 meter) gir dette et prisestimat i størrelsesorden 3 mill. Uforutsette 

kostnader, rigg, prosjektledelse og mva. etc. kommer i tillegg. For å gi et mer korrekt estimat er 

det behov for å prosjektere vegen i det aktuelle terrenget4. 

 

8.4.7 Ny adkomst fra tverrforbindelsen 

 

Ny adkomstveg fra Erling Kjeldsens vei er vurdert. Den nye adkomstvegen knytter seg på 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 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 

                                                
4 Kostnadsberegning følger planforslaget. 
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- 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. 

 

 

8.4.8 Bussbetjening 

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. Det 

foreslås å videreføre dagens traseføring i tråd med fremtidige planer for bussmetro i Tromsø. 

Pendellinjene gir tilgjengelighet til sentrale bolig og arbeidsplasskonsentrasjoner som bl.a. 

fastlandet, sentrum, Stakkevollan og Langnes. 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 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. Det er likevel ikke formålstjenlig å la 

bussen kjøre via anlegget. Kundegrunnlaget er relativt lite som vil gi dårlig driftsøkonomi og øke 

reisetiden for øvrige passasjerer. Dette viser også de samfunnsøkonomiske beregningene. 

 

Bestillingstrafikk har behov for å kjøre til anlegget, snu og levere/hente. I situasjonsplanen for 

alternativ 1 og 2 er det ikke satt av tilstrekkelig plass til vende- og oppstillingsplass for buss. Det 

vises til en «rundkjøring» med 25 meter bredde foran hovedinngangen. Denne deles med øvrig 

hente- og bringetrafikk. Dette bør utbedres slik at det er plass for 3 samtidige busser ved 

stevner/skolebesøk /publikums-arrangement. Ved større arrangement må det vurderes nærmere 

om hvordan bussbetjening kan løses, f.eks. unngå samtidighet ved å spre ankomst og avganger, 

reservere adkomst til et fåtall kjøretøy etc. Dimensjonerende vendediameter 30 meter for 15 

meter buss i h.t. gjeldende standard. Skal av- og påstigning være i h.t. universell utforming må 

bussene stå på en rettstrekning slik at det ikke oppstår gap mellom dør og plattform (kantstein). 

Det henvises til Statens vegvesen håndbok 232 (Kollektivtrafikk på veg) for 

dimensjoneringsbehov.  

 

I prosjektet Transportnett Tromsø, i rapporten Nytt busstilbud i Tromsø, fremkommer det et 

forslag som innebærer at Dramsvegen nedprioriteres som hovedåre for buss, til fordel for ny 

hovedåre langs Stakkevollvegen. Ruter som i dag går langs Dramsvegen foreslås flyttet ned til 

Stakkevollvegen. I et slikt framtidsbilde vil Templarheimen få et dårligere busstilbud enn i dag, 

med mindre gjenværende rute blir høyfrekvent. Idrettsparken vil være et svært viktig målpunkt 

for kollektivreisende lokalt, og god dekning er en forutsetning for foreslått parkeringsstrategi.  

 

8.4.9 Varelevering 

Typiske daglige vareleveringer vil være retur (avfall), kantine/cafe og vedlikehold av anlegg. Det 

gir en relativt lav frekvens av vare- og lastebiler til området. Det er i tillegg behov for å 

tilrettelegge for større kjøretøy ved rigging av konsert, messer etc. og at disse har god adkomst 

til arrangementshallen. I situasjonsplanen er dette tenkt løst via parkeringsanlegget. 

Bilstørrelsene er i prinsippet store lastebiler type singel bil (opptil 12 m), vogntog (19 m) og 

semitrailer (17m). Dimensjonerende høyde er 4,0 – 4,20. Det bør utarbeides en plan som viser 

at manøvreringsarealet er tilstrekkelig m.t.p. kjøretøyets dimensjoner og sporingsegenskaper i 

forhold til søyler etc. i parkeringsanlegget. I bransjestandard for varelevering utgitt av LUKS 

(Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter) er det utgitt veileder for utforming av 

varelevering hvor dimensjoner og retningslinjer er beskrevet. 

 

8.4.10 Gang- og sykkelveg 

Det er gitt føringer i grunnlaget som søker å bygge videre på G&S forbindelsen i Dramsvegen. 

Ettersom Dramsvegen er sperret for gjennomkjøring for motorisert ferdsel, buss og taxi unntatt, 

er sambruk mellom buss og sykkel brukbart for transportsyklister ettersom hastighetsnivå, 

vintervedlikehold, trafikkbelastning og stigning er innenfor akseptabel standard. For mer usikre 

syklister kan de brede fortauene i Dramsvegen fungere ok, dersom gangtrafikken ikke er for stor. 

Dersom det er stor gangtrafikk bør det søkes etter andre løsninger som separate gang – og 

sykkelveger. I områdene rundt skolene kan dette være tilfelle. Tydelige gangadkomster fra 

bussholdeplasser må opparbeides helt fram og hensynet til universell utforming bør tilstrebes. 

Det etterstrebes minst mulig grad av kryssing av bilveg, men der dette er tvingende nødvendig 

skal kryssingen være trafikksikker. Trafikkvolum og hastighetsnivå i Dramsvegen tillater vanlig 

skiltet og merket fotgjengerovergang. Overgangene bør være belyst. 
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8.4.11 Vegtrafikkstøy 

 

Myndighetskrav 

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.  
 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i tabellen under. 

 

Tabell 10 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 

 

Det er i NS 8175 angitt grenseverdier for innendørs støynivå fra utendørs støykilder, samt 

grenseverdier for lydnivå på uteareal og utenfor vindu for boliger. 

 

Vurdering 

Ved etableringen av Templarheimen idrettspark, vil flere av vegparsellene som leder til 

idrettsparken få en økning i ÅDT (årsdøgntrafikk). I tabellen og figuren under presenteres 

vegparsellene som påvirkes av en eventuell utbygging. Tabellen viser trafikktall før, og alternativ 

1 og 2 etter etablering av idrettsparken. Tallene er hentet fra trafikkutredningen utført i 

november 2013 av Rambøll.  Tabellen oppgir også fartsbegrensning for vegparsellene. Det antas 

en tungtrafikkandel på 5 % for Askeladdsvingen, ny adkomstveg fra nord og innkjøringsvegen, 

og 10 % for Veslefrikkvegen. 

 

Tabell 11 Trafikkdata for vegparseller før og etter utbygging. 

Veg 

ÅDT 

før 

utbygging 

ÅDT  

etter 

utbygging 

alternativ 1 

ÅDT  

etter 

utbygging 

alternativ 2 

ÅDT  

etter 

utbygging 

alternativ 3 

Fartsgrense 

Veslefrikkvegen 2150 3320 3690 2460 30 km/t 

Askeladdsvingen 300 1550 1920 300 30 km/t 

Innkjøringsveg 240 1410 1780 200 30 km/t 

Ny adkomstveg - - - 1400 40 km/t 
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Figur 55 De aktuelle vegparsellene som vil påvirkes av etableringen av Templarheimen idrettspark. 

 

Det er laget et støysonekart basert på den forenklede sjablongmetoden 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. 

 

 

Figur 56 Forenklet støysonekart uten utbygging. 

For tilfellet etter en eventuell utbygging kan vi se forenklet støykart laget for alternativ 2 i figuren 

under. Dette er det alternativet med størst støybelastning. For innkjøringsvegen 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 57 Forenklet støysonekart for alternativ 2 

Forenklet støysonekart for alternativ 2 med rød og gul sone laget med sjablongmetode, ved en eventuell 
utbygging. 

For alternativ 1 vil støysonenes utstrekning være relativt lik som for alternativ 2 langs 

Veslefrikkvegen. Gulsonens utstrekning for innkjøringsvegen og Askeladdsvingen vil innskrenkes 

med om lag 10-15 meter. Samlet sett er forskjellen i støykonsekvens mellom alternativ 1 og 2 

relativt liten. 

 

Vi kan se forenklet støykart laget for alternativ 3 i figuren under.  

 

 

Figur 58 Forenklet støysonekart for alternativ 3  

Forenklet støysonekart for alternativ 3 med rød og gul sone laget med sjablongmetode ved en eventuell 
utbygging. 
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Dette er det alternativet med minst støybelastning mot eksisterende boliger. 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. 

 

For ytterligere vurderinger bør det utføres mer detaljerte beregninger. 

 

 

8.5 Konsekvenser / Oppsummering / Konklusjon 

 

8.5.1 Kapasitet, avviklingsforhold og vegstandard 

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 hvilket alternativ som legges til grunn. Dagens adkomst fra Erling Kjeldsens veg 

anses som både kapasitetssterk og trafikksikker. 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. En mer tydelig 

traseføring hvor adkomsten til Templarheimen danner hovedtraseen og boligene i 

Askeladdsvingen blir underordnet synes mest naturlig. I alternativ 3 er det foreslått ny 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. 

 

8.5.2 Parkering og oppstilling 

Parkeringsanlegget i plug-in konseptet er planlagt for 250 biler. I.h.t til gjeldende 

parkeringsnorm i Oslo og Trondheim er dette godt innenfor krav. Estimert etterspørsel for 

parkering er ca. 270 i alternativ 1 og 3, og 300 i alternativ 2. Det finnes parkeringsarealer i 

nærområdet innenfor akseptabel gangavstand som kan benyttes til supplerende parkering 

dersom parkeringskapasiteten er brukt opp. I alternativ 3 er det lagt opp til 100 (+/-10) 

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

midlertidig situasjon kan ubebygde arealer supplere som overflateparkering. 

 

Ved større arrangement kan nærliggende parkeringsplasser tas i bruk. Det fordrer en viss 

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

 

8.5.3 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. Det er ikke hensiktsmessig å legge om og 

endre kjøremønster. Traseen langs Dramsvegen gir forutsigbar fremkommelighet og god 

driftsøkonomi. På Templarheimen anbefales å tilrettelegge for snuplass og oppstilling for 3 

busser. 

 

8.5.4 Fotgjengere og syklister 

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

sykkelbruk. 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 Dramsvegen til Templarheimen anbefales å utvikle til et 

sammenhengende system. Adkomst med ski vinterstid er også aktuelt for Templarheimen da 

løypenettet ligger sentralt på toppen i hele øyas lengde nær bebyggelsen. 

 

8.5.5 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 
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fra Dramsvegen til Tromsøhallen. Breddeutvidelse av adkomsten anbefales også på 

trafikksikkerhetsmessig grunnlag. 

 

8.5.6 Vegtrafikkstøy 

 

Flere bygninger med boligformål vil berøres av gul støysone. Metoden som er benyttet er 

konservativ og forenklet, og tar ikke 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. 
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9. UNIVERSELL UTFORMING 

9.1 Universell utforming – grunnlag for analyse 

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:  

0. Mennesker med nedsatt orienteringsevne, - i dette: 

 Nedsatt hørsel 

 Nedsatt syn 

 Begrenset evne til forståelse (kognitiv forståelse) 

1. Mennesker med nedsatt bevegelsesevne 

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

 

Analysen er derfor delt opp i disse tre hovedgruppenes behov, men begrenset til hva som er 

viktig å ta hensyn til på et overordnet nivå i en tidlig fase av en planleggingsprosess.  

Evt. krav til driftstiltak er også synliggjort. 

I kommuneplanens arealdel 2011-2022 framholder kommunen at universell utforming «er et 

førende prinsipp ved utforming av planer i Tromsø kommune, og at hovedregelen forblir at 

gjeldende lover og veiledere følges.» Teknisk forskrift, TEK10 med veiledning vil bli svært førende 

for utbygginga på Templarheimen. Det synes derfor formålstjenlig å se på i hvilken grad 

alternativene tilrettelegge for å oppfylle kriterier til uteareal (kap.8), bygning (kap. 12) og miljø/ 

helse (kap.13). 

  



80 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

Som et grunnlag for analysen er derfor en vurdering av følgende parametere for vurdering lagt til 

grunn: 

Tabell 12 UU-parametere 

 Orientering Bevegelse Miljø Drift 

U
te

n
d

ø
rs

 fo
r
h

o
ld

 

 Atkomst: 

 Avstand fra 

kollektivstopp  

 Trafikksikkerhet  

 Veifinning og 

ledelinjer langs 

atkomst 

 Atkomst pr. bil og 

fot 

 Avstander 

 Stigningsforhold 

 Bredder 

 Underlag 

 Vegetasjon  Brøyting 

 Stengt bygg 

 Merking i 

underlaget 

Parkering: 

(Ingen spesielle hensyn)  Avstand parkering 

<-> innganger  

 Krav HC parkering 

er/kan ivaretas 

(antall og størrelse 

plasser) 

 

(Ingen spesielle 

hensyn) 

 Brøyting 

 Lys 

 Strøing 

Uteareal – aktivitet: 

 Veifinning 

 Likeverdighet  

 Sikkerhet 

 Mulighet for aktivitet 

 Støy    

 

 Atkomst og avstand 

(parkering - bygg - 

uteareal) 

 Likeverdighet 

 Sikkerhet 

 Stigningsforhold  

 Muligheter for 

aktivitet 

 Solforhold  

 Vegetasjon 

 Stengt bygg 

 Belysning 

 Merking 

 Vedlikehold  

B
y
g

n
in

g
 

 Inngangspartier: 

 Lett å se og finne fra 

atkomst (hhv. bil / 

buss / fot) 

 Intuitivt / logisk 

plassert i bygget 

 Arealtilgang v. store 

folkemengder/ bruk 

av rullestol 

 Vegetasjon 

 

 Egnethet v. 

vinterforhold 

 Renhold 

Innvendig hovedløsning:  

 Informasjonspunkt; 

plassering og areal  

 Veifinning i bygget 

 Blending 

 Leding (vurdering/ 

behov) 

 Likeverdighet i 

løsningene 

 Sikkerhet i 

planløsningen / 

varslingsbehov 

 Grunnlag for 

støyskjerming og 

akustikk 

 Informasjonspunkt; 

plassering og areal  

 Bygningsstruktur og 

kommunikasjon 

 Trinnfrihet 

 Avstander  

 Arealfordeling og 

sirkulasjon 

 Likeverdighet i 

løsningene 

 Mulighet for ren, 

tilført luft 

 Materialbruk 

 Renhold 

 

Analysen er laget på grunnlag av tilgjengelig materiale fra Tromsø kommune og 70°N, samt 

bilder tatt på stedet.  
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9.2 Alternativ 0 - dagens situasjon mht. uu. 

 

9.2.1 Atkomst til området 

 

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

Nedsatt orienteringsevne 

Mennesker med nedsatt syn og hørsel benytter kollektiv transport. Den nedre delen av anlegget 

ligger i kort gangavstand fra hovedbusstrasé langs Dramsvegen, og gir forholdsvis trafikksikker 

atkomst til anlegget og mellom hall/bane og parkeringsplass. Imidlertid er det få ledende 

elementer langs denne gangatkomsten i dag, slik at svaksynte vil kunne oppleve problemer med 

å finne fram i området.  

Trafikksikkerheten for orienteringshemmede vurderes som ufullstendig, siden det ikke er skilt 

mellom kjøre- og gangareal, og siden fortau ikke leder helt fram til Tromsøhallen. 

Nedsatt bevegelsesevne 

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 el. rullestol/elektriske kjøretøy. 

Pr. bil: Det er parkeringsplasser i dagens anlegg som gir kort avstand til områdets funksjoner. 

Tre plasser ved tennishallen og to ved ishallen er øremerket mennesker med nedsatt 

bevegelighet. Ved Fløyahallen og Tromsøhallen er det ikke avmerket i underlaget, noe som 

reduserer bevegelseshemmedes tilgang til disse funksjonene / løypenettet.  

Pr. buss: Laventrebusser vil kunne gi rullestolbrukere adgang til området. Imidlertid er det ikke 

tilrettelagt for dette i dag, hva gjelder utforming av busstopp og atkomst til anlegget. 

Pr. fot/rullestol: Som trafikkanalysen viser, har kjørevegene inn til området 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, og fra avkjøring Dramsvegen til Fløyahallen.   

Miljøhemmede 

Denne gruppen ingen spesielle behov mht. atkomstforhold. 

Driftstiltak 

Atkomstforhold vinterstid vil avhenge av rutiner på brøyting og strøing. En merking av HC-p –

plasser ved Tromsø- og Fløyahallen vil bedre atkomstmuligheten for mennesker med nedsatt 

bevegelsesevne.  

 

9.2.2 Uteareal – aktivitet 

 

Nedsatt orienteringsevne 

Synshemmede trenger hjelp til veifinning i området, og grunnlaget for dette er ikke tilstrekkelig i 

dagens situasjon utomhus. Det er lite skilting og det er store, gruslagte områder, der trase for 

gående er lite tydelig.  

Turstiene i området, derimot, vil være langt enklere å bruke for synshemmede. En tursti/-veg 

med tilstrekkelig fri høyde, et jevnt dekke og jevne stigninger vil kunne fungere greit, fordi det 

gir tilstrekkelig leding og tilstrekkelig sikkerhet. Imidlertid vil det kunne by på problemer å belage 

seg på felles løypetraseer for orienteringshemmede og sportssyklister/rulleskiløpere. En trygg 

rute for orienteringshemmede må være atskilt fra traseer for disse.  

For hørselshemmede vil skilting og oversiktlighet være av avgjørende betydning, - behovene for 

denne gruppa vil i så måte også gjelde de funksjonsfriske.  

Nedsatt bevegelsesevne 

Turstier med grusdekke som går langsetter ryggen av Tromsøya har, med enkelte unntak, 

påkoblingsmuligheter, dekketype og bredde som gjør dem egnet for bevegelseshemmede med 

terrenggående forflytningshjelpemidler (terrengstoler). Det er imidlertid enkelte partier som er 

for bratte til at selv disse kan ta seg fram, siden hjelpemidlene kan håndtere stigninger på inntil 

1:10.  
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For brukere med manuelle rullestoler, er mulighetene dårligere, pga. stigningsforhold og krav til 

jevnhet i underlaget. Ved en videre utbygging av turstiene/-veiene i området, vil det dermed 

være viktig også å ha økt tilgjengelighet for bevegelseshemmede for øyet.  

Baneanleggene i området er flate, og gir i så måte tilgjengelighet for bevegelseshemmede 

tilskuere. For utøvere vil nok gruset dekke gi begrensninger.   

Miljøhemmede 

Vegetasjon i området består av en vesentlig andel bjørk. Denne gir årlige plager for 

pollenallergikere, men er lite aktuell å fjerne i sin helhet. 

Driftstiltak 

Merking av p-plasser nært tilgjengelige angrepspunkter vil være av betydning. Likeledes 

vinterrutiner mht. brøyting og løypekjøring. 

 

9.3 Alternativ 1 og 2 – fellesvurderinger for Plug-in 

 

9.3.1 Utendørs områder 

 

Atkomst til anlegget  

Nedsatt orienteringsevne 

Atkomst til hovedinngang: Med en videreføring av busstraseen langs Dramsvegen, vil en 

busstopp i krysset Dramsvegen/Askeladdvegen kunne gi grunnlag for atkomst til anlegget for 

orienteringshemmede. Skal orienteringshemmede kunne bruke denne atkomstveien, må den 

gjøres trafikksikker. Fortau langs siste del av hovedatkomstveien fra Askeladdvegen og inn til 

hovedinngangen må dermed på plass, sammen med ledende elementer fra holdeplassen fram til 

start på fortauet, og fra fortauets slutt fram til inngangspartiet.  

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 greit kunne ivaretas i videre prosjektering. Inngangene i seg selv er svært logisk og godt 

plassert i bygningsstrukturen, og vil, med oppfylte krav til lyssetting, skilting og 

luminanskontraster kunne framstå tydelig mot bakgrunnen.  

Atkomsten inn til anlegget er uavhengig av alternativer for utbygging. 

Nedsatt bevegelsesevne 

Avstanden må være kort nok og tilgjengelige for alle for at et besøk i anlegget og uteområdet 

skal bli reelt. Bevegelseshemmede med egen bil kan parkere svært nær inngangen til anlegget, 

dette er optimalt ivaretatt i forslaget med HC-parkering nært inngang og heis. Det er også 

tilrettelagt for atkomst med bil helt opp til inngangen, noe som gjør det mulig også for taxi og 

spesialtransport å komme nært nok inngangen.  

For personer uten egen bil, vil Askeladdvegen være atkomstvei. For brukere med elektrisk 

rullestol kan denne veien være tilgjengelig, mens den for brukere i manuell rullestol vil være for 

bratt. Det er imidlertid mulig å etablere en tilgjengelig atkomstvei fra stopp ved treningssenteret 

til ”plug-in” -anlegget. Dette vil også gi tilgjengelighet for bevegelseshemmede mellom øvre og 

nedre aktivitetsområder i anlegget, se figur til venstre (se landskapsanalysen). Stigning på ca. 

1:15 er akseptabelt for atkomst til uteoppholdsareal iht. TEK10 og SSVs håndbok for uu.  

Bredder på atkomstveier er tilstrekkelige til å kunne ivareta krav til uu. Ved videreutvikling av 

gang- og sykkelveiforbindelser må løsningene være tydelig på å skille gående og syklende 

trafikanter.  
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Figur 59 Mulig, tilgjengelig atkomst mellom øvre og nedre område 

 

Miljøhemmede 

Ingen spesielle behov mht. atkomstforhold. 

Driftstiltak 

Atkomst til uteområder utenom byggets åpningstid 

Dette er et punkt som ikke er godt behandlet i rapporten fra 70ºN. Mennesker med nedsatt 

bevegelses- og orienteringsevne kommer seg greit til uteaktivitetsområdene vest for plug-in 

prosjektet når passasje gjennom bygget er mulig. Men i de tilfeller / til de tider anlegget er 

stengt, vil muligheten for disse gruppene til å komme seg ut i terrenget ved Templarheimen 

faktisk være dårligere enn i dagens situasjon. Rullestolbrukere er avhengige av å nå heisen for å 

komme ut i terrenget, - og for orienteringshemmede og flere med er veifinning vanskelig når det 

ikke er mulig å passere gjennom bygget.  

Dette vil enten kreve at kommunikasjonsarealene i bygget er åpne i hele den perioden folk 

benytter uteområdene, - alternativt at det også finnes et minimum antall HC-parkeringsplasser 

på inngangsplanet, og en tilgjengelig gangvei rundt bygget, se figur nedenfor (og illustrasjon i 

landskapsanalysen).  
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Figur 60 Utenom byggets åpningstid må utearealene være tilgjengelige. 

 

Parkering  

Nedsatt orienteringsevne 

Mennesker med nedsatt orienteringsevne kjører ikke bil. Er de passasjerer, vil de ha tilgang på 

en ledsager fra parkering og inn i anlegget. Ut over dette, vil krav til god belysning, skilting og 

kontrastmarkering av søyler og dører i TEK10 ivareta behovet både for denne gruppen og for 

befolkningen for øvrig.  

Nedsatt bevegelsesevne 

Mange bevegelseshemmede har egen spesialbil, og mange av disse er avhengige av å kunne 

parkere snø- og isfritt for å utnytte mulighetene som utøver eller tilskuer.  Med forslagets 

parkering under tak, er forholdene for bevegelseshemmede bilførere svært godt ivaretatt.  

Avstanden mellom parkering og innganger er godt ivaretatt med HC-parkering nærmest inngang 

til trapp og heis. Areal avsatt pr. plass er også iht. SSV sine anbefalinger; 4,5 x 6,0 m.  

Krav til HC parkering: På nederste plan er det avsatt 4 p-plasser for bevegelseshemmede 

nærmest heis og trapp, dette utgjør samlet mellom 1 og 2 % av det samlete tallet p-plasser på 

dette området (248). Antallet plasser er i underkant av anbefalt nivå; SSV angir at man i større 

anlegg (over 100 plasser) reserverer ca. 5 % av plassene for forflytningshemmede, i dette 

tilfellet vil det utgjøre 12 plasser. SINTEF Byggforsk angir i sine planleggingsblader tilsvarende at 

i anlegg med 100-500 plasser må 4 % og minimum 6 plasser være tilrettelagt HC-parkering. 

Totalt antall HC-plasser må dermed økes, - 6 plasser anses som et absolutt minimum. 

Miljøhemmede 

På dette nivået er det ingen spesielle hensyn som skal ivaretas.  

Driftstiltak 

Som for øvrig atkomst må rutiner for brøyting og strøing på vinter tilpasses mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. For øvrig er det viktig med oppfølging og vedlikehold av merking og 

belysning i parkeringsarealene. 

 

 

 

Uteareal 

Tilgjengelighet til idretter og aktiviteter skal sikres for alle, både for utøver og tilskuer.   

Atkomsten fra parkering/ bygningsmasse og til alle aktivitetsarenaer utendørs vil være mulig å 

gjøre trafikksikre. Til aktiviteter i øvre område er atkomsten trafikksikker slik konseptet 
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foreligger. Mellom øvre og nedre nivå vil det også være mulig å opprette en trafikksikker og 

tilgjengelig atkomst som omtalt ovenfor. Internt på nedre nivå er det behov for å etablere en ny 

internatkomst med fast dekke for å ivareta behov til mennesker med nedsatt orienterings- og 

bevegelsesevne.  

Tur-/sykkel- /skiløyper 

Det er god tilgjengelighet til løypenettet fra Plug-in Templarheimen, med tre trinnfrie utganger på 

c+88,0 i midt/nord og en på c+91,5 i sør. En vil da ha løyper/turveger i kort avstand fra alle 

innganger.  

Orienteringshemmede vil ha behov for leding fra inngangene og fram til påkoblingspunktet på 

turveger / stier, spesielt gjelder dette ved inngangen i vest, der orienteringshemmede skal finne 

veien over en stor, åpen plass.   

 

 

Figur 61 Påkobling for orienteringshemmede til løypenett / turveger 

Turveier og stier med plant underlag vil kunne gi god leding for orienteringshemmede. Skiløyper i 

slakt terreng der sporene er ubrutte vil også gi fine muligheter for orienteringshemmede. 

Som arenaområde i konkurransesammenheng vil det være viktig at alle kan høre speakeren. 

Flystøy kan være en kilde til hørselsvansker, men antas ikke å være et betydelig problem, etter 

som området ikke ligger i støysone, og flystøyen ikke er kontinuerlig. For øvrig ligger anlegget på 

Templarheimen lite støyutsatt til, med boligområder i øst og skogen i vest. 

Bevegelse: Tilgjengeligheten i selve turløypenettet er varierende; ved opparbeidelse av ny 

sykkeltrase, bør det vektlegges også å tilrettelegge en trase for bevegelseshemmede mht. 

stigning og dekke. 

Skytebane 

Bevegelse: Det er liten stigning fra vrimlearealet i nord og til skytebanen, så dette vil kunne bli 

en tilgjengelig aktivitet.   

Fotballbaner 

Bevegelse: Fotballbanen på det nedre området vil kunne gjøres godt tilgjengelig for 

bevegelseshemmede fra p-plassen her. Med en tilgjengelig atkomst mellom øvre og nedre 

aktivitetsområde, vil atkomst kunne bli likeverdig for alle brukergrupper.  
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Fotballbanene på taket av Plug-in Templarheimen vil kunne ha trinnfri atkomst fra 2. etasjen av 

kafeen. Imidlertid skal arealet også fungere som spiserom for barnehagen, og dette kan trolig 

føre til konflikt mellom barnehagens behov for ro i spisesituasjonen og idrettens vaner mht. fart 

og tilgjengelighet.  

Barnehagens uteareal 

Barnehagen skal uteareal iht. en arealnorm på 24 m2 pr storbarn og oppunder 32 m2 pr 

småbarn. Arealene skal gi grunnlag for motorisk og sansemessig utvikling for barna, uavhengig 

av den enkeltes funksjonsnivå. Dette betyr at barnehagens uteareal skal være lett tilgjengelig, 

med trinnfri atkomst, tilstrekkelig plant område v/ uteoppholdsplasser og lekeapparater, og med 

tilgjengelig stigning og fast nok dekke på atkomst til sklier og lignende. 

I alternativ 1 vil størrelse og form på utearealet gi et tilstrekkelig grunnlag til at uu-krav kan 

oppfylles, forutsatt at arealet gis trinnfri atkomst, se også notat Barn og unge. 

I alternativ 2 vil imidlertid utearealet være såpass lite og dårlig egnet mhp sol og lokalklima, at 

man enten må redusere antallet barn i barnehagen vesentlig, eller besørge vesentlige 

tilleggsarealer. Tilleggsarealene må være tilgjengelige, - om beliggende på tak må heis lede hit, - 

og om beliggende i skogområde i øst må atkomst ha stigning maks. 1:20. 

Muligheter for hvile 

Bevegelse: Skal anlegget bli attraktivt å bruke for store deler av befolkningen, inkludert 

bevegelseshemmede og eldre, vil det være viktig å tilrettelegge for sittemulighet og hvile i 

utearealene. Med dette menes at det må finnes gode sitteplasser ved jevne mellomrom i 

turløypene, og at utendørs arenaer får sitteplasser tilpasset bevegelseshemmede, bl.a. med 

tanke på rullestolbrukere. Dette er ikke vektlagt i på dette nivået, og må håndteres i en videre 

prosjekteringsprosess. 

Miljøhemmede 

Vegetasjon i området består av en vesentlig andel bjørk. Denne gir årlige plager for 

pollenallergikere, men er lite aktuell å fjerne i sin helhet. 

Driftstiltak 

Sommer: Vedlikehold av underlag i turveier, spesielt de som er egnet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne.  

Vinter: Løypelegging som kobler seg på steder med HC-parkering og busstopp. Brøyting av veier. 

 

9.3.2 Bygning 

 

Inngangsparti  

Nedsatt orienteringsevne 

Hovedinngangen på c+88 ligger logisk plassert i bygningsstrukturen, og vil kunne bli enkel å 

finne. Atkomstveien leder helt fram, - og hovedinngangen ligger midt i dette bygningsrommet. 

Konseptets bruk av glass vil også understøtte orienterbarheten og lesbarheten i denne 

inngangssonen. Fra hovedinngangen vil man også enkelt kunne se inngangen fra 

uteaktivitetsområdet vis a vis.  

Rett innenfor hovedinngangen fra byen møter man friidrettens 110m løpebane; dette synliggjør 

selvfølgelig byggets intensjon og gir liv til arealene, - men vil også kunne føre til konflikt mellom 

besøkende og friidrettsutøverne. Dersom banen er i bruk, er det vanskelig å komme videre inn i 

bygget uten å forstyrre utøverne, og for orienteringshemmede vil dette kunne bli svært 

problematisk. Ved store arrangementer med et høyt antall besøkende, vil dette legge beslag på 

løpebanen også fordi det er lite areal til rådighet mellom hovedinngangen og løpebanen. I så 

måte ligger vrimlearealet på feil side av løpebanen, se også illustrasjon neste side. 

Bi-innganger i nord og sør er også logisk og riktig plassert i bygningsmassen med plassering i 

hver ende av den innvendige kommunikasjonsstrengen i ”gata”.  

Inngangene må markeres tydelig i fasadelivet, og planløsning tilrettelegges slik at man unngår 

krav om karuselldører pga. energihensyn. 

Nedsatt bevegelsesevne 

Bygget er planlagt med i en barnehage som har inngang og personalfunksjoner på plan c+91,5, 

men alle barnas funksjoner på planet over (plan c+95). Barnehagens skal iht. krav i TEK10 ha 

heis, - dette mangler i forslaget. (Det er ikke en likeverdig løsning å gi trinnfri atkomst fra 

hovedinngang via cafe.) 

Miljøhemmede 
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Konseptet er et skisseprosjekt, - og viser som andre tidligfase prosjekter ikke hvor brukervennlig 

anlegget er for miljøhemmede. Ved en evt. videreføring ivaretas dette gjennom 

avskrapningsrist/mattesone og rengjøringsvennlige flater. 

Driftstiltak 

Sambruk av bygget – med både barnehage og idretts-/publikumsfunksjoner vil kreve 

brukervennlige løsninger for tilgang til de ulike funksjonene utenom byggets åpningstid. Sikring 

av miljøhemmedes brukskvalitet gjøres også gjennom gode renholdsrutiner. 

 

Innvendige hovedløsninger 

Nedsatt orienteringsevne 

Plug-in konseptet gir et godt 

grunnlag for enkel veifinning i 

bygget. Førstegangsbesøkende 

vil raskt kunne lese byggets 

hovedstruktur, og 

aktivitetsområdene vil være 

enkle å se og finne. Dette er 

konseptets største fortrinn mht. 

universell utforming. For 

orienteringshemmede vil dette 

også gi et godt utgangspunkt for 

veifinning, - men 

kommunikasjonssonen må da 

framstå som en tydelig og trygg 

sone for ferdsel. I atkomstsonen 

må kommunikasjonen fram til 

informasjon, og videre til trapp 

og heis være klart atskilt fra 

aktivitetssonen (løpebanen). Slik 

konseptet er framstilt, er 

løpebanen en barriere i denne 

sonen. 

Figur 62 Mulig konflikt i atkomst- og kommunikasjonssonen 

 

 

Likeledes må den langsgående kommunikasjonsstrengen i «gata» kunne gi en farefri og 

forutsigbar sone for horisontal kommunikasjon. Her skal den besøkende få oversikt, og gata skal 

kunne gi tydelig leding fram til de ulike funksjonene, uten at man nødvendigvis må krysse 

løpebanen. I nord er trappene lagt inn midt i denne sonen, og det forhindrer både oversikt og 

mulighet for tydelig og farefri kommunikasjon. 
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Figur 63 Trapper plassert i kommunikasjonssonen i «gata» (utsnitt til høyre) 

 

Nedsatt bevegelsesevne 

Det er vist tre heiser i bygget, en ved hver inngangssone. Det blir i tillegg viktig å tilrettelegge 

det slik at trapp og heis framstår som likeverdige alternativer for vertikalkommunikasjon. Dette 

innebærer at de må være plassert forholdsvis nær hverandre, slik at man oppfatter begge 

alternativer og slipper å lete.  I oppslaget er dette tydelig i nord, men mindre tydelig i midtsone 

og lite tydelig i sør. 

Informasjonspunkt i bygget er ikke vist i oppslaget, men dette er det naturlig å forutsette at vil 

inngå i vrimlearealet ved hovedinngang. 

Siden avstandene i bygget er såpass store, blir det i tillegg viktig å tilrettelegge med flere soner 

for publikumstoaletter enn det TEK10 krever for publikumsbygg (i etasjer som har bad og toalett 

skal 1/10 og minst ett av disse være universelt utformet). Her bør det finnes et par steder på 

hvert plan, gjerne i nær tilknytning til trapp/heis, og disse toalettsonene må inkludere HC-toalett 

for bevegelseshemmede.  

Det er ikke vist plasser for rullestolbrukere inkludert i tribuneoppsettene. Dette må selvfølgelig 

også ivaretas ved en evt. bearbeiding av forslaget.  

 

 

Barnehagen 

For barnehagen og kafeen legges det opp til et felles kjøkken- og spiseareal (areal markert med 

oransje farge i figuren nedenfor). Dette vil enten gi begrensninger ved drift av arealet, eller det 

vil gi konflikt mellom barnehagens behov for ro i spisesituasjonen, og kafeens behov for åpenhet 

og effektivitet. Spiserommet vil også være innvendig atkomstvei ut til 11-er fotballbane på tak. 
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Figur 64 Barnehagen 

Nivå c+95: Kafé og spiserom for barnehage (rødt) med atkomstvei til bane på tak (gult). Barnehagens 
øvrige areal (lysebrunt) 

 

Miljøhemmede 

Tidligfase; tilrettelegging for et godt inneklima i bygget kommer først senere i 

planleggingsprosessen. Her vil følgende elementer være av betydning: 

 Plassering av luftinntak  

 Byggemetode – forhindre fukt- og dermed råteskader 

 Materialbruk 

 Renholdsvennlighet 

 

Driftstiltak 

Gode renholdsrutiner, og godt vedlikehold av bl.a. overflater og belysning er viktig for å 

opprettholde brukervennligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

9.4 Alternativ 3–vurdering 

 

9.4.1 Utendørs områder 

 

Atkomst til anlegget  

Nedsatt orienteringsevne 

En busstopp i krysset Dramsvegen/ Askeladdvegen vil kunne gi et greit grunnlag for atkomst til 

anlegget for orienteringshemmede. Dette forutsetter, som i alternativ 1 og 2, en trafikksikker 

løsning for gående med fortau/atskilt gangvei langs Askeladdvegen helt fram til hovedinngangene 

for samtlige bygg på platået, sen figur nedenfor. Skisseforslaget er noe mangelfullt på dette 

området, da trafikksikre gangruter ikke er sammenhengende. Dette vil måtte sikres i regulering 

og videre prosjektering. 

 

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 

Folkebad 
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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, slik veiplanen antyder.  

 

 

Figur 65 Trafikksikker og ledende gangatkomst med stigning iht. uu fra busstopp til alle hovedinnganger 

Driftstiltak 

Atkomstvei for kjørende og gående må brøytes og strøs.  

 

Parkering 

Nedsatt orienteringsevne 

Som for de andre alternativene vil 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 

Oppslaget viser en HC-parkering konsentrert foran hovedinngang til Tromsøbadet/klatrehallen og 

turnhallen. Det må i tillegg finnes HC-parkering ved atkomst til barnehagen og Tromsøhallen, slik 

at ansatte og besøkende får tilstrekkelig kort avstand også til disse inngangspartiene.  Med 

potensielle snømengder i Tromsø for øyet, bør også HC-parkering være overdekket, da 

rullestolbrukere dårlig håndterer fjerning av tung snø på frontrute/bilpanser etter et besøk i 

anlegget. Andelen på 5 % HC-p-plasser er tilstrekkelig dimensjonert.  
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Figur 66 HC-parkering fordeles pr. inngang og overdekkes 

 

 

Driftstiltak 

Alternativet krever enda større 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 

Det er mulig å koble seg på eksisterende og nye turveger sør i området. Det forutsettes at 

omlegging av dagens turløype legges utenom barnehagens uteområder og tilrettelegges mhp 

universell utforming.  

 

Plasseringen av barnehagens vil sikre barn og voksne et uteområde godt egnet til å kunne 

oppfylle krav til universell utforming.  

 

Det må finnes en trafikksikker atkomst mellom atkomst/parkering og uteområdene i vest, se 

figur nedenfor. Atkomsten må gis stigning og leding som gjør den egnet for denne gruppen 

mennesker. For øvrig gjelder de samme vurderinger av tilrettelegging av uteområder som 

vurdert i alternativ 1 og 2. 
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Figur 67 Det må anlegges en trinnfri og trafikksikker atkomst til uteområder i vest. 

 

Miljøhemmede 

På dette nivået er det ingen spesielle hensyn som skal ivaretas. 

 

Driftstiltak 

Det legges til grunn at nye gangatkomster får tilstrekkelig bredde for effektiv snøbrøyting.  

 

9.4.2 Bygning 

 

Inngangspartier 

Nedsatt orienteringsevne 

Atkomstvei og uteanlegg vil kunne lede greit fram til nybyggenes hovedinngangen. Inngangen til 

badet må nok forventes å måtte markeres tydeligere i fasadelivet. Inngangspartier bør, slik som i 

Turnhallen, tilrettelegges slik at man unngår krav om karuselldører pga. energihensyn, da slike 

dører er en svært dårlig løsning for mennesker med nedsatt orienterings- og bevegelsesevne. 

 

Nedsatt bevegelsesevne 

På dette nivået gir oppslagene for Tromsøbadets og Turnhallens inngangsparti et svært godt 

utgangspunkt for mennesker med nedsatt bevegelsesevne, med trinnfrihet, korte avstander og 

tilstrekkelig arealtilgang.  

 

Miljøhemmede 

Her gjelder de samme vurderingene som i de andre alternativene, at dette er forhold som vil 

ivaretas i en videre prosjektering av anlegget med avskrapningsrist/mattesone og 

rengjøringsvennlige flater. 

 

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. 

 

Innvendige hovedløsninger 

Nedsatt orienteringsevne 

Publikum gis god oversikt over Tromsøbadets hovedfunksjoner når man ankommer via 

hovedinngangen. Resepsjon, butikk/kafe og basseng er godt synlige som alternative målpunkt. 
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Et treningssenter i mesaninetasjen må skiltes spesielt. Plassering av heis og hovedtrapp bør 

omarbeides slik at de framstår som mer likeverdige alternativ når man ankommer anlegget. 

 

Forslaget gir for øvrig et godt grunnlag for veifinning 

fra inngang til garderober og videre inn i 

badeanlegget. Det skal også framheves at konseptet, 

med de store vindusflatene i hovedetasjen, er en 

stor kvalitet i denne sammenhengen, fordi man hele 

tiden kan forholde seg til terrenget utenfor bygget 

slik at man vet hvor man er. 

 

Fra inngangspartiet i Turnhallen gis man god oversikt over funksjonene, det er svært korte 

avstander til hovedfunksjonene, og heis og trapper er synlige og likeverdig utformet.  

 

Nedsatt bevegelsesevne 

I badets 1. etasje er det trinnfri atkomst til garderober, og videre inn i badeanlegget. I 

garderobeanleggene tilrettelegger forslaget svært godt for mennesker med nedsatt 

bevegelsesevne. Det er beskrevet rampe til flere bassenger. Trinnfri atkomst i form av heis el.l. 

må også finnes til idrettsbassenget. I byggets 2. etasje forutsettes det at tribuneanlegget gir 

plass for rullestolbrukere iht. regelverket. 

 

Bygget er vist med kun én heis, plassert i byggets «skitne» sone. Dette mangelfullt, da 

mennesker med nedsatt bevegelsesevne også skal kunne nå anleggets badetilbud i de øvrige 

etasjene. Planen for 3.og 4. etasje gir ikke trinnfri atkomst til stupetårn og topp av sklier, slik 

Aquarama i Kristiansand gjør. Dette gir begrensninger på bruk av anlegget for mennesker med 

nedsatt bevegelsesevne som ikke er i tråd med verken dagens regelverk eller prinsippet for 

universell utforming.  

 

I Turnhallen gir heis tilgang til alle funksjoner. Korridorer er for smale, tilstrekkelig bredde iht. 

krav i TEK må sikres i prosjekteringsprosessen. Likeledes skal det sikres HC-tilgjengelighet til 

tribuner og til garderobeanlegg/toaletter i underetasje iht. regelverket. 

 

Miljøhemmede 

Et universelt utformet bygg gir et godt grunnlag for effektivt renhold. Øvrig tilrettelegging for et 

godt inneklima i bygget ivaretas senere i planleggingsprosessen.  

 

Driftstiltak 

Det er tilrettelagt for at Tromsøbadet kan driftes med et lavt antall personell. Dette vil være med 

på å sikre forholdene for mennesker med nedsatt orienteringsevne, da sannsynligheten øker for å 

kunne motta informasjon på ethvert tidspunkt i byggets åpningstid.  

 

9.5 Konsekvenser av utbyggingsalternativene 

 

Alle alternativer vil kunne la seg tilpasse mhp universell utforming, og alle alternativer innehar et 

badeanlegg, noe som er viktig for store grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Noen vesentlige forskjeller er det imidlertid, disse er omtalt nedenfor. 

9.5.1 Vurdering av alternativ 1 

 

Konsekvens for parkeringsløsning: Med færre funksjoner og et mindre publikumsareal i bygget, 

kan også en konsekvens bli at behovet for parkering reduseres, og det økonomiske grunnlaget 

for å bygge et overdekket parkeringsanlegg blir for svakt. Om konsekvensen blir at overdekket 

parkering forsvinner helt, vil dette få stor negativ betydning for bevegelseshemmede barn/unge 

og voksne. Denne gruppen håndterer dårlig det å fjerne snø og is fra bilen, i tillegg til at 

atkomsten til bygget blir svært avhengig av brøyting og driftsrutiner ved anlegget. Summa 

summarum vil dette medføre at bruk av anlegget som utøver eller publikum blir langt mindre 

attraktivt i vinterhalvåret.  

Spesielle tiltak for alternativ 1: 

 Parkering HC: Om parkeringsdekkene 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 hovedinngang/inngang med heistilgjengelighet 

videre inn i bygget. 
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9.5.2 Vurdering av alternativ 2 

 

For mange grupper mennesker med funksjonsnedsettelse vil et fullstendig utbygd anlegg gi dem 

en unik mulighet til å få tilgjengelighet til mange ulike typer idretter, både som utøver og som 

publikummer. Med et overdekket parkeringsanlegg, korte atkomstveier og god bussdekning vil et 

anlegg som dette kunne bli svært attraktivt for store deler av befolkningen, spesielt fordi man 

her har en overdekket, trinnfri og enkel tilgang på mange forskjellige aktiviteter.  

Ishall er kun med i alternativ 2. Kjelkehockey er en velkjent idrett for bevegelseshemmede med 

nedsatt beinstyrke. Å kunne nå et slikt anlegg både trinnfritt og snøfritt er viktig, og vil kunne gi 

et nytt/utvidet aktivitetstilbud for denne gruppen. Likeledes vil selvfølgelig mangelen på et slikt 

anlegg få betydning for bevegelseshemmede både i kommunen og i omkringliggende områder.  

 

Spesielle tiltak for alternativ 2 

 Barnehagen må få tilstrekkelig tilgjengelig og egnet uteareal med universell utforming 

 

Spesielle tiltak felles for alternativ 1 og 2: 

 Fortau må komme langs hele atkomstveien, også fra Askeladdsvingen og inn til 

hovedinngang. 

 Uteområdene må gis tilgjengelighet også utenom byggets 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. 

 Plassering av 110 m løpebane flyttes vekk fra hovedinngangssonen 

 Sone for horisontal kommunikasjon i anlegget rendyrkes og holdes fri for aktiviteter og 

trapp/heis. 

 Idrett skal være for alle; idrettsbarnehagen må få heis. 

 Det medtas flere kjerner for publikumstoaletter, inkludert HC-WC. 

 

9.5.3 Vurdering av alternativ 3 

 

Hovedgrepet for utformingen av svømmehallen er alternativets styrke mhp universell utforming, 

nettopp fordi at aktivitet og utsikt er på ett plan. Barnehagen har også fått en god plassering i 

dette alternativet, med uteoppholdsarealer ut mot natur- og friområdene mot sør.  

 

Spesielle tiltak for alternativ 3: 

 Det må sikres en trinnfri og trafikksikker gangatkomst fra busstopp og fram til alle 

hovedinnganger. 

 Det må sikres en trinnfri atkomst fra utbyggingsområdet til friarealene i vest egnet for 

mennesker med nedsatt bevegelses- og orienteringsevne 

 HC-parkering må fordeles i anlegget, slik at det gis kort avstand til alle innganger 

 HC-parkering må være overdekket 

 Svømmehallen må få trinnfri atkomst (heis) til alle publikumsfunksjoner 

 Turnhallen må følges opp mht. utforming av kommunikasjonsveier og garderober. 

 

 

Generelle tiltak, uavhengig av alternativet: 

 Plassering av busstopp må gi kort avstand til hovedinngang, og atkomsten må bli farefri for 

orienteringshemmede og barn. 

 Gangatkomst med tilgjengelig stigningsforhold mellom øvre og nedre aktivitetsområde bør på 

plass 

 Leding for orienteringshemmede over store, åpne arealer ute og inne er påkrevd 

 

9.6 Konklusjon 

 

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.  
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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. 
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10. LOKALKLIMA 

10.1 Innledning og bakgrunn 

Templarheimen er utpekt som hovedarena for ballidretter og turn i Tromsø. Det eksisterer også i 

dag en del anlegg i området. Det er utarbeidet et skisseprosjekt (70o N, fra 2011) som ligger til 

grunn for klimavurderingene for alternativ 1 og 2. Det aktuelle tomteområdet ligger plassert på 

Tromsøyas rygg og kan være vindutsatt. Det fullt utbygde plug-in anlegget (alternativ 2) har 

idrettsbaner på taket, noe som bidrar til å aktualisere en klimavurdering.   Vurderingene for 

alternativ 3 er basert på landskapsplan/ grunnlag for reguleringsplan, levert av prosjekt for 

Tromsøbadet (v/Asplan Viak), 2015).  

 

10.2 Prosjektbeskrivelse og forutsetninger 

 

10.2.1 Vindmiljø 

Ved vurdering av vindmiljø skiller man mellom komfort og sikkerhet for mennesker som 

oppholder seg utendørs. Oppfattelsen av vindkomfort vil alltid være subjektiv og avhengig av 

hvilken aktivitet man utfører, og er således vanskelig å kvantifisere entydig. Flere studier av 

vindmiljø har likevel resultert i ulike anbefalinger av objektive mål for vurdering av vindmiljø.  

En omfattende litteraturstudie er gjennomført av Bottema [1], der en rekke vurderingskriterier 

fra ulike studier er gjennomgått og sammenlignet. For en gitt utendørsaktivitet, vil det 

nødvendigvis være ulike akseptkriterier. Midlere vindhastighet (U) og/eller graden av turbulens 

(Tu) ligger bl.a. til grunn for vurderingene.  

Bottema konkluderer i sin artikkel med at den såkalte vindforsterkningen (VF), er et godt 

vurderingskriterium. VF forteller oss hvor mye vinden forsterkes i et gitt punkt (normalt ca. 2 m 

over bakken), sammenlignet med vindhastigheten i 10 meters høyde (Upot) gitt av vinddata for 

området. I en CFD-modell er områdets Upot, heretter omtalt som referansevindhastighet, gitt av 

randbetingelsen der vinden kommer inn i modellen. Vindforsterkningen forteller oss noe om hvor 

godt et oppholdssted er skjermet for vind fra ulike retninger.  

Følgende anbefaling er gitt av Bottema som vurderingskriterier basert på VF. Forfatteren 

presiserer at verdiene i utgangspunktet er gyldige for et vindklima tilsvarende det man har i 

Amsterdam. 

Tabell 13 Maksimal vindforsterking 

Forslag til maksimale vindforsterkning (U/Upot) for ulike aktiviteter. 
Tabellen er utarbeidet med utgangspunkt vindforholdene i Amsterdam. 

  

Et annet kriterium som kan benyttes for vurdering av vindmiljø er gitt av den nederlandske 

standarden NEN 8100 (basert på arbeidet til Willemsen and Wisse, 2007). Her er kriteriet for 

komfort og sikkerhet definert ut i fra hvor ofte en midlet vindhastighet overskrider hhv 5 og 15 

m/s i løpet av et år (i prosent). For komfort er følgende tabell definert: 
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Tabell 14 Kriterier for vindkomfort etter NEN 8100, Willemsen and Wisse (2007). 

 

 

Det finnes flere tilsvarende akseptkriterier. Felles for de fleste er at det som avgjør hvor egnet et 

uteområdet er for en bestemt aktivitet, er hvor store deler av året (eller sesongen) definerte 

akseptkriterier (Ue) overskrides. Overskridelseskriteriet oppgis i prosent og betegnes P 

(Percentage of hours in which a discomfort og danger threshold is exceeded). Man opererer med 

ulike kriterier for komfort og sikkerhet. For å beregne P må man ha gode og representative 

vinddata for det geografiske området man analyserer. For å beregne P(>Ue) benyttes en 

statistisk sannsynlighetsfordelingsfunksjon som beskriver vinddataene fra en målestasjon. 

Normalt benyttes det en Weibull-fordeling som tilpasses dataene (enten hele måleserien, eller for 

hver vindretning). Ut i fra denne funksjonen kan man beregne antall timer man overskrider et 

bestemt vindkriterium (Ue).  

Det er viktig å legge merke til at vindhastigheten øker med økende høyde over bakken. En VF på 

0.7 i 2 meters høyde tilsvarer derfor ingen forsterkning, fordi hastigheten i 2 meters høyde er 0.7 

ganger referansevindhastigheten i 10 meters høyde i åpent terreng (gjelder for typisk vindprofil 

ved offisielle målestasjoner). 

Følgende fire punkter bør tas med i betraktning når lokalt vindmiljø skal vurderes: 

 Områder der man ønsker å oppholde seg i et lengre tidsrom (f.eks. caféer, utendørs 

servering, terrasser o.l. ), bør legges i områder som er i le, dvs. der VF er liten. 

 Områder hvor VF er større enn eller på linje med åpent terreng, bør kun brukes til 

transportarealer. 

 Inngangspartier bør ikke plasseres der VF er høy. 

 Der man har en markert forsterkning av vinden, dvs. der VF er godt over 0.7, bør det 

også gjennomføres en vurdering av sikkerheten til gående.  

 

Typiske vindmønstre som oppstår som følge av bebyggelse er vist under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 68 Eksempel på strømningsforhold rundt bebyggelse. Hentet fra [referanse 5]. 

En oversikt over Beaufort vindskala er medtatt til orientering. Tabellen beskriver «landbaserte» 

effekter man kan forvente av ulike vindhastigheter: 
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Figur 69 Beaufort vindskala (på dansk). Hentet fra [referanse 3]. 

 

 

 

10.2.2 Klimatiske forutsetninger  

 

Lokale vindforhold 
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Figur 70 Vindroser Tromsø 

Vindroser Tromsø (100 moh.) 1980-2010. Øverst årsdata, nederst vinterhalvår (nov-april). Kilde: 
eklima.no  

 

 

Tabell 15 Vindstatistikk for Tromsø (100 moh.) vinterhalvåret. Kilde eklima.no 

 

 

Som vi ser av vinddataene er den dominerende vindretningen 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). 

 

Snøforhold  

(Hentet fra yr.no, 23.10.2013) 

Tromsø har normalt 74 døgn med snøfall i løpet av vintersesongen, altså 2,5 måned hvor det 

snør. Bergen har til sammenlikning kun 15 døgn med snøfall. Tromsø er snøvinneren blant de 

store byene i Norge. 

Så mange døgn snør det normalt i vintersesongen: 

  

DD 345 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315 Variabel Stille Rel.fr.

FF 14 44 74 104 134 164 194 224 254 284 314 344

<= 0,2 2,9 2,9

0,3 5,2 4,1 5,3 4,5 2,1 1,1 1,7 14,7 23,4 5,3 3,4 2,6 2,3 0 70,4

5,3 10,2 0,3 0,5 0,2 0 0 0,2 10,9 11,2 0,9 0,6 0,4 0,2 25,4

10,3 15,2 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0,1 0,1 0 0 1,2

15,3 20,2 0 0 0 0

> 20,2

Rel.fr. 4,4 5,8 4,7 2,1 1,1 1,9 26,1 34,9 6,4 4,1 3,1 2,5 0 2,9 100

Middel FF 2,7 2,7 2 1,7 1,7 2,5 5 4,5 2,9 3,1 2,9 2,6 0,6 0

St.av. FF 1,6 1,7 1,3 1,1 1,2 2 2,4 2,1 2,3 2,7 2,4 2,1 0,2 0,1

90450 Relativ frekvens (%) av observasjoner for DD horisontalt og FF vertikalt. 01.01.1980 - 31.12.2010

jan, feb, mar, apr, nov, des. Alle tilgjengelige timer
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Sted Måleperiode Totalt døgn med snøfall Døgn med snøfall per år 

Oslo 1937-2012 2298 31 

Kristiansand 1946-2012 1725 26 

Bergen 1984-2012 443 15 

Trondheim 1923-2012 2419 27 

Tromsø 1920-2012 6796 74 

Bodø 1954-2012 2600 45 

 

Les tabellen slik: Oslo har hatt 2298 døgn med snøfall mellom 1937 og 2012. Per år blir det da normalt 31 

døgn med snøfall i løpet av vintersesongen. 

Slik er tabellen laget: Gjennomsnittet er funnet av antall dager med mer enn 0,4 millimeter nedbør i 

tilfellene der døgnets middeltemperatur har vært pluss en grad og ned til 20 minusgrader. Dette er gjort så 

langt tilbake som data finnes for de enkelte stasjonene. 

 

Ishavsbyen Tromsø er en solid vinner på snødybden, og mars er måneden det vanligvis er mest 

snø med 91 centimeter. Dette varier selvsagt fra år til år. I 2003 var det ikke mer enn 38 

centimeter, mens i 1997 var det 179 centimeter! 

Så mye snø kommer det vanligvis: 

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig snødybde per måned fra oktober til april. Det er ikke en 

oversikt over alle årene målestasjonene har vært i drift, men gjennomsnittet i perioden 1980–

2012. 

 

Snødybde i centimeter per måned: 

Sted Okt Nov Des Jan Feb Mars April 

Oslo 0,1 1,4 6,0 12,3 21,1 21,2 3,4 

Kristiansand 0 1,0 2,7 7,1 9,5 7,1 0,7 

Bergen 0 0,3 2,4 4,6 4,1 2,4 0,1 

Trondheim 0,7 2,3 7,7 11,8 13,5 12,2 2,1 

Tromsø 5,0 17,2 31,8 57,2 80,3 91 82,7 

 

Les tabellen slik: I Oslo er den gjennomsnittlige snødybden 0,1 centimeter i oktober og 21,2 centimeter i 

mars. 

 

 

10.2.3 Topografien i området 

 

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. En ås i sørøst er høyere (ca. C+110) og 

kommer opp i C+130 ved Charlottenlund. Disse landskapstrekkene fungerer neppe skjermende. I 

retning sør-sørvest holder terrenget ca. samme høyde som tomteområdet helt til Prestvannet. 

Landskapet er i denne retninga uten skjerming helt til det faller av mot sjøen. Mot nord holder 

terrenget hele veien ca. samme høyde som tomteområdet til det faller av mot sjøen. Det 

modereres av noen små koller (høyest: Grønnåsen C+135). Mot vest faller terrenget av mot 

tettbebyggelsen og sjøen. Annen bebyggelse virker ikke avskjermende.  

10.2.4 Erfaringer fra området 

 

Medlem av Tromsø skiklubb, Ole Sivert Moe, er kontaktet for med hensyn på lokal erfaring fra 

skianlegget på Templarheimen. 

Moe uttaler at det generelt er mye vind/trekk i området. Skianlegget er kjent som «et av det 

kaldeste skianleggene i Norge» i følge Moe, som følge av vindforhold og kystklimaet i Tromsø. 

Når det gjelder snøforhold, er erfaringene til Moe at det normalt ikke er problemer med 

pakking/fonn-oppbygging i forbindelse med dagens skianlegg. 

Fløyabanen 

Leder for Fotballklubben Lokomotiv Tromsø, Mathias Overrein, ble kontaktet for informasjon om 

forholdene for fotball ved Fløyabanen og Templarheimen. Fløyabanen ligger nord for 
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Templarheimen, lavere i terrenget og er skjermet med en skjæring og vegetasjon mot sør og øst. 

Banen er oppvarmet, men snørydding foregår primært mekanisk. Erfaring med snøoppbygging i 

le av skjermingen var ikke noe stort problem i følge Overrein, men kunne forekomme. På grunn 

av skjermingen, er Fløyabanen ikke spesielt utsatt for vind (spesielt fra sør).  

Overrein har også erfaring fra spill på den eksisterende fotballbanen på Templarheimen. Denne 

banen ligger i dag orientert i øst-vest retning. Vind vil da oftest forekomme som sidevind i 

forhold til bane-/spilleretningen. Han har ikke opplevd vind som er stort problem i fm bruken av 

banen. Dagens grusbane ligger åpent til på en «forhøyning» i forhold til sørlig terreng, og har 

ingen skjerming. Banens plassering i terrenget er derfor sammenlignbar med forslag til ny bane 

på taket over lengdeløpshallen, med den forskjell at ny bane roteres 90 grader med 

spilleretningen nord-sør. I følge Overrein så han det ikke som et problem at en evt. ny bane 

medførte stor grad av med-/motvind sammenlignet med dagens bane som primært har sidevind. 

  

10.2.5 Prosjektets utforming 

 

Anlegget er skissert kompakt og lagt lavt ned i terrenget. Ishallens gulv ligger på det meste 19m 

under terreng (C+81). I prinsippet kan en bygning uten vinduer legges ytterligere lavere – dette 

er et kostnadsspørsmål. Fordi kostnader er en faktor vil anlegget også kunne bli hevet i forhold til 

hva skisseprosjektet viser. Denne klimatiske vurderinga gjelder skisseprosjektet og kan ikke 

brukes som referanse hvis prosjektet blir lagt høyere.  

Inngangsområder ligger på terreng (C+88).  I skisseprosjektet ligger en 7-er-bane og en 11-er-

bane på takflater. 11-banen ligger på C+95 og 7-banen på C+98,5. Langs 11-banens vestside 

kommer annen del av bygningen (svømmehallen) 6m høyere. Banen ligger lavt nok til at naturlig 

terreng på østsida, innenfor en avstand på 30m, kommer 9m høyere. I tillegg kommer 

vegetasjonen. Langs halve 7-banens østside kommer annen del av bygningen 4m høyere. 7-

banen ligger mest ubeskyttet. 

 

10.3 Kritiske forhold 

Anlegget er brukt som innfallsport til friluftsområdet, og det fungerer som en møteplass. Det vil 

dermed være ønskelig at det finnes lune oppholdsplasser utendørs i anlegget. 

Inngangspartier er særlig utsatt på steder med mye vind og vind kombinert med snø. Det er 

ønskelig å se på hvordan inngangspartiene blir utformet, slik at de ikke fonner igjen eller får 

ubehagelige turbulens-vinder. 

Det er vanskelig, men av stor interesse å finne ut om en investering i ballbaner på tak vil gi 

positiv kost-nytte i forhold til alternative plasseringer. En aktuell faktor er om vindforholdene vil 

kunne begrense bruken av storbanen på Templarheimen.  

10.3.1 Inngangspartier 

 

Det er vurdert to inngangspartier, ett på hver side av sentralkorridoren, i snitt C. Begge er 

innhakk i bygningsmassen. 

Hovedinngang mot øst: bredde 33m, høyde på vegg mot sør 10,5m, høyde på vegg mot vest 

7m. 

Inngang mot vest: bredde 33m, høyde på vegg mot sør 10,5m, høyde på vegg mot øst 3,5m.  

Sørveggen i de to inngangs«rommene» er hhv. 45 og 50m lang. 

Inngangspartiene kan på grunn av dominerende vind fra sør vinterstid, være utsatt for fonn-

oppbygging.   
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Figur 71 Snitt av bygningsmassen 

 

10.3.2 Oppholdssoner 

Ved hovedinngangen, mot øst, er nordveggen vertikal, vist 17m høy.  

Solforholdene vil være best langs denne sida, og veggen kan bli en «solvegg». Høy attraktivitet 

for opphold krever også en viss skjerming mot vind. 

 

 

 

Figur 72 Vindutsatt oppholdssone 

Nord-sør-snitt i inngangsrommet mot øst, viser at denne oppholdssonen kan bli vindutsatt som 

følge av turbulenser, ved framherskende vindretning fra sør. Figuren viser også (blå pil) hvordan 

en med bygningsmessig utforming – en «spoiler»-formet gesimsløsning - kan redusere denne 

effekten betydelig. Effekten vil også bli mindre snøsamling. Størrelsen på «spoileren» må avveies 

mot at den også vil ta sol. Inngangen til sentralkorridoren bør plasseres nær veggen mot sør, for 

å bli minst mulig påvirket av turbulenser. 

Barnehagen er vist i 2. og 3. etasje, med uteareal på terreng utfor 2. etasje og på tak ved 3. 

etasje. Lekearealet på terreng vil få mye skygge og derfor ikke rask opptørking om våren. 

Barnehagen bør vurderes lagt på bygningens vestside, hvor det synes å være bedre plass til å 

lage gode, godt drenerte lekeareal, med tilstrekkelig sol. Levegger kan oppføres som lokal 

vindskjerming for de ulike lekesoner. 

Nord«vegg» i inngangsrommet mot vest er Tromsøhallens buede takflate som er vist ført lengre 

ned mot terreng enn i dag. 

 

Figur 73 Vind fra sør, nord-sør snitt 

LENGDESNITT ØVERST 

TVERRSNITT TIL HØYRE 

SNITT NORD-SØR OVER, 

SNITT ØST-VEST TIL HØYRE 
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Nord-sør-snittet i det vestvendte inngangsrommet viser vind fra sør (over), og hvordan dette 

stedet også vil bli forholdsvis skjermet vindmessig. Det kan dannes mindre turbulenser ved 

motsatt vegg. Inngangspartiet bør derfor være nærmest Tromsøhallen. 

Nord-sør-snitt i samme inngangsrom med vind fra nord (under) gir samme resultat, men trolig 

noe mer turbulens ved den vertikale veggen. 

Figur 74 Vind fra nord, nord-sør snitt 

Prosjektet antyder at takene kan ha mindre oppholdssoner, særlig tilknytta en foreslått «kafe» 

(snitt D og til høyre på figurene over). Vinden vil spyle banen langs kafe-oppbygget, som ikke vil 

gi le. Skal det være en oppholdssone knytta til kafe på tak bør det lages levegger så 

oppholdssonen blir liggende i en lomme, antydet som prinsipp med blått på takplanet (Se figur 

nedenfor). Her er også vist tilsvarende for 11-banen. 

 

10.3.3 Baner på tak 

 

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). Man kan regne med at 

vindforsterkningen på banen overstiger «nøytral» VF på 0,7, dvs. sannsynligvis i området 0,7-1,0 

på grunn av plassering i forholde til bygninger og terrengformasjonens «retning» i forhold til 

dominerende vindretning vinterstid.  

På bakgrunn av samtaler med representanter for idretten i området, ser det ut til at brukere av 

banen ikke er bekymret med tanke på vind og (ny) vindretning. Dette må likevel tas opp med 

fotballmiljøet i et litt bredere forum (vi har kun snakket med én representant for fotballmiljøet). 

Utfordringen slik vi ser det, er likevel knyttet til et potensielt behov for vindskjerming ved vind 

fra sør, som er dominerende vindretning store deler av sesongen. Det vil sannsynligvis være et 

behov for å sikre at baller fanges opp bak mål mot nord og sør. I forbindelse med oppsett av 

ballnett anbefaler vi at det gjøres en grundig vurdering av om man kan kombinere et ballnett 

med en skjermingsløsning. En slik løsning må i så fall simuleres (CFD-simulering) og 

dimensjoneres optimalt i forhold til styrke og vindskjerming. Bruk av naturlig skjerming i form av 

eksisterende vegetasjon (trær) må ivaretas i størst mulig praktisk grad. Nyplanting bør også 

vurderes som et supplement for skjerming mot sør. 
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Figur 75 Ballbaner 
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10.4 Vurdering av lokalklima for alternativ 3 

 

I forbindelse med tidligere klimatiske vurdering av alternativ 1-2 ble de klimatiske 

forutsetningene gjennomgått. Dette ligger fast, så nær som prosjektets utforming, som i 

alternativ 3 er endra noe.  

 

10.4.1 Prosjektets utforming 

I forhold til tidligere alternativ(er) er de enkelte anleggsdeler revet fra hverandre, sånn at man 

nå står friere mht. byggetidspunkt/-rekkefølge og posisjon innbyrdes mellom de ulike 

bygningene.  Anlegget er i mindre grad skjøvet ned i terrenget. Svømmehallen får taket 7 m 

høyere enn i alt 2 (C+ 108,5). Idrettsbaner og kafe på tak er borte fra dette alternativet, noe 

som reduserer de klimatiske utfordringene. 

 

10.4.2 Kritiske forhold 

Fortsatt består prosjektet av få og store, rene bygningskropper, noe som i denne topografien er 

et ugunstig utgangspunkt. Problemstillingene i forhold til inngangspartier og oppholdssoner er de 

samme og like viktige som i alt. 2. Situasjonen med aktiviteter på tak er ikke lenger aktuelt. 

 

 

Figur 76 Snitt nord-sør. Kritiske soner med vind. 

 

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. 
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Figur 77 Vindens hastighet  

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. 

 

10.4.3 Inngangssoner 

Bygningskonstellasjonen konsentrerer vinden sterkt i et område hvor det er planlagt flere 

inngangspartier. Der vinden forsterkes mest vil vinden kunne bli ubehagelig en fjerdedel av tida i 

vintermånedene.  Konsekvensen for inngangspartiene kan foruten ubehag, bli vansker med å 

åpne og lukke dører, og vind inn i interiørene. 

 

Hovedinngangen til svømmehallen ligger gunstig til, og en liten inntrekning av inngangspartiet i 

bygningskroppen vil være nok til å oppnå bra forhold her.  

 

10.4.4 Oppholdssoner 

Det ligger godt til rette for en lesone langs veggen nord for svømmehallens hovedinngang. 

Området får sol første del av dagen. Lenger unna hallen vil vinden bli mer framtredende. 

 

Barnehagen er tenkt med utelekeareal mot sør, og dører mot dette arealet. Ingenting tar av for 

vinden, som kan bli sjenerende. Hvis bygningen begrenses til 1 etasje vil turbulensvinder ikke bli 

et problem, men en skal være oppmerksom på at det får uheldige konsekvenser å øke 

etasjetallet. Barnehagens sørvegg er i utgangspunktet fint orientert mot sola, men uten tiltak 

mot vinden vil en ikke få full glede av dette. 

 

 

Figur 78 Vind over bygningene 

Vind som stryker over bygninger vil etterlate nordvegg i le, men føre til mer eller mindre fonning. 
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Figur 79 Turbulens 

Vind som avvises og presses opp over en større bygning vil gi turbulensvinder på både lo og le side. 
Disse skaper uforutsigbare og ubehagelige vindforhold, men kan samtidig hindre fonning nær veggen. 
Veggens/bygningskroppens utforming vil ha mye å si for denne effekten. 

 

10.4.5 Fonning 

Nord for svømmehallen vil en få en lesone på rundt 5 ganger bygningshøyden, dvs. ca. 80 m. 
I dette området vil snøen siles ut av vinden og vil kunne danne store fonner (se planskisse). 

Hvorvidt fokking vil skje helt inntil svømmehallens vegg, hvor planen viser to innganger, er 
usikkert, og vil kunne bli ulikt før og etter at storhallen er bygd.  
 
Deler av parkeringsplassen er utsatt for å bli fonnet ned. Uteareal ellers vil kunne bli spylt mer og 
mindre bare for snø. 
 

10.4.6 Anbefalinger for alternativ 3 

 

Inngangssoner   
En må foreta endringer i feltet hvor vinden stuves opp.  

- Ett alternativ er å flytte alle innganger vekk fra dette feltet. 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.  

- 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). Denne vil føre snøen lenger vekk og redusere 
behovet for rydding. 
 

Oppholdssoner 
Svømmehallen kan få en oppholdssone langs sin 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.5 
 

                                                
5 Foreslått P-areal sør for Tromsøbadet i skissen under er ikke vurdert i sammenheng med arealbruk for øvrig, og må anses som et 

isolert forslag på bakgrunn av klimastudier. Det er ikke videreført i planforslaget. 
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Vi vil anbefale en enkel modellsimulering for å kvalitetssikre, eventuelt justere våre forslag til 
tiltak.  
 

 

 
 

Figur 80Mulige avbøtende tiltak 

Klimatisk ville det beste vært å bygge komplekset opp av mindre bygningskropper som plasseres lavt 
(delvis nedgravd) i terrenget, og som kjedes til hverandre rundt ett eller flere skjermede uterom. Det 
ligger en motsetning i at skjermingsbehovet er i sør-sørvest, hvor også sola er. Dette bør løses ved 
vindskjerming eller –avvisning 10-30m unna solveggene. 
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11. BARN OG UNGE 

I rikspolitiske retningslinjer gis kommunene ansvar for å ivareta interessene til barn og unge i 

planleggingen. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre går det frem at kommunene skal 

avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  

Tromsø kommune ønsker at det tilrettelegges for en barnehage på Templarheimen, i tilknytning 

til ny turnhall. Barnehagen skal være et idrettsbarnehagekonsept, eller tilsvarende. I utredningen 

er det vurdert tre alternativer for bygningskonsept, og som følge av dette; tre alternativer for 

plassering av barnehagen.  

I det videre gjøres en vurdering av forholdene for barn og unge på Templarheimen, i forhold til 

de tre utbyggingsalternativene, med særskilt fokus på barnehagens plassering og utearealer. 

 

11.1 Areal for allmennheten, idrett og friluftsliv 

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

møteplass. Det er sted man går forbi og er i noen tilfeller 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 turgåere 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. 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. Tromsøhallen er en flerbrukshall som huser en rekke ulike idretter. Utearealene 

brukes til fotball, skøyter og ski mm. Planen om utvidelse av idrettsfasiliteter på Templarheimen 

anses således å ha positive konsekvenser for barn og unge. 

Skolenes og barnehagenes bruk av friluftsområdet er beskrevet i friluftsutredningen. 

 

11.2 Krav til barnehagens uteareal 

I Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, samt i Veileder utearealer barnehage 

gis det en rekke anbefalinger mht. beliggenhet, kvalitet og størrelse på arealer for barnehage. 

Det er godkjenningsmyndigheten, det vil si kommunen, som fastsetter barnehagens totale leke- 

og oppholdsareal. 

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det tas hensyn til 

trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets 

utforming og topografi. 

§ 8 Beliggenhet (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) 

I Kunnskapsdepartementets merknader til barnehageloven er det fastsatt veiledende norm for 

inne- og utearealer: 

 Inne: 4m2 netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og om lag 1/3 mer per barn under 

3 år. 

 Ute: Om lag 6 ganger leke – og oppholdsareal inne. 

 

Den veiledende arealnormen tilsier dermed at utearealet per barn over tre år bør være 

24 kvadratmeter og om lag 33 kvadratmeter for barn under tre år. Forutsatt like mange barn i 

hver aldersgruppe er det eksempelvis behov for 1200+1650=2850m² uteareal ved totalt 100 

barn, og tilsvarende 600+825=1425m² ved totalt 50 barn. 

Det antas at nærhet og god tilgang til friluftsområder og idrettsarenaer vil kunne kompensere for 

eventuelle mindre utearealer i tilknytning til selve barnehagen. 

 

11.3 Idrettsbarnehagekonseptet 

Nettsøk tyder på at det ikke finnes en egen mal eller egne krav til hva som kan kategoriseres 

som en friluftsbarnehage eller en idrettsbarnehage. 



110 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

Basert på kjente aktører innen idrettsbarnehagekonseptet legges det til grunn at barnehagen kan 

ha samarbeid med idrettslagene om sambruk og leie av arealer og fasiliteter. Barnehagens 

uteområder kan brukes av lokalmiljøet utenom barnehagens åpningstid. 

 

11.4 Plug-in konseptet for turnhall/barnehage 

I Plug-in konseptet for idrettsparken på Templarheimen inngår idrettsbarnehage i samlokalisering 

med turnhallen.  

Arealfordelingen for bygget er slik:  

Tabell 16 Arealfordeling bygg 

Arena/program Basisareal Andel fellesareal Kapasitet 

Turnhall 1340 m² 70 m² 260 tribuneplasser 

Barnehage 1570 m²   

 

Bygningskonseptet kommenteres ikke nærmere i denne sammenheng.  

 

Iht. illustrasjonsplanen for Plug-in konseptet er utearealene til barnehagen skissert med følgende 

arealstørrelser for de to utbyggingsalternativene: 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 

  
Ca. 2460 m² uteareal Ca. 900 m² uteareal 

Figur 81 Uteareal barnehage alternativ 1 og 2 

 

Etter fastsatt planprogram har bygningskonseptet endret seg fra Plug-in til et mer fragmentert 

bygningskonsept. I alternativ 3 er barnehagen og turnhallen skilt i to bygg, men grenser til 

hverandre. I alternativ 3 er barnehagen lokalisert lengst sør. Det er lagt til grunn 6 baser, og et 

uteareal på 2880m2. 

 

 

Figur 82 Uteareal barnehage alternativ 3. 
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11.4.1 Vurdering av utbyggingsalternativene 

 

Alternativ 1 

Størrelsen på barnehagens uteareal i alternativ 1 er 2460m2. Slik størrelse er tilpasset 102 barn, 

sett i forhold til normer for ordinære barnehager, som opererer med tall på 24m2 per barn. 

Området har gode lokalklimatiske forhold, med noen usikkerheter knyttet til kuldegrop-effekt. 

Beliggenhet og form på arealet er godt egnet for å utvikle gode lekemuligheter for små og store 

barn og for barn med spesielle behov. Her kan det tilrettelegges for varierte aktiviteter, og det er 

god tilgang ut i naturområder. 

 

 

Figur 83 Analyse barnehagens utearealer, alternativ 1 

Tegningen under viser hvilke kvaliteter som eksempelvis kan ivaretas på barnehagens utearealer 

ved alternativ 1: 
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Figur 84 Alternativ 1. Skisse av uteområde barnehage 

  



113 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

 

Alternativ 2 

Størrelsen på barnehagens uteareal i alternativ 2 er kun 900 m2. Størrelsen på arealet er 

tilpasset 37 barn, sett i forhold til normer for ordinære barnehager, som opererer med tall på 

24m2 per barn. 

Området er særdeles lite egnet for tilrettelagt utelek pga. skygge og lokalklimatiske forhold 

Det bør sees på utvidelse/tilleggsarealer, alternativer kan være skogområdet nord for avmerket 

lekeområde eller takarealer på plug in-konseptet. Det er viktig at områdene er lett tilgjengelige. 

 

 
 

Figur 85 Analyse barnehagens uteareal, alternativ 2. 

 

Tegningen under viser hvilke kvaliteter som eksempelvis kan ivaretas på barnehagens utearealer 

ved alternativ 2: 

 



114 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

 

Figur 86 Alternativ 2. Skisse av uteområde barnehage 
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Alternativ 3 

 

Størrelsen på barnehagens uteareal i alternativ 3 er 2880 m2. Størrelsen på arealet er tilpasset 

120 barn, sett i forhold til normer for ordinære barnehager, som opererer med tall på 24m2 per 

barn. 

Området har gode solforhold, og god nærhet og tilgang til marka. Det gir en skjermet plassering i 

forhold til trafikk og logistikkarealer. Uterommet fordrer bruk av arealer der lysløypa går i dag, 

så… 

 

 

 
 

 

Figur 87 Analyse barnehagens uteareal, alternativ 3. 

 

 

Tegningen under viser hvilke kvaliteter som eksempelvis kan ivaretas på barnehagens utearealer 

ved alternativ 3: 
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Figur 88 Alternativ 3. Skisse av uteområde barnehage 
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12. IDRETT 

12.1 Innledning 

 

12.1.1 Antatte problemstillinger iht. planprogrammet 

I planprogrammet er følgende avklaringsbehov for idrett skissert, som følge av planforslaget:  

 

 Idrettens krav til funksjoner 

 Flerbruk og samlokalisering 

 Samkjøring/omfang mellom Templarheimen og Grønnåsen både mht. endelig løsning og 

mellomtrinnsløsning 

 

I det videre gjøres rede for nevnte problemstillinger, der alternativ 3 sammenlignes med 

alternativ 0 mht. idrettsfunksjoner og optimal (idrettslig) arealbruk/sambruk. Økonomi og drift 

både vinter og sommer drøftes. 

 

12.1.2 Prosess med idretten 

Idretten har vært en viktig bidragsyter og premissgiver i planarbeidet og utredningsarbeidet. 

Idrettsbyen Tromsø var bestiller av Plug-in konseptet (alternativ 1 og 2) som et løsningsforslag 

på samlokalisering av en rekke hallidretter på Templarheimen. I Alternativ 3 er fortsatt de fleste 

idrettsgrenene ivaretatt, selv om planene for Tromsøbadet er ny premissgiver, og ishall og 

ballbane på tak ikke lenger er aktuelt. Parallelt med utvikling av konsept for Templarheimen har 

skiklubbene samlet fått aksept for oppstart av planarbeid for ny skistadion og hoppanlegg i 

Grønnåsen. Tromsøbadet er foreslått lokalisert på dagens grusbane, men beslaglegger lysløypa, 

og dermed areal som i dag benyttes av skiklubbene på Templarheimen. På grunn av usikkerhet 

mht. tidspunkt for realisering av nytt anlegg i Grønnåsen har det vært behov å drøfte midlertidige 

løsninger på Templarheimen med ski- og skiskytterklubben.  

 

 

12.2 Idrettsfunksjoner på Templarheimen i dag (alternativ 0) 

Breddeidretten i Tromsø er stor, og behovet for opprusting og etablering av nye anlegg er 

dokumentert gjennom flere prosesser og rapporter. Templarheimen er samlingssted for særlig ski 

og skiskyting. Mye av aktiviteten er på ettermiddags- kveldstid, og gir behov for parkering ved 

Templarheimen i dette tidsrommet. 

12.2.1 Ski 

Tromsø skiklubb bruker området ved Templarheimen til daglige treninger og 80 % av treningen 

foregår her. Skiklubben har totalt 400 medlemmer og 280 aktive utøvere. Hovedsesongen for 

treningene er fra september og ut april, i grupper på 20-40 personer. 

Det arrangeres konkurranser ved Templarheimen og særlig skirenn om vinteren. Det gjelder 

sonerenn, kretsrenn, skifestival og skimaraton. Under skirenn er hovedvekten av bruken omkring 

Templarheimen, men skiløypene strekker seg flere kilometer i hver retning over store deler av 

grønnstrukturen på øya. Arealbehov for skistadion er vist i figuren nedenfor. Skirenn samler fra 

150- 350 deltakere hver gang.  
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Figur 89 Prinsippskisse for skistadion (kilde: Veileder skianlegg) 

 

Onsdagsrennet som rullerer mellom Kvaløya, Tromsdalen og Tromsøya samler nærmer 1000 

deltakere. Rennet avholdes tre ganger på Templarheimen i løpet av vinteren. Da brukes de 

brøytede grusbanene til parkering, løypa rundt skiskytterstadion til skirennet og klubbhuset til 

kafé, kontor, toalett og tidtakerbu. I tillegg er det et stort antall foresatte og dugnadsarbeidere 

ved hvert arrangement.  

Skihuset er en svært viktig samlingsplass for skiklubben på Templarheimen i dag. Huset som er 

på 600m2, fungerer både som lager for riggutstyr, treningslokale, smørerom, garasje, festlokale 

og tidtakerbu.  

 

12.2.2 Skiskyting 

Tromsø skiskytterlag har ca. 150 medlemmer og ca. 80 aktive utøvere i alderen 9-25 år. De har 

daglige treninger i grupper med ca. 25 utøvere. De yngste bruker anlegget fra august til ut april, 

mens de eldre bruker det hele året. Treningene foregår både på barmark og på snøføre. Det 

arrangeres også renn i skiskyting, fra to til fire renn pr. sesong. Disse rennene samler 100-150 

deltakere hver gang. I tillegg er det veteraner i klubben, og skiskyting er en voksende idrett. 

Ved skiskyting skal start, mål, standplass, vekslingsfelt og strafferunder være på en flate i 

nærheten av hverandre. Sperregjerder skal skille publikum fra utøverne. Ved standplass er det 

plass til 25 skiver, noe som er tilstrekkelig for å arrangere landsdelsmesterskap. Skiløypene må 

ha minst to parallelle spor, som betyr 6 meter bredde. Ved start og målgang må det være minst 

3 parallelle spor og 9 meter bredde. Skiskytterne bruker i hovedsak løypenettet mellom 

Prestvannet og skibrua til trening og konkurranser. Noen bruker også løypene i nord, forbi 

skibrua til trening.  Løypenettet på Tromsøya er godt pr. i dag. Ved standplass og stadion er det 

for trangt i forhold til det behovet skiskyting har. 

Anlegget for skiskyting ønskes bygd ut med 7,5 meter slik at det blir plass til 30 skiver på 

standplass. Det må også være atkomst for ambulanse til standplass, noe som betyr brøytet veg 

helt fram. På grunn av usikkerhet om framtidig lokalisering, har ikke skiskytterklubben kunnet 

investere og oppgradere anlegget. Daglig vedlikehold dreier seg om reparasjon av standplass. 
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Figur 90 Planskisse for skiskytterstadion (kilde: Veileder skianlegg) 

 

12.2.3 Andre utendørs idretter 

I tillegg til ski og skiskyting brukes området til utetrening for BUL, slalomklubben, stavgåere, 

bootcamp og orienteringsløpere. Grusbanen brukes til både fotball, oppvarming, 

kondisjonstrening, lek og til parkering. Grusbanen brukes lite til fotballkamper i dag, etter som 

det er etablert flere nye kunstgressbaner de seneste åra. 

 

12.2.4 Hallidretter 

Tromsøhallen er en standard idrettshall oppført i 1978. Hallen eies og drives av Tromsø 

kommune og er en flerbrukshall som brukes til mange former for idrett. På dagtid benyttes den 

av barne- og ungdomsskoler, videregående skole (NTG og Tromsdalen og Universitetet i 

Tromsø). På kveld og helgetid brukes den av idrettslag og organisasjoner til friidrett, håndball, 

basketball, volleyball, badminton, innebandy, rugby og casting. Friidretten trener på Valhall om 

sommeren og i Tromsøhallen om vinteren. 

 

Friidrettsgruppa av BUL-Tromsø benytter Tromsøhallen 3 ganger pr uke, men 150-160 utøvere 

fordelt i hallen hver gang. Friidretten har også to store friidrettsarrangement i året som hver 

samler samler 750 utøvere, i tillegg til stab mm. I tillegg er det barn og unge på venteliste og ni 

andre klubber innen Tromsø kommune som har friidrett på sitt program, og som ønsker 

treningsareal. Tromsøhallen brukes også av mosjonsidretten, bedriftsidretten og Northern 

Runners. 
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Figur 91 Treningstider i Tromsøhallen 2013/2014 

 

 

12.2.5 Drift og investeringer ved Templarheimen vinter/sommer 

 

Tromsø kommune tilbyr lysløyper for allmennheten, samt at de utfører tråkking ved konkurranser 

eller andre arrangement. Kommunen drifter også lysanlegg. Skiklubben tråkker i tillegg løyper til 

konkurranser og brøyter grusbaner til trening eller parkering. 

 

De investeringer kommunen gjør i marka ved Templarheimen er oppgradering av turvegene, 

etablering av sitteplasser og tiltak til friluftsformål. 

 

12.2.6 Oppgradering av Templarheimen 

Skianlegget på Templarheimen kan oppgraderes til nasjonalt nivå med FIS-godkjente løyper, 

med utgangspunkt i dagens anlegg. Godkjenning avhenger av løypebredde og profiler, og vil 

kunne realiseres med mindre kostnader. 

 

Rulleskibaner krever baner med asfalterte flater og kan utgjøre inngrep som er mer omfattende. 

Arealer i marka sør for Templarheimen (konkurranseløypa) kan eventuelt egne seg til 

rulleskibane.  

 

 

12.3 Idrettsfunksjoner på Templarheimen (alternativ 3), uten Grønnåsen utbygd  

 

12.3.1 Konsekvenser for ski 

Hvis Grønnåsen ikke realiseres og Templarheimen bygges ut som planlagt, blir det trangt på 

Templarheimen. Det er behov for tilstrekkelig bredde for at renn med start og målgang skal 

kunne arrangeres. Dette vil være utfordrende å løse på den bredden som blir igjen mellom 

Tromsøbadet og skiskytterarenaen. Utbygging av Tromsøbadet gir store negative konsekvenser 

for skiidretten. Det vil føre til at skiarealene reduseres, tilgjengelighet endres og fasiliteter 

rokkeres. 

 

Skihuset ligger i dag rett nord for planlagt svømmeanlegg, på samme areal som eventuell ny 

storhall. I en periode der Tromsøbadet er bygget, men ikke storhallen, kan skihuset bli stående, 

men det vil ikke fungere optimalt. Tromsøbadet hindrer for sikt til skiidrettens arenaområde, og 

man kan ikke bruke huset til tidtaking, kommentatorboks og/eller publikum. Det må etableres 

alternative løsninger, som fordrer kjørbar atkomst. Skiløyper må legges om og stadion må 
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antakelig flyttes. For endring av trasé for lysløype må naturmangfold, vannfordrøyning, mm. 

vurderes. 

Ved full utbygging av Templarheimen, må skihuset flyttes eller saneres. Det må sees på om 

lokaler for skiklubben kan erstattes i nytt bygningskonsept. Det gjelder møterom og et større 

lokale for sammenkomster. Skiklubben har inntekter fra utleie av skihuset, som de ønsker det 

skal vurderes kompensasjon for. Lokaler som lager, garasje, treningslokale, møterom med mer 

må vurderes for ny lokalisering. 

 

På permanent basis må det bygges nytt stadion med tilhørende infrastruktur. 

 

Midlertidig løsning 

Det har vært diskutert en midlertidig løsning der skistadion flyttes lenger sør. Det kan være 

mulig, men det krever kjørbar veg, og hus for blant annet tekniske funksjoner.  

 

Flytting av stadion medfører kostnader med etablering av skianlegg og tilhørende infrastruktur, 

inkludert nytt skihus.  

 

Skiklubbene og prosjekt for Tromsøbadet har i dialog sett på alternative løsninger for nye 

konkurransetraseer. Skissene under er basert på en tidligere versjon av bygningskonseptet for 

Templarheimen idrettspark, og er derfor kun illustrerende. 

 

 

Figur 92 Skisse av mellomløsninger for skiidretten, 16.10.14. Ved Skiklubbene. 

 

 

Figur 93 Skisserte mellomløsninger for idretten 13.11.14. Asplan Viak  
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(NB bygningskonsept er endret i ettertid). 

 

12.3.2 Skiskyting 

Hvis Templarheimen bygges ut slik det er foreslått, vil det være svært negativt for skiskytter 

idretten. Liten bredde mellom skiskytter standplass og nytt Tromsøbad, vanskeliggjør 

gjennomføring av både trening og konkurranser. Det er blant annet sikkerhetskrav til at en 

utøver skal kunne gå en runde som går utenom standplass. Området må være oversiktlig for 

både utøvere, tidtakere/kommentator og tilskuere. Det foreligger sikkerhetskrav og veiledning til 

hvordan dette kan oppfylles for at det skal være teknisk gjennomførbart med skiskyting.  

 

Det har vært diskutert en midlertidig løsning der stadion flyttes lenger sør, men at standplass 

opprettholdes. Det understrekes at dette kun kan være midlertidig og ikke kan funger på sikt. En 

bedre løsning er da at både standplass og stadion flyttes lengre sør. Utfordring med det er 

atkomst med bil og bygg for tidtaking og oppfølging av renn. Dette ser ut til å være mulig å 

oppfylle på Templarheimen, ved flytting av anlegget lengre sør.  

 

Mye av disse naturområdene er myr og fungerer som fordrøyning av nedbør. Det må avveies hva 

som kan dreneres til mer intensivt bruk og hva som må ivaretas som myr.  

 

12.3.3 Andre idretter 

Fotball utendørs må flyttes til andre områder, siden grusbaner beslaglegges. Turveger og stier i 
området vil fortsatt kunne brukes til orientering, friidrett, bootcamp og annet. 
 

12.3.4 Framtidige investeringer og drift ved Templarheimen vinter/sommer 

 

Framtidig drift på Templarheimen vil være tråkking av lysløyper, tråkking av skiløyper ved 

konkurranser eller andre arrangement. Kommune vil drifte lysanlegg. Kommunen vil stå for 

brøyting av parkeringsplass foran Tromsøbadet. 
 

12.3.5 Avbøtende tiltak 

 
Avbøtende tiltak vil være: 

- Skiskytter standplass flyttes mot sør eller mot vest. Både standplass, start, målgang og 
areal for strafferunder bør være i samme område. 

- Skiløyper legges om i forhold til ny stadion 

- Flytting av lysløype lengre vest pga. Tromsøbadet og barnehage 

 

 

 

12.4 Idrettsfunksjoner på Templarheimen (alternativ 3), med Grønnåsen utbygd  

 

12.4.1 Dagens idrettsfunksjoner i Grønnåsen  

Grønnåsen er i dag et møtested for idretten med hoppbakkeanlegg og lysløyper både i sørøst og 

sørvest av området. Det går flere stier, grusveger og skiløyper gjennom området. Planområdet 

ligger for det meste innenfor markagrensen og består av skog og myrdrag i til dels kupert 

terreng. Arealet er i hovedsak ubebygd, med unntak av eksisterende hoppbakkeanlegg, Universet 

barnehage og krysset Erling Kjeldsens veg/Dramsvegen. Planområdet inkluderer øyas høyeste 

punkt på 134 moh. 

 

Hoppbakkene i Grønnåsen består av nybegynnerbakke, en mindre oppbygd bakke, bakke med 

stillas av tre, og to større bakker som er nyere. Tromsøhopp ønsker å oppgradere Grønnåsen for 

å holde på utøvere, rekruttere flere hoppere, oppgradere bakkeprofilene, forlenge vintersesongen 

og lette vedlikehold pga. dårlig standard og setninger.  

 

12.4.2 Planlagte anlegg i Grønnåsen 

Ny skiarena i Grønnåsen planlegges etter internasjonal standard. Det skal være et kompakt 

anlegg med nærhet til øvrig infrastruktur. Arenaen planlegges for helårsbruk, der tilskuerne skal 

kunne følge løperne hele tiden under konkurransen. Det planlegges arena og løypeanlegg for ski, 

skiskyting og arena for hopp. Grønnåsen utredes i tre alternativer, hvor et av alternativene 

innebærer rulleskiløype opp på Templarheimen.  
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Idretten i Tromsø mener prosjektet vil fremme utvikling av både kvalitet og kapasitet på anlegg 

for skiidretten i Tromsø. Og at anlegget vil være med på å sikre en positiv utvikling for skileik og 

skiidrett. 

 

12.4.3 Framtidige investeringer og drift 

Anlegget vil kreve økt drift fordi det etableres flere, og flere typer løyper som skal vedlikeholdes. 

Investeringen i selve Grønnåsen anlegget vil gi store kostnader (Omfang ikke kjent). 

 

12.4.4 Konsekvenser for idrettsfunksjoner 

Utbygging av Grønnåsen er planlagt å gi gode forhold for skiidrettene hopp, ski og skiskyting.  

Hvis skianlegget i Grønnåsen realiseres vil det meste av ski- og skiskyting som i dag foregår ved 

Templarheimen reetableres der.  

 

Skiskytteranlegget vil kunne tilbakeføres til friluftsliv. Det kan også kombineres med en form for 

aktivitetspark. 

 

12.5 Oppsummerte konsekvenser for idretten 

I tabellen under gis en oppsummering av konsekvenser for idretten ved de ulike 

utbyggingsalternativene. 

Tabell 17 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. 

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. 

 
 
 

12.5.1 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være: 

- Flytting av lysløype lengre vest pga. Tromsøbadet og barnehage 

- Tilbakeføring av areal til naturområder. 
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13. STØY, NÆRMILJØANLEGG 

13.1 Generell vurdering 

Vegtrafikkstøy er vurdert under konsekvensutredning trafikk. Her følger en generell vurdering av 

støy fra nærmiljøanlegg, som kan informere om potensielle konsekvenser av støy fra 

idrettsanlegget. 

I T-1442 (2012) er LpAFmax 60 dB(A) satt som en veiledende grenseverdi for nærmiljøanlegg, se 

tabell under. T-1442 (2012) viser videre til «Veileder for støyvurdering ved etablering av 

nærmiljøanlegg» som ble utgitt i 2006 og hadde som formål å sikre at støy som miljøfaktor ble 

utredet og vurdert ved etablering av nye nærmiljøanlegg. Veilederen baserer seg på erfaringstall 

fra ballbinger, skateparker og lignende ved tidligere klagesaker. 

Veilederen tar utgangspunkt i teknisk støy og inkluderer ikke støy fra stemmebruk. Konflikter kan 

i følge veilederen oppstå dersom anlegget er nærmere enn 300 meter fra nærmeste bolig dersom 

nærmiljøanlegget inneholder en skatepark. For ballbinger innhegnet av vegger av planker eller 

metallnetting kan det oppstå problemer dersom ballbingen er nærmere enn 100 meter fra 

nærmeste bolig. TA-2115 «Veiledning til T-1442» oppgir at avstand fra bolig til tennisbane bør 

være minst 50 meter for å unngå konflikt, samt at avstand mellom boliger og utendørs 

badeanlegg bør være minst 100 meter. 

Tabell 18 Anbefalte støygrenser  

Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny, støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Utdrag av tabell fra T-1442 (2012). 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor 

vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål 

Støynivå utenfor 

soverom, 

natt kl.23-07 

Nærmiljøanlegg LpAFmax 60 dB(A) - 

  

Et nærmiljøanlegg som har utendørs aktiviteter vil være i aktiv bruk når værforholdene legger til 

rette for det, og når man har tid til å være der. Det vil si at aktiviteten vil være stor på dager 

med finvær, på hverdagsettermiddager og kvelder, i helger og ferier. Dette sammenfaller med 

når folk benytter egne hager og uteområder. Derfor er det viktig å ivareta et lavt støynivå på 

utearealer ved planlegging av et nærmiljøanlegg. 

For å begrense eventuell støybelastning på støyfølsomme bygninger, kan det være fordelaktig at 

brukstiden begrenses ved inngjerding av anlegget og stenging ved et visst tidspunkt om kvelden. 

«Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg» poengterer at bruk av et 

nærmiljøanlegg mellom klokken 23.00 og 07.00 vil være spesielt plagsomt og kan forstyrre søvn. 

Av hensyn til barns leggetid bør eventuell stengetid av et nærmiljøanlegg være tidligere enn 

klokken 23.00. 

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

høyttaleranlegg. Konflikter oppstår i følge TA-2115 dersom avstanden mellom bolig og 

fotballbanen er under ca. 200 meter, uskjermet. 

På Templarheimen vil dette gjelde utendørsaktiviteter som hovedsakelig ski/skiskyting og fotball. 

Disse aktivitetene er allerede representert på Templarheimen. Det er sannsynlig at terreng og 

vegetasjon i øst begrenser støy fra idrettsparken, og at ny bygningsmasse vil redusere støy fra 

skistadion for tilgrensende boliger. 
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14. KULTURMILJØ 

14.1 Innledning 

Det foreligger ikke registreringer av automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. 

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

hytte utgjør verdifull byhistorie. 

 

Iht. planprogrammet skal temaet gjøres rede for, med vekt på bygningsruin i åsen mot øst. 

Stedets historie, ivaretakelse og fremtidig funksjon beskrives. 

 

14.2 Metode 

Informasjon om kulturmiljø er hentet fra Store norske leksikon, wikipedia, og samtale med 

kulturminnerådgiver i Tromsø kommune. Det er ikke skrevet noe om Templarheimen i Tromsø 

bys historie, v/ Nils A. Ytreberg. Det har heller ikke lykkes å finne informasjon om ungdomshuset 

gjennom foreningen Godttemplarordenen i Tromsø/ i Nord-Norge. Det er gjennomført befaring til 

ruinene av Godttemplarordenens tidligere hytte. 

 

14.3 Om Godttemplarordenen 

Godtemplarordenen, internasjonal avholds- og fredsorganisasjon stiftet 1851 i USA under navnet 

Independent Order of Good Templars (IOGT), fra 1905: International Order of Good Templars. 

IOGT er representert (2003) i ca. 60 land og har på verdensbasis rundt 10 millioner medlemmer. 

Medlemskap forplikter til totalavhold, arbeid for edruskap, fred og brorskap. 

 

I 1909 ble Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU) stiftet som ungdomsavdelingen til IOGT i 

Norge. NGU ble etter hvert en selvstendig organisasjon, og slo seg i 1992 sammen med Det 

Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund (DNTU) og ble til Juvente. IOGT-junior ble startet 

slik at IOGT også kunne drive barnearbeid. IOGTs juniorforbund ble i 2009 slått sammen med 

Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund (DNTB), og junior- og barneorganisasjonen JUBA 

ble stiftet. 

 

 

Figur 94 Godtemplarhuset i Søndre Tollbodgate 2 i Tromsø slik det framstår i dag.  

Huset ble bygd på 1850-tallet og har vært i IOGTs eie siden 1883.  Øyvind Kind Robertsen (24. august 
2011) 

 

14.4 Om Templarheimen 

Templarheimen representerte et alkoholfritt tilbud til ungdom, før ungdomsklubbene i kommunal 

regi kom til. Alt som står igjen er ruinen av en hytte med danseplatting fra 50-60-tallet, på åsen i 

det sør-østre hjørne av Templarheimen området. På 60-tallet var det ungdomsklubb her med 

dans og spilling. Bygningen omtales også som MC-hytta, etter som det holdt til en 

motorsykkelklubb her i en periode. 
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Figur 95 Foto fra befaring av ruinene på Templarheimen.  

Idrettsparken med dagens anlegg skimtes i bakgrunnen. 

 

Lysløypa kom på 60-tallet. Tromsøhallen ble bygget tidlig på 1980-tallet, og skiskytteranlegget 

kom til Norgesmesterskapet i 1985. Templarheimen, som del av bymarka, har vært Tromsø bys 

viktigste friluftsområde i lang tid. Det knytter seg ikke verneverdi til anleggene, men en sterk 

lokal identitet til Templarheimen som idretts- og friluftsområde. 

 

 

14.5 Tiltak 

Av tiltak bør det vurderes å sette opp en plakett med informasjon om stedets historie ved ruinen. 
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15. ENERGI 

 

15.1 Innledning 

 

Hensikt med dette kapittelet er å vurdere aktuelle energikilder for Templarheimen. Det er tre 

alternativer: 

0. Ingen nye byggetiltak. Oppvarming av eksisterende bygningsmasse.  

1. Foreslått utbygging som i Rambøll forstudie alternativ 1 men uten Barents arena og Klatrehall 

og med svømmeanlegg 

2. Foreslått utbygging som i Rambøll forstudie alternativ 2  

3. Foreslått utbygging i henhold til situasjonsplan pr. 20.02.2015 

 

Alternativ 0. 

Hvis dette blir situasjonen kan man se for seg en kartlegging av temperaturnivå Fløyabanen, 

Tromsøhallen og Ishallen samt avklare hvilket anlegg som leverer varme til Fløyabanen. 

Tromsøhallen og Ishallen har fjernvarme tilknyttet i dag og er sannsynligvis ikke aktuelle for 

oppvarming med varmepumpe. Eksempelvis kan man se på hvorvidt spillvarme fra dagens ishall 

utnyttes. 

Videre bør man kartlegge hvordan Fløyahallen og Tennishallen varmes opp i dag og eventuelt 

temperaturnivå varmefordelingssystem. For aktuelle bygg med lavtemperatur 

varmefordelingssystem kartlegges effekt- og energibehov og lønnsomhetsvurdering utføres for 

luft/vann varmepumpe(r)/bergvarmepumpe. 

 

15.2 Forutsetninger alternativ 1 

 

Badeanlegg/svømmehall 4.920 m2, av dette ca. 2.000 m2 basseng. Energi- og effektbehov 

fremgår av tabell 1. Tappevannsbehov er estimert og tatt med. Baseres på at svømmeanlegg 

skal dimensjoneres for maks 1000 besøkende pr dag og et antatt besøkstall på 230.000 -325.000 

besøkende pr år.   

TEK 10 er benyttet og korrigert for Tromsøklima. TEK 10 sier 170 kWh/m2 for idrettsbygg, 

Osloklima.  

Vi har forutsatt at 50 % av dette er romoppvarming samt oppvarming av ventilasjonsluft. 

 

Ifølge TEK 10 skal minimum 60 % av netto varmebehov dekkes med annen energiforsyning enn 

direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. 

 

Når det gjelder hvor stor andel av energibehovet som går til ventilasjon, transmisjon og  

tappevannsoppvarming i svømmeanlegg har vi basert oss på /4/. 

 

Tabell 19 Energi- og effektbehov inkl. tappevann alternativ 1 

Bygning Oppvarmet 

areal 

 

 

[m2] 

Energibehov til 

oppvarming 

(ventilasjon og 

transmisjon) 

[kWh/år] 

Energibehov til 

tappevanns-

oppvarming 

[kWh/år] 

Effektbehov 

 

 

 

[kW] 

Turn basishall 1.340 138.000 67.000 94+ 50 

Friidrettshall 4.390 452.000 219.000 307+170 

Treningsareal 890 92.000 45.000 63+34 

Foaje/ 

hovedinnganger 

3.190 328.000  223 

Basishaller 1.000 103.000 50.000 70+38 

Barnehage 1.570 100.000 16.000 70+12 

Kafé 1.120 50.000 32.000 45+15 

Kontorfløy 2.980 140.000 15.000 115+20 

Svømmeanlegg 4.920 356.000 1.600.000 400+400 

Sum 21.400 1.759.000 2.044.000 1387+739≈ 

2.130 
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Varmepumper for bygningsoppvarming vil typisk ha ekvivalent driftstid mellom 3.000 h og 5.000 

h og dekke ca. 80-95 % av årlig varmebehov. Ekvivalent driftstid er det antall timer 

varmepumpe må være i drift ved dimensjonerende varmeytelse for å oppnå samme 

varmeproduksjon som varmepumpe leverer i løpet av et år. 

 

Bergvarmepumper krever generelt relativt høy investering sammenlignet med varmepumper med 

andre varmekilder. I motsetning til mange andre varmepumpetyper øker kostnaden på 

varmeopptakssystemet proporsjonalt med ytelsen. 

I bergvarmepumpeanlegg med store kjølebehov vil mulighet for stor andel frikjøling og 

besparelse i kjølemaskiner bidra positivt for at lønnsomheten blir god også i slike anlegg. 

Som spisslast og reservelast for varmepumpealternativ er det forutsatt elkjel med tilført effekt 

2.130 kW. 

 

 

15.3 Mulige løsninger for alternativ 1 

 

15.3.1 Fjernvarme 

Det er fjernvarme tilgjengelig i området. Denne har turtemperatur mellom 110 ˚C og 80 ˚C 

avhengig av årstiden. Grunnlasten i fjernvarmeanlegget produseres av en 4,4 MW biokjel og 

kjelen leverer energiandel på 67 %. Total effekt i varmesentralen er 15 MW.  Kapasitet på 

eksisterende fjernvarmeledning (DN80) er imidlertid ikke tilstrekkelig og ny ledning må derfor 

legges. Varmesentral i Breivika har ikke tilstrekkelig effekt til å dekke dette nye behovet og det 

er derfor nødvendig å investere i ny biokjel der. Hvorvidt dette blir gjort avgjøres første kvartal 

2014. Anleggsbidrag må betales også i det alternativet der fjernvarme leverer all energien. 

Videre antyder fjernvarmeleverandøren at det ikke vil være særlig aktuelt å levere fjernvarme 

hvis det kun er spisslasten som skal leveres. Dette betyr at man må ha egne spisslastkjeler i 

varmepumpealternativet. Vi har derfor forutsatt elkjel som spisslastkjel i 

varmepumpealternativet.  

 

Nye bygg som knyttes til skal ha dimensjonerende turtemperatur sekundærsiden 70 ˚C og 

returtemperaturen skal være maks 40 ˚C. 

 

I parentes bemerkes at eventuell installasjon av solvarmepaneler for å dekke deler av 

tappevannsoppvarming ikke vil være konkurransekraftig mot energipris fjernvarme. 

Tappevann oppvarmet av solvarmepaneler vil i dag typisk ha en energipris på ca. 1,3 kr/kWh eks 

mva. i nye anlegg i Tromsø eks. støtte. Vi har da forutsatt 5.000kr/m2 solfanger eks mva., 300 

kWh/m2 solfanger og teknisk økonomisk levetid 25 år, realrente 6 %. 

 

Fjernvarme i henhold til behovene i tabell 1 forutsettes å koste 75 øre/kWh eks.mva.  forutsatt at 

all energi leveres som fjernvarme. 

 

Plassering av teknisk rom og nødvendig størrelse 

Det er forutsatt flere tekniske rom på plantegningene. Dette synes hensiktsmessig da 

eksempelvis både ishall og svømmeanlegg vil være tjent med nære tekniske rom.  Etappevis 

utbygging vil også tale for flere tekniske rom. Tekniske rom bør være plassert mot yttervegg, 

dette gjør bl.a. fjernvarmetilknytning enkelt. 

 

Om vi kun ser på oppvarming der effektbehovet er ca. 1.300 kW eks behovet til svømmeanlegget 

vil et teknisk rom på ca. 70 m2 være nødvendig om man kun forutsetter fjernvarme. Eventuelt 

behov for kjøling vil selvsagt øke arealbehovet for teknisk rom i fjernvarmealternativet slik at 

man trenger tilnærmet samme areal som i varmepumpealternativet. 
 

 

15.3.2 Bergvarmepumpe 

Dybde ned til fast fjell er noe usikker. Ifølge Granada (NGU sin grunnvannsdatabase) er det 

etablert en energibrønn i Skagesundveien, der er det 1,5 m ned til fast fjell. Ettersom det i 

området Templarheimen er myr med typisk dybde 3-4 m anslås at avstand ned til fast fjell vil bli 

om lag 5-7 m.  

Foringsrør er nødvendig ned til fast fjell og fordyrer brønnen med ca. 600 kr/m foringsrør. 

Temperatur i berget dypere enn 10 m er stabil over året og er en funksjon av 

årsmiddeltemperatur for uteluften og dybde: 

 

Tm=t0+1+0,02·h 
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For Tromsø blir temperaturen derfor 5,9 ˚C på 100 m dyp. 

 

I beregningen har vi forutsatt at avstand ned til fast fjell er 7 m. 80 stk. energibrønner, hver med 

dybde 200 m bør være tilstrekkelig for en bergvarmepumpe med kondensatorytelse ca.  600 kW. 

Årlig energiuttak pr m borehull blir 134 kWh og maks effektuttak vil være 25 W/m borehull. 

Ekvivalent driftstid for varmepumpen er da ca. 5.400 h og varmepumpen er forutsatt å levere 85 

% av totalt energibehov.  

 

Kjølebehovet antas å være lavt slik at det må være god avstand mellom brønnene (minst 15m) 

for å unngå at temperaturen i brønnparken faller for mye over tid. 

 

For anlegg av denne størrelse vil termisk responstestrigg alltid være hensiktsmessig å benytte før 

eventuell bygging. Man vil da kunne måle mulig varmeopptak og slik unngå 

over/underdimensjonering av brønnparken. 

Kollektorslanger er forutsatt fylt med etanol/vann blanding. Brønnparken tenkes plassert på 

vestsiden av bygget. 
 

Plassering av teknisk rom og nødvendig størrelse 

Om vi kun ser på oppvarming der effektbehovet er ca. 1.300 kW eks behovet til svømmeanlegget 

vil et teknisk rom på ca. 100 m2 være nødvendig om man forutsetter varmepumpeaggregat med 

kjeler som spisslast/backup. 

 

15.4 Tekniske og økonomiske data alternativ 1  

 

I tabell 2 er overslagsmessige tekniske og økonomiske data presentert. Følgende forutsetninger 

gjelder: 

Brutto effektbehov: 2.130 kW 

Energipris el: 80 øre/kWh eks mva. Energipris fjernvarme 75 øre/kWh eks mva. 

Økonomisk levetid: 15 år VP aggregat bergvarme, 30 år energibrønner. Veid levetid 20 år.  

Realrente: 6 % 

Service/vedlikehold varmepumpe: 2 % av investering aggregat 

Investering varmepumpeanlegg inkl. brønnpark:19.000 kr/kW 
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Tabell 20 Tekniske og økonomiske data alternativ 1.  

Elkjel forutsatt som spisslast i varmepumpealternativet 

 

Tekniske data Berg VP 600 

kW 

Fjernvarme 

2130 kW 

Varmeproduksjon [kWh]   

Fra VP 3.230.000  

Fra spisslast/fjernvarme:  3.800.000 

Fra elkjel: 570.000  

Fra elektrisk ettervarmer   

Sum varmeproduksjon 3.800.000 3.800.000 

Varmepumpens relative 

energidekning [%] 

85  

Primærenergiforbruk [kWh]   

Varmepumpe 1.076.000  

Pumper/vifter 100.000  

Elkjel/fjernvarme 570.000 3.800.000 

Elektrisk ettervarmer   

Sum primærenergi 1.746.000  

Spart primærenergi med VP 2.054.000  

Årsvarmefaktor VP [-] 3  

Årsvarmefaktor VP system [-]   

Økonomiske data eks. mva.   

Investering [NOK]* 11.400.000 1.338.500 

Merinvestering  [NOK] 10.007.500  

Kapitalkostnader [NOK]/år 994.080 97.175* 

Energikostnader [NOK]/år 1.396.800 2.850.000 

Vedlikeholdskostnader [NOK]/år 57.000  

Årlig Besparelse (Red. energi- og 

vedlikeholdskostnader [NOK] 

1.396.200  

Sum årlige kostnader 2.447.880 2.947.175 

Spesifikk varmepris [øre/kWh] 64,42 77,56 

Inntjeningstid [år] 9,65  

Nåverdi [NOK] 6.006.804  

Internrente 12,67  

 
*: anleggsbidrag er avskrevet over 30 år 
 

Som vi ser er investering i bergvarmepumpe lønnsom. 
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I figuren under er graddagskurven for Tromsø vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 96 Graddagskurve Tromsø 

 

 

En luft/vann-varmepumpe vil kreve langt lavere investering og vil være et alternativ med bedre 

lønnsomhet i dette tilfellet. Årsvarmefaktor blir imidlertid lavere, levetiden for et slikt aggregat vil 

være om lag 10 år men vil gi grei lønnsomhet pga. langt lavere investering. Forutsatt samme 

kondensatorytelse vil luftbasert varmepumpe gi lavere energisparing enn bergvarmepumpe. 

Ettersom investering pr kW varme levert vil være rimeligere vil man kunne velge en luftbasert 

varmepumpe med større kondensatorytelse og slik oppnå om lag samme energisparing. Ulempe 

med luft/vann VP er støy fra utedelen og støydempende tiltak må påregnes. 

 

 

15.5 Konklusjon alternativ 1 

Både bergvarmepumpe og luftbasert varmepumpe er lønnsomme sammenlignet med  fjernvarme 

og må vurderes nærmere. Solvarmepaneler vil ikke kunne konkurrere mot fjernvarme med 

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

 

 

15.6 Forutsetninger alternativ 2 

Ishall 14.570 m2, av dette ca. 9.800 m2 isareal 

Badeanlegg/svømmehall 4.920 m2, av dette ca. 2.000 m2 basseng 

 

Vurdering av et liknende anlegg på Romerike (ishall 13.050 m2, 9.500 m2 isareal samt 

svømmehall 11.000 m2 med 2.000 m2 bassengareal, 1.000-1.500 besøkende pr dag) antyder at 

man kan oppnå 30-35 % energibesparelse ved at ishall bl.a. leverer overskuddsvarme til 

svømmehall (referanse 1). 

Svømmeanlegget i Tromsø forventer  midlere daglig besøkstall på 630-890. 

 

I ishaller er det slik at mesteparten av varmebehovet skyldes varmeutveksling mellom romluften 

og den kalde isflaten (referanse 2). Dette behovet utgjør en stor andel av tilgjengelig 

kondensatorytelse og det er derfor hensiktsmessig å utnytte kondensatorvarmen fra 

kuldeanlegget til oppvarming av hallen. 
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Figur 6 og 7 viser hvordan dette er for en ishall med 1.800 m2 isareal og takareal på 2.700 m2 

der halltemperaturen er 10 °C. Belastningen vil selvsagt øke med økende halltemperatur. 

 

 

 
 

Figur 97 Varmebelastning på isflaten over året (referanse 2) 
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Figur 98 Varmebehov  

Varmebehov til romoppvarming samt disponibel kondensatorytelse fra kuldeanlegget gjennom 
issesongen (referanse 2). 

 

Som vi ser er disponibel kondensatorytelse større enn behovet i hallen. Overskuddsvarmen kan 

dermed utnyttes til andre formål/andre bygg. Typisk driftstid for en ishall er 7-8 mnd., 1-

september til og med mars eller april. 

 

Maksimal belastning på kuldeanlegget inntreffer ved islegging, typisk 200W/m2 isareal om 

isleggingsperiode strekker seg over 2 døgn. Ved vanlig drift synker belastningen til omlag 50 %. 

Det er kondensatorytelsen i denne perioden som er interessant å utnytte. 

 

Om man eksempelvis forutsetter at 5.000 m2 isareal skal kunne legges i løpet av 2 døgn og 

baserer seg på tallene foran vil dette innebære en kuldeytelse på 1.000 kW. 

Med effektfaktor kuldeanlegg på 3 vil 1.300 kW kondensatorytelse være tilgjengelig under 

isproduksjonen. Om man istedet ser på midlere kondensatorytelse og forutsetter at 9500 m2 

isareal skal være lagt til enhver tid i sesongen vil denne være i gjennomsnitt omlag 1270 kW. 

Kuldeytelsen vil være ca. 950 kW, mao. nokså lik maksbelastning under islegging av 5.000 m2. 

475 kW varmeytelse vil være disponibel ut over det behovet som hallen selv har på kaldeste dag 

forutsatt 35 ˚C kondenseringstemperatur. 

 

Det er flere måter å gjenvinne kondensatorvarme på; for eksempel direkte varmegjenvinning, 

bruk av kondensatorvarme som varmekilde for separat varmepumpe eller 
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varmgassvarmepumpe. Man kan også tenke seg å etablere noen energibrønner slik at man kan 

produsere varme utenom issesongen. 

 

Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven har satt et normtall for energibruk i idrettsbygg på 

170 kWh/m2. For svømmehaller og ishaller er dette urealistisk. Ifølge Senter for idrettsanlegg og 

teknologi (SIAT) finnes det ikke tilstrekkelig statistikk for energibruk i idrettsbygg i Norge i dag, 

spesielt gjelder dette for bad. Eksisterende statistikk er basert på ulike nøkkeltall, og er dermed i 

liten grad sammenlignbar. Det er igangsatt et prosjekt der man bl.a. skal foreta en kartlegging 

og lage en database over energibruk i bad og svømmehaller i Norge. ”Innsamlet informasjon vil 

bli benyttet for å få fram en nasjonal oversikt over energi- og vannbruk i bad, med sikte på å 

utvikle nøkkeltall eller styringsparameter for bruk ved planlegging av ombygging, nybygg eller 

omlegging av driftsrutiner. Kartleggingsarbeidet skal kombineres med utvikling av nye konsept 

for energi- og vannbruk, for å oppnå et vesentlig redusert energibehov og lavere driftskostnader i 

norske bad” (referanse 3). 

 

Om man for svømmeanlegget Templarheimen forutsetter energibehov på 2.000 kWh/m2 

bassengareal vil årlig totalt energibehov til svømmeanlegget være omlag 4 GWh ved 2.000 m2 

bassengareal. For å oppnå dette energibehovet er det forutsatt varmepumpe med avfukting i 

svømmehall og varmegjenvinning fra gråvann. Av dette utgjør energibehov til oppvarming av 

ventilasjon og transmisjon 178 kWh/m2 bassengareal og 800 kWh/m2 bassengareal til basseng 

og dusjvann om vi tar utgangspunkt i /4/. 

 

15.6.1 Tappevann –oppvarming og gjenvinning. 

Når det gjelder tappevannsforbruk vil dette ofte bli stort i både ishaller og svømmehaller. 

Forvarming av tappevann i varmepumpens underkjøler og ettervarming i 

overhetningsvarmeveksler kan være hensiktsmessig. Varmegjenvinning fra gråvannet bør også 

vurderes. Slike system kan bestå av varmeveksling kombinert med varmepumpe (for eksempel 

Menerga Aquacond eller tilsvarende) der varmeveksler har automatisk rengjøring. 

 

Tappevann oppvarmet av solvarmepaneler vil i dag typisk ha en energipris på ca. 1,3 kr/kWh i 

nye anlegg i Tromsø eks. støtte. Vi har da forutsatt 5000 kr/m2 solfanger, 300 kWh/m2 solfanger 

og teknisk økonomisk levetid 25 år, realrente 6 %. Når man allikevel har investert i et 

kuldeanlegg/varmepumpeanlegg vil dette kunne varme tappevann for en brøkdel av energiprisen 

for solvarme. 

 

15.7 Konklusjon alternativ 2 

Kuldeanlegget for ishall vil alltid ha overskuddsvarme som bør utnyttes til andre formål/bygg. 

Effekt- og energibehov til svømmeanlegget vil være avhengig av antall besøkende.  Med de 

forutsatte besøkstall vil energibehovet til tappevannsoppvarming teoretisk kunne reduseres med 

minst 1.368.000 kWh om overskuddsvarme fra ishallen benyttes til forvarming av tappevannet. 

Solvarmepaneler vil ikke kunne gi konkurransedyktig energipris når kuldeanlegg/ varmepumpe er 

installert. 

Tabell 21 Energi- og effektbehov inkl. tappevann alternativ 2 

Bygning Oppvarmet 

areal 

 

 

[m2] 

Energibehov til 

oppvarming 

(ventilasjon og 

transmisjon) 

[kWh/år] 

Energibehov 

til 

tappevanns-

oppvarming 

[kWh/år] 

Effektbehov 

 

 

 

[kW] 

Turn basishall 1.340 138.000 67.000 94+50 

Barents arena 6.100 628.000 305.000 427+235 

Klatrehall 800   83.000 40.000 56+30 

Friidrettshall 4.390 452.000 219.500 307+170 

Treningsareal 890   92.000 44.500 63+34 

Foaje/hovedinng. 3.190 328.000  223 

Basishaller 1.000 103.000 50.000 70+38 

Barnehage 1.570 100.000 15.700 70+12 

Kafé 1.120   50.000 32.000 45+15 

Kontorfløy 2.980 140.000 14.900 115+20 

Svømmeanlegg 4.920 356.000 1.600.000 400+400? 

Ishall 14.570  -2.736.000*0,5         -475 

Sum 42.870 2.470.000 1.020.000 1870+529 

≈2.400 
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15.7.1 Oppvarming av utendørs ballbaner (undervarme) 

Totalt areal ballbaner er ca. 10.000 m2. Om vi forutsetter at hele arealet skal ha undervarme og 

at det årlig krever 100 kWh/m2, innebærer dette et årlig energibehov på 1.000.000 kWh/år. 

Effektbehov blir 1,0 MW om vi forutsetter 100 W/m2. Dette er ikke tilstrekkelig til å smelte snø 

men er ment å holde baner myke i perioden med utelufttemperaturer lavere enn ca. 3 °C. Dette 

betyr da at effektbehovet øker med 42 % i forhold til det som fremgår av tabell 21 der 

oppvarming av ballbaner ikke er tatt med. Energibehovet øker med 29 %. Det presiseres at 

benyttede tall for effekt og energibehov til undervarme er typiske for denne type anlegg og at 

vurderinger basert på lokale forhold eventuelt må gjøres senere om oppvarming av ballbaner er 

aktuelt. 
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15.8 Forutsetninger alternativ 3 

Situasjonsplan for dette alternativet er vist i figuren under og i tabellen deretter er arealer for 

bygningene med energi- og effektbehov presentert. 
 

 

Figur 99 Situasjonsplan pr. 19.3.2015 alternativ 3. 
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Tabell 22 Energi- og effektbehov inkl. tappevann alternativ 3 

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 

Barnehage 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.  

 

Bassengareal er uendret og ettersom energibehovet i hovedsak er relatert til bassengarealet er 

energi- og effektbehov for Tromsøbadet som i alternativ 1 og 2. 

 

Som det fremgår er også totalt oppvarmet areal og energi- og effektbehov i alternativ 3 om lag 

samme som i alternativ 1 og dette innebærer at en bergvarmepumpe med ytelse 600 kW vil 

være riktig også her. Tekniske og økonomiske data i tabell 20 vil derfor også være representativt 

for alternativ 3. 

 

 

15.8.1 Lokalisering og størrelse teknisk rom Tromsøbadet alternativ 3 

 

Plantegning kjeller for Tromsøbadet viser areal varmesentral på ca. 36 m2. Dette synes for knapt. 

Hvis fjernvarme forutsettes (som vil være den minst plasskrevende løsningen) vil nødvendig 

areal minst være 55 m2 om effektbehov forutsettes 800 kW.  Hvis varme til turnhall og 

barnehage skal forsynes fra varmesentral i Tromsøbadet blir effektbehov 1315 kW og dermed 

plassbehov teknisk rom ca. 75 m2. Plasseringen av teknisk rom er ved yttervegg og det er som 

tidligere nevnt gunstig. Ved fjernvarmetilknytning antas plassering på østsiden (slik som forutsatt 

på plantegning) gunstig pga. nærhet til fjernvarmeledning. Imidlertid vil det bli relativt lang 

avstand mellom teknisk rom og en eventuell brønnpark da sistnevnte i hovedsak er tenkt plassert 

på vestsiden av bygg mens teknisk rom er på østsiden. Sannsynligvis vil ikke dette være grunn 

nok til å endre plassering av teknisk rom da kostnaden ved øvrige rørføringer til/fra varmesentral 

antas å bety mere. 
 

15.8.2 Trinnvis utbygging alternativ 3 

 

Tromsøbadet er byggetrinn 1 og turnhall samt barnehage er trinn 2. Det er ingen spesielle 

utfordringer mhp energiforsyning. Man kan velge å planlegge ut fra at turnhall og barnehage skal 

forsynes fra teknisk rom i Tromsøbadet eventuelt at disse får eget teknisk rom. Hvis 

Tromsøbadet skal forsyne trinn 2 bør man vurdere å sette inn et varmepumpeaggregat tilpasset 

fremtidig behov men kanskje avvente utvidelse av brønnparken til trinn 2 realiseres. Jo lengre tid 

det er mellom trinn 1 og trinn 2, jo mer aktuelt vil det være å avvente utvidelse av brønnparken. 

Begrunnelsen for dette er at merkostnaden for varmepumpeaggregatet er moderat mens 

kostnaden til energibrønner er tilnærmet proporsjonal med ytelsen. Et ekstra 

varmepumpeaggregat installert senere for trinn 2 vil koste betydelig mere og vil dessuten kreve 

mere plass sammenlignet med ett aggregat. Hvis fjernvarme velges vil selvsagt 
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fjernvarmeinntaket være dimensjonert for fremtidig behov. Ny storhall antas å bli byggetrinn 3 

sammen med eventuell oppgradering av Tromsøhallen. Trinn 3 kan tenkes ha eget teknisk rom 

eventuelt forsynt fra teknisk rom i Tromsøbadet. Dette må vurderes nærmere. 

 

15.9 Konklusjon alternativ 3 

Som konkludert i alternativ 1 er både bergvarmepumpe og luftbasert varmepumpe lønnsomme 

sammenlignet med fjernvarme og må derfor vurderes nærmere også i alternativ 3. 

Solvarmepaneler vil ikke kunne konkurrere mot fjernvarme med dagens investeringskostnader og 

energipriser og spesielt ikke hvis varmepumpe er installert. 

 

15.10 Støtteordninger 

Vi har tatt utgangspunkt i Enova sine støtteordninger. 

 

Program Varmesentral bygg kan gi støtte inntil ca. 2 mill. NOK basert på en varmeleveranse fra 

væske/vann varmepumpe på 3,2 GWh, årsvarmefaktor 3 som gir 2,17 GWh fornybar energi og 1 

kWh fornybar energi pr støttekrone. 
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16. VANN, SPILLVANN OG OVERVANN 

16.1 Innledning 

 

16.1.1 Generelt 

 

I forbindelse med ideen om å samle mange av de ulike idrettene i Tromsø i ett anlegg - 

Templarheimen idrettspark – er det nødvendig å utføre konsekvensutredninger i forhold til VA-

anlegg (vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering). Det er tatt utgangspunkt i 

planforslaget fra 70º N arkitektur as som viser Templarheimen Idrettspark for alternativ 1 og 2, 

og landskapsplan for Tromsøbadet med tilgrensende bygg (fra Asplan Viak) som grunnlag for 

alternativ 3. Vår utredning synliggjør ulike konsekvenser og forslag til tiltak. Det nevnes for 

ordens skyld at dette er en utredning på overordnet nivå og ikke en detaljert studie. 

16.1.2 Eksisterende forhold 

 

Vannforsyning 

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

nord/sør. En eventuell utbygging av idrettspark vil 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. 

 

16.2 Vannforsyning 

 

16.2.1 Generelt 

 

Det er vurdert hvilke konsekvenser en ny idrettspark vil få med tanke på vannforsyning. 

Templarheimen idrettspark vurderes mot to alternativer – henholdsvis alternativ 1, 2 og 

alternativ 3. 

16.2.2 Dagens forhold 

 

Gjennom området ligger i dag en ø600mm hovedvannledning som forsyner sørover på Tromsøya.  

Fra denne ledningen er det etablert vannuttak (kum V1975 og V1977 trykkred) som forsyner 

dagens idrettsanlegg (Fløyahallen, tennishall og ishall), videregående skole, barnehage og et 

begrenset boligområde like nedenfor for Templarheimen (retning øst).  

En eventuell utbygging av Templarheimen idrettspark vil komme i konflikt med denne 

hovedledningen, samt eksisterende vannkummer. Disse ledningene må ivaretas – noe som 

medfører at hovedvannledning og system for forsyning i området må legges om.  

16.2.3 Forventet fremtidig vannbehov 

 

Brannvann/sprinklervann 

Brannvannsbehovet settes til 50 l/s som skal dekke sprinkler- og brannvannsuttak generelt. 
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Det nevnes at det er et generelt ønske fra brannvesenet i Tromsø at det er adkomst rundt 

anlegget og at det er uttaksmulighet for brannvann hver 150-200 m. 

Asplan Viak har utarbeidet et skisseprosjekt for Tromsøbadet der det sies at «Slokkevannsuttak 

(hydrant/kum? avklares med BV) må etableres 25-50 m fra inngang til hovedangrepsvei. 

Kapasitet skal være 50 l/s fordelt på minst to uttak. Det må være tilstrekkelig antall 

brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes.» 

Krav til slokkevannsuttak utomhus må avklares nærmere i detaljeringsfasen i samråd med en 

brannrådgiver med innspill fra Brannvesenet i Tromsø kommune. 

 

Svømmebasseng  

(se også avsnitt ”diskusjon” nedenfor) 

Innfyllingsmengde til svømmebasseng må styres mot belastningsendringer på bygnings-

konstruksjoner, samt behov for oppvarming. Sweco har tidligere utarbeidet et notat vedrørende 

vannbehov for badeanlegg i Tromsø (datert 07.11.2008). Dette notatet er gjennomgått og 

vurdert. Av dette konkluderes at innfyllingsbehovet settes til ca. 10 l/s. 

Forventet vannbehov - alternativ 1:  

Viser til vedlegg VL-1.  

Der er det satt opp et forventet antall sanitærinstallasjoner (wc, servanter og dusjer) og 

beregnet en sannsynlig maksimal forbruksbelastning som følger: 

Forbruk (WC, servant, dusj etc.): 20 l/s (forventet maks vannbehov) 

Dimensjonerende vannmengde er i hovedsak lagt til et dusjbelegg på 50 % samtidighet. 

Forventet vannbehov - alternativ 2:  

Viser til vedlegg VL-2. 

Der er det satt opp et forventet antall sanitærinstallasjoner (wc, servanter og dusjer) og 

beregnet en sannsynlig maksimal forbruksbelastning som følger: 

Forbruk (WC, servant, dusj etc.): 20 l/s 

Dimensjonerende vannmengde er i hovedsak lagt til et dusjbelegg på 50 % samtidighet. 

I tillegg kommer innfylling til svømmebasseng: ca. 10 l/s  

 

Forventet maks vannbehov for alternativ 1 og 2:    30 l/s 

 

Forventet vannbehov - alternativ 3:  

Viser til vedlegg H14. 

Dette er beregnet i bakgrunn av et forventet antall sanitærinstallasjoner (wc, servanter og 

dusjer) og beregnet en sannsynlig maksimal forbruksbelastning som følger: 

Forbruk (WC, servant, dusj etc.): 20 l/s 

Dimensjonerende vannmengde er i hovedsak lagt til et dusjbelegg på 50 % samtidighet. 

I tillegg kommer innfylling til svømmebasseng: ca. 10 l/s  

 

Forventet maks vannbehov for alternativ 3:    30 l/s 

 

 

Diskusjon 

Det er valgt å bruke 50 % dusjbelegg som dimensjonerende.  Dette belegget bør vurderes mot et 

reelt antall dusjer i en eventuell fremtidig videreføring av prosjektarbeidet. 

Innfylling + tømming av svømmebasseng må utføres med varsomhet på grunn av 

konstruksjonsmessige belastninger. Fylling + tømming av et basseng på 50 x 25 med 

gjennomsnittsdybde 2,72 m (V = 3400 m3), vil med Q=10 l/s ta ca. 8-10 dager. Altså vil 

bassenget være ute av drift i over 1 uke (+ arbeidstid) dersom vedlikehold krever tømming av 

basseng. Under normale forhold vil en tømming av bassenget skje svært sjeldent. Det store 

bassenget på Hamar har til sammenligning ikke vært tømt på over 30 år (jamfør driftsansvarlig).  
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16.2.4 Fremtidig situasjon – forslag til tiltak 

 

Tegning H01, H02 og H14 viser forslag til omlegging av VL600, samt vannforsyning til området 

nedenfor. Videre er det vist planlagte nye ledninger i tilknytning til idrettsanlegget 

(vannforsyning til forbruk, sprinkler- og brannvann). Tegning H01 viser alternativ 1,H02 viser 

alternativ 2 og H14 viser alternativ 3. 

Omlegging av VL600 hovedvannledning krever en nøye gjennomtenkt utførelse da den er 

hovedvannforsyning til søndre del av Tromsøya. Det tillates ikke at denne ledningen er ute av 

drift i mer enn maks. 1-2 dager. Videre tillates kun kortere avstenging av forsyning til 

boligområdet. Dette betyr i praksis at omleggingen må være ferdig lagt, trykkprøvd og rengjort 

før selve omkoblingen skjer.   

For alternativ 1 og 2 vurderes det som hensiktsmessig å legge om VL600-ledningen uten for 

mange 90o knekkpunkt. Av den grunn foreslås en trasé som vist på tegn H01 og H02 – som for 

øvrig er lik for begge alternativ.  

For alternativ 3 må deler av hovedvannledning sannsynligvis legges om som følge av store 

terreng inngrep, der dagens terreng senkes ca. 2-3 m. 

Omlegging av vannledninger må detaljeres og ev. krav fra kommunalteknikk i Tromsø må 

ivaretas. 

 

Kommunen tillater ikke direkteuttak på hovedvannledningen. Dette gjelder både forbruks- og 

brannvannsuttak. Uttak må skje via trykkreduksjonskum.  

For både alt. 1 og 2 erstattes derfor dagens V1975 og V1977 med VK1 og VK2. Fra VK2 fordeles 

forbruks- og brannvann.  For alternativ 3 erstattes kun V1977 med VK1 og uttak skjer i eks. 

V1975. 

Trasé VK2 – VK3:  

Dimensjon VL200. Forsyner boligområde og idrettspark (inkl. brann- og sprinklervann). 

Trasé VK2 – VK4 – VK5:  

Dimensjon VL160. Brannvannsdekning (u/sprinkling) 

VK2, VK3, VK4 og VK5 er brannkummer. I alt. 3 er alle kummene brannkummer. 

 

Omfang omlegginger og nyanlegg: 

Alternativ 1: 

Omlegging VL600: 520 m 

Ny VL200:  235 m 

Ny VL160:  315 m 

Nye vannkummer: 5 stk. 

Alternativ 2: 

Omlegging VL600: 520 m 

Ny VL200:  235 m 

Ny VL160:  430 m 

Nye vannkummer: 5 stk. 

Alternativ 3: 

Omlegging VL600: 75 m 

Ny VL200:  525 m 

Ny VL160:  140m 

Nye vannkummer: 6 stk. 

(VL-dimensjoner er orienterende og er i hovedsak vurdert i forhold til mengde og hastighet i rør). 

 

16.2.5 Kostnader  

 

Omfanget av foreslåtte tiltak i henhold til alternativ 1,2 og 3 er kostnadsestimert nedenfor. 

 

Forutsetninger: 
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Omlegging av VL600 kostnadsvurderes til kr 12 000,- pr. lm (tall fra kommunen – budsjettpris). 

Komplett grøftekostnad for VL160/VL200 mm settes til kr. 2 800,- pr. lm (gjennomsnittspris), 

basert på 400m løsmassegrøft (antatt), 150m fjellgrøft (antatt), 235 m VL200, 315 m VL160, 

samt 15 % riggkostnad. 

Det er ikke medtatt kostnadsbesparelser ved legging av VL160 i samme grøft som ny VL600. Det 

antas at det vil være krav til noe mer avstand til VL600 enn normalt – noe som da vil begrense 

en eventuell kostnadsbesparelse. 

 

Tabell 23 Kostnadsoverslag: Tiltak vannforsyning, alternativ 1  

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, 550 m (VL160/200), avrundet 1 550 000 

 Vannkummer, 5 stk. (inkl. 15 % rigg) 1 000 000 

 Delsum  2 550 000 

 Ufordelt, 10 % (avr.) 250 000 

 Delsum entreprisekostnad  2 800 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse) 15 %  420 000 

 Delsum byggekostnad  3 220 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 320 000 

 Delsum budsjettkostnad (avr.) 3 550 000 

 Ledningsanlegg, VL600, 520m á kr. 12 000,-. Budsjettkostnad (avr) 6 200 000 

   

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.)  9 800 000 

 

 

Tabell 24 Kostnadsoverslag: Tiltak vannforsyning, alternativ 2  

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, 665 m (VL160/200) (avr) 1 860 000 

 Vannkummer, 5 stk. (inkl. 15 % rigg) 1 000 000 

 Delsum  2 860 000 

 Ufordelt, 10 % (avr) 290 000 

 Delsum entreprisekostnad  3 150 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse) 15 %  470 000 

 Delsum byggekostnad  3 620 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 360 000 

 Delsum budsjettkostnad (avr.) 3 980 000 

 Ledningsanlegg, VL600, 520m á kr. 12 000,-. Budsjettkostnad 6 240 000 

   

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.) 10 200 000 
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Tabell 25 Kostnadsoverslag: Tiltak vannforsyning, alternativ 3 

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, 500m (VL160/200 i fellesgrøft med SP/OV) (avr) 1 000 000 

 Ledningsanlegg, 165 m (VL160/200) (avr) 462 000 

 Vannkummer, 6 stk. (inkl. 15 % rigg) 1 000 000 

 Delsum  2 462 000 

 Ufordelt, 10 % (avr) 250 000 

 Delsum entreprisekostnad  2 712 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse) 15 %  407 000 

 Delsum byggekostnad  3 120 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 312 000 

 Delsum budsjettkostnad (avr.) 3 432 000 

 Ledningsanlegg, VL600, 75m á kr. 12 000,-. Budsjettkostnad 900 000 

   

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.) 4 400 000 

  

  

Det nevnes spesielt at det vil være kostnadsbesparende å samordne VA-ledningsanlegg og evt. 

fjernvarme- og kabelanlegg i samme grøft. 

 

16.3 Spillvann 

 

16.3.1 Generelt 

 

Det er vurdert hvilke konsekvenser en ny idrettspark vil få med tanke på spillvann. 

Templarheimen idrettspark vurderes mot tre alternativer – henholdsvis alternativ 1,2 og 

alternativ 3. 

16.3.2 Dagens forhold 

 

Øst for Templarheimen ligger et etablert ledningsanlegg for spillvann helt ned til 

Stakkevollvegen, hvor SP-ledningen er tilknyttet avskjærende ledningsanlegg som går til Breivika 

RA. Systemet er tilsynelatende etablert etter separatprinsippet – som betyr at spillvann og 

overvann transporteres i egne separate rør. Ledningsanlegget i avløpssonen, oppstrøms 

Stakkevollvegen, er bygd på 1970-tallet. Det vil bli vurdert i hvilken grad dette ledningsanlegget 

har kapasitet til å transportere spillvann fra en ny fremtidig idrettspark. 

Tegning H03 viser gjeldende avløpssone. 

 

Kapasitet eksisterende spillvannsledning: 

Tabellen nedenfor sammenfatter eksisterende spillvannsnett nedstrøms planområdet. 

Tabell 26 Spillvannsledning nedstrøms planområdet (område 1- jfr. tegn. H05) 

Fra/Til Dim Dim(indre) Ruhet
(*)

 Materiale Leggeår Lengde [m] H diff. [m] 
Fall 
[promille] 

Kap.  
[ l/s] 

F4651-F4657 125 117,6 0,5 PVC 1979 93,5 10 107,0 32 

F4657-F4656 125 117,6 0,5 PVC 1979 51,5 3,58 69,5 25 

F4656-F4655 160 150,6 0,5 PVC 1979 86,6 4,92 56,8 44 

F4655-F4666 160 150,6 0,5 PVC 1979 39,2 3,5 89,3 55 

F4666-S209 160 150,6 0,5 PVC 1979 51,5 3,51 68,2 48 

S209-S13545 300 300 1 Betong 1979 44,9 14,69 327,2 >330 

S13545-
S13546 300 300 1 Betong 1979 46,5 3,8 81,7 298 

S13546-S211 300 300 1 Betong 1979 49,2 4,14 84,1 302 

S211-S212 300 300 1 Betong 1979 52,4 9,22 176,0 >330 

S212-S177 300 300 1 Betong 1979 31,1 1,84 59,2 253 
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S177-S178 200 177 0,5 PEH 1973 74,9 10,5 140,2 107 

S178-S1 315 296,6 0,5 PVC 1991 90,9 7,55 83,1 320 

(*) Ruhet er antatt, og det er benyttet vanlige ”ruheter” for eldre rør. Mindre variasjoner i 

ruheter vil ha begrenset innflytelse på beregnet kapasitet. 

Tabellen er også gjengitt i vedlegg SP-1. 

Tabellen gir opplysninger om ledningsanlegg, kummer og kapasiteter helt ned til eksisterende 

kum S1 – ca. 150m før tilknytning til avskjærende SP800-ledning i Stakkevollvegen. 

Vi ser av kolonne til høyre, kap.(l/s), at eksisterende spillvannsledning generelt har god 

kapasitet. Det nevnes at øverste del av sonen kun har ø125mm ledningsdimensjon. 

 

Tilstand: 

Ledningseier (Tromsø kommune) opplyser om at det ikke er mange kjente driftsproblemer vedr 

tilstand på eksisterende avløpsledninger i aktuelt område. Det nevnes likevel at det har vært 

problem med betongrør i dårlige leirmasse på strekningen mellom kum F4667 og S212. Der har 

det vært en oppgravning og reparasjon/utskifting av rør. Videre antar ledningseier at det kan bli 

problemer på resten av traséen på sikt.  

 

Dagens spillvannsproduksjon/-tilførsel: 

Hvor mye spillvann som genereres i området i dag, er vurdert nedenfor.  

Hvor mye fremmedvann (overvann, innlekk mv) som tilføres spillvannsledningen er usikkert. 

Dette bør undersøkes ved å foreta observasjoner/målinger under nedbørsforhold i neste fase av 

prosjektarbeidet.   

Det vises til tegning H03 Spillvannssone (som er delt i område 1 og 2), samt til vedlegg SP-3. 

Templarheimen idrettspark vil generere spillvann til område 1. Område 2 ligger nord for 

planområdet. Spillvannsledningen fra dette området knyttes sammen med ledning fra område 1 i 

nedre del av sonen (i kum S177) og er interessant med tanke på kapasiteter i den nedre delen.   

Basert på antall boliger og institusjoner som tilhører spillvannssonen, er det gjort et overslag 

over dagens spillvannsproduksjon.  

I vedlegg SP-3 er det satt opp detaljert antall pe og fra hvilke områder spillvann genereres. 

Beregningene viser at spillvannsmengdene som produseres er svært beskjedne i forhold til 

ledningsanleggets hydrauliske kapasitet. 

Område 1: Q1 = 8,9 l/s  til kum S177 (hvor SP-ledning fra område 1 og 2 knyttes sammen) 

Område 2: Q2 = 4,8 l/s  til kum S177 

Sum: QSP-sone = 13,8 l/s  

 

16.3.3 Fremtidig situasjon – forslag til tiltak 

 

Avhengig av hvilket alternativ som blir valgt, vurderes følgende spillvannsproduksjon: 

Alternativ 1: QSPalt1 = 20 l/s 

Alternativ 2: QSPalt2 = 20 l/s 

Alternativ 3: QSPalt2 = 20 l/s 

 

 

Disse mengdene er hentet fra kap. 2.3 ”Forventet fremtidig vannbehov”, og de må anses som 

dimensjonerende spillvannsproduksjon som må tilføres eksisterende spillvannsnett.  

Nye spillvannsmengder fra ”område 1” i avløpssonen målt ved eksisterende spillvannskum S177, 

vil bli som følger: 

Alternativ 1: QSPalt1, NY = 28,9 l/s 

Alternativ 2: QSPalt2, NY = 28,9 l/s 

Alternativ 3: QSPalt2, NY = 28,9 l/s 
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I følge tabell 3 har eksisterende ledningsnett kapasitet nok til å ta unna disse mengdene. 

 

Diskusjon og forslag til tiltak: 

 

Viser til tegning H03, vedlegg SP-1 og SP-3: 

En fremtidig etablert Templarheimen idrettspark vil bli tilknyttet eks. spillvannsnett øverst i 

avløpssonen (område 1). Dimensjon på eksisterende SP-ledning er ø125mm (PVC). På grunn av 

gode fallforhold har denne ledningen hydraulisk kapasitet til å ta unna spillvannsproduksjon i 

henhold til alternativ 1, 2 og 3. Av hensyn til driftsforhold (fare for tilstoppinger pga. 

fremmedlegemer – kluter, tøy etc. som av og til blir tilført spillvannsnettet fra wc), foreslås at 

eks. SP125mm skiftes ut med ny SP160 PVC – helt ned til Dramsvegen. 

Omfang utskifting (SP160): ca. 230 m  

(Viser til tegn. H04, H05 og H15). 

 

16.3.4 Kostnader  

Omfang av foreslåtte tiltak i henhold til alternativ 1, 2 og 3 er kostnadsestimert nedenfor. 

 

Forutsetninger: 

Komplett grøftekostnad for SP160 mm PVC (vilkårlig valgt rørtype) settes til kr. 2 600,- (gj. 

snitt), basert på 150m løsmassegrøft (antatt), 80m fjellgrøft (antatt), 230 m SP160 samt 15 % 

riggkostnad. Fellesgrøft SP/OV settes til 3000,- (gj. snitt). 

For vegarbeid settes kostnadene til kr. 3 000,- pr m (vegbredde 4 m, inkl. 15 % riggkostnad). 

Tabell 27 Kostnadsoverslag: Tiltak spillvann, alternativ 1 og 2 

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, 230 m (SP160) (avr.) 650 000 

 Spillvannskummer, 4 stk. (inkl. 15 % rigg) 115 000 

 Vegarbeid: Avtaking asfalt, reetablering veg + asfaltering (inkl. 15 % 

rigg) 

690 000 

 Delsum  1 455 000 

 Ufordelt, 10 % (avr.) 145 000 

 Delsum entreprisekostnad (avrundet) 1 600 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse) 15 % (avr.) 240 000 

 Delsum byggekostnad (avr.) 1 840 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 184 000 

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.) 2 000 000 

Tabell 28 Kostnadsoverslag: Tiltak spillvann, alternativ 3 

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, 561m (SP160) (avr.) 841 500 

 Spillvannskummer, 7 stk. (inkl. 15 % rigg) 201 250 

 Vegarbeid: Avtaking asfalt, reetablering veg + asfaltering (inkl. 15 % 

rigg) 

345 000 

 Delsum  1 387 750 

 Ufordelt, 10 % (avr.) 138 780 

 Delsum entreprisekostnad (avrundet) 1 527 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse) 15 % (avr.) 229 000 

 Delsum byggekostnad (avr.) 1 756 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 176 000 

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.) 1 940 000 
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Det nevnes spesielt at det vil være kostnadsbesparende å samordne VA-ledningsanlegg og evt. 

fjernvarme- og kabelanlegg i samme grøft. 

 

16.4 Overvann 

 

16.4.1 Generelt 

 

Det er vurdert hvilke konsekvenser en ny idrettspark vil få med tanke på overvann. 

Templarheimen idrettspark vurderes mot tre alternativer – henholdsvis alternativ 1, 2 og 

alternativ 3. 

En måte å vurdere konsekvensene på er å beregne overvannsmengder for henholdsvis dagens- 

og fremtidige forhold og deretter sammenligne disse mengdene og avrenningsforhold.  

Fremtidige forhold baseres da på et ferdig utbygd idrettsanlegg etter alternativ 1 og 2.  

Det nevnes at de beregninger som er utført i denne rapporten er å betrakte som teoretiske 

overslagsberegninger med utgangspunkt i oppgitte forutsetninger.  

16.4.2 Krav 

 

Det vil bli stilt krav til overvannsavrenning i en fremtidig situasjon. Et overordnet krav kan være 

at overvannsavrenning fra utbyggingsområdet ikke skal føre til økt flomfare nedstrøms i 

avrenningsområdet. Et mer spesifikt krav kan være at det ikke skal slippes ut mer overvann etter 

utbygd område enn i dag.  Dette innebærer i så fall at overvann må håndteres lokalt – dvs 

fordrøyes. Fordrøyningstype og foreløpig størrelse på fordrøyningsmagasin er også vurdert i 

denne rapporten. Endelig krav vil bli stilt i forbindelse med behandling av VA-plan for området. 

16.4.3 Dagens forhold 

 

Det vises til vedlagte tegninger H06 for dagens avrenningssituasjon fra Templarheimen. 

Avrenningsforholdet er tolket ut fra kart. Dette viser at området har avrenning både mot øst og 

vest. I øst ligger et etablert ledningsanlegg for overvann helt ned til Stakkevollvegen og videre til 

utslipp i Breivika. I vest er det et åpent bekkesystem som lenger nedstrøms føres inn i rør og 

videre til utslipp til Giæverbukta.  

  

Kapasitet eksisterende overvannsledning i øst: 

 

Tabellen nedenfor sammenfatter eksisterende overvannsnett nedstrøms planområdet. 

 

Tabell 29 Overvannsledning nedstrøms (øst for) planområdet 

Fra/Til Dim Dim(indre) Ruhet
(*)

 Materiale Leggeår Lengde [m] H diff [m] Fall [promille] Kap.[ l/s] 

F4651-F4657 200 177,2 0,5 PEH 1979 93,5 10 107,0 93 

F4657-F4656 200 177,2 0,5 PEH 1979 51,5 3,58 69,5 75 

F4656-F4655 250 221,6 0,5 PEH 1979 86,6 4,92 56,8 123 

F4655-F4666 250 221,6 0,5 PEH 1979 39,2 3,5 89,3 154 

F4666-S209 250 221,6 0,5 PEH 1979 51,5 3,51 68,2 135 

O12-O13 250 221,6 0,5 PEH 1979 91,4 17,5 191,5 226 

O13-O14 250 221,6 0,5 PEH 1979 49,2 5,5 111,8 172 

O14-O15 250 221,6 0,5 PEH 1979 52,4 8,5 162,2 208 

O15-O16 250 221,6 0,5 PEH 1979 31,1 9 289,4 277 

O16-O22 315 279,2 0,5 PEH 1973 74,9 8 106,8 310 

O22-O1135 315 296,6 0,5 PVC 1991 104,3 10 95,9 344 

(*) Ruhet er antatt, og det er benyttet vanlige ”ruheter” for eldre rør. Mindre variasjoner i 

ruheter vil ha begrenset innflytelse på beregnet kapasitet. 

Tabellen er også gjengitt i vedlegg SP-1. 
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Tabellen gir opplysninger om ledningsanlegg, kummer og kapasiteter helt ned til eksisterende 

kum O1135 ved Stakkvollvegen. Fra denne kummen økes dimensjonen til henholdsvis ø500 og 

etter hvert ø600mm før utslipp. 

Hydraulisk kapasitet er vist i kolonne til høyre, kap.(l/s).  

 

16.4.4 OV-beregning – delområder 

 

Det vises til vedlagte tegninger H06, H07, H08 og H15 for dagens og fremtidig situasjon, samt 

vedlegg OV-3. Tegning H07 og H08 viser arealbruk etter at Templarheimen idrettspark er ferdig 

utbygd etter alt. 1, 2 og 3. Vedlegg OV-3 viser beregninger, metode og resultater i forbindelse 

med nedbørs- og avrenningsforhold. 

16.4.5 Sammenstilling 

 

Som det fremkommer av teoretiske beregninger i vedlegg OV-3, og med de forutsetningene som 

er lagt til grunn, vil en utbygging av Templarheimen idrettspark (tegning H07, H08 og H15) 

medføre endringer i overvannsavrenningen i forhold til i dag (tegning H06).  

Tegn H06 viser dagens situasjon, hvor F1 representerer et delområde med avrenning vestover og 

F2 + F3 østover.  

F2 utgjør den delen av Templarheimen idrettsparks alternativ 1 som blir liggende innenfor 

området med avrenning østover i dag. 

F2+F3 utgjør den delen av Templarheimen idrettsparks alternativ 2 og 3 som blir liggende 

innenfor området med avrenning østover i dag.   

Avrenning mot vest: 

Ser vi på en avrenningssituasjon ved dimensjonerende belastning på referanseområdet med 

naturlig avrenning vestover i dag (F1, A1-1 og A2-1), er det lite som skiller dagens avrennings-

situasjon: 

 Omr.  F1 Omr. A1-1 Omr. A2-1 

Q 162 l/s 154,5 l/s 158 l/s 

 

Altså vil ikke en utbygging få konsekvenser for vestlig avrenning. 

Avrenning mot øst: 

Området med naturlig avrenning østover i dag, vil endre seg noe i fremtiden: 

 Omr.  F2+3 Omr. A1-2 + F3 Omr. A2-2 

Q 123 l/s 145 l/s 159 l/s 

 

I dag beregnes avrenningsmengde under dimensjonerende belastning som følger: QF2+3=123 l/s. 

Etter utbygd idrettsanlegg, øker denne avrenningsmengden til hhv QA1-2+F3 =145 l/s (alt. 1), QA2-

2=159 l/s (alt. 2) og QA2-2=159 l/s (alt. 3). Altså vil teoretisk avrenningsmengde øke med hhv ca. 

20 % (alt 1), ca. 30 % (alt. 2) og ca. 30-40 % (alt. 3).  Dette vil naturligvis få konsekvenser for 

eksisterende OV-system nedstrøms idrettsanlegget. 

 

Konsekvenser: 

Ser vi på den overvannsmengden som genereres fra dagens område (F2 + F3) under 

dimensjonerende regntilfelle, vil eksisterende OV-ledning nedstrøms gå full i øvre del av området 

(viser til tabell 5 ovenfor). Dette betyr i praksis at OV-systemet allerede i dag er sprengt. 

 

16.4.6 Tappevann fra svømmebasseng 

 

Det bør vurderes tappeløsning fra bassenget sammen med overvannstransport. Det er ikke 

aktuelt å tilføre dette vannet til spillvannsnettet som leder vann til renseanlegget. Klorholdig 

tappevann fra svømmebasseng tillates normalt ført direkte til utslipp i sjø.  

Det er ikke ønskelig å slippe tappevann fra svømmebasseng til et åpent avrenningssystem (for 

eksempel bekkesystem på vestsiden). Tappevannet vil i så fall måtte gjennomgå avkloring og 

rensing. Med tanke på dyre- og fugleliv i- og langs bekk, samt andre hensyn (evt. lukt, drift 

vinterstid, utslipp i Giæverbukta etc.), anbefales ikke en slik løsning. 



148 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

Tappevannmengde: 

Mengde tappevann er det samme som innfyllingsmengde, dvs ca. 10 l/s (jfr. kap. 2.3 ovenfor). 

Det kan vurderes tapping til eksisterende overvannledning nedstrøms Templarheimen (østsiden).   

Ledningen består av PEH-materiale. Dersom overvann fra Templarheimen idrettspark føres 

vestover, vil det frigjøres kapasitet på denne ledningen. En tappemengde på 10 l/s er forholdsvis 

beskjedent. 

Alternativt etableres ny ”tappeledning” helt ned til utslipp i sjøen (se tegn. H13). Et slikt 

alternativ gjør det naturlig å vurdere overvannstransport i samme ledning. Ved å dimensjonere 

tappeledningen stor nok, kan overvannsavrenning fra delfelt A1-2 eller A2-2 føres østover (helt- 

eller delvis). Dette vil redusere behovet for fordrøyning ved avrenning mot vest. 

I tillegg nevnes at ny ”tappeledning” kan innlemmes i kommunens overordnede VA-plan for 

gjeldende område – med tanke på overvannstransport.   

 

16.4.7 Forslag til fremtidig OV-system 

 

Lede overvann mot vest: 

Ett alternativ til OV-løsning i forbindelse med utbygging av idrettsparken, kan være å lede 

majoriteten av overvannet mot vest (se tegn. H09 og H10). Avrenningsmengde mot vest vil da 

bli betydelig større i forhold til i dag. Dette vil virke svært gunstig inn på OV-nettet på østsiden, 

da dette avlastes tilsvarende. 

Tromsø kommune har opplyst om at det i planer for nytt overvannsanlegg nedstrøms i det 

vestlige avrenningsfeltet, ikke er tatt hensyn til merbelastninger i avrenningsforhold som blant 

annet denne løsningen vil generere. Dette betyr i så fall at overvann må håndteres lokalt – eller 

fordrøyes. Et fordrøyninganlegg vil holde tilbake en bestemt mengde overvann for å redusere økt 

belastning/flomfare nedstrøms i feltet.  

Et kjent problem ved ”andedammen” på vestsiden (nedstrøms planlagt utbyggingsområde) er 

følgende: Dersom vannet stiger (grunnet mye nedbør eller blokkering av utløpet), kan de 

nærmeste husene få tilbakeslag. 

Dersom majoriteten av overvannet ledes mot vest, vil Tromsø kommune få et annet ansvar i 

forhold til det kommunen har i dag. Bekkedraget mot vest har i dag ingen avgiftspliktig eiendom 

tilknyttet. Dersom dette alternativet blir valgt, må bekkedraget utredes nærmere med tanke på 

tilstand, samt konsekvenser for bebyggelsen i tilknytning til bekkedraget. 

 

Lokal overvannshåndtering, fordrøyning: 

Mengdebetraktning: 

Dim. avrenning i dag: QF1 =162 l/s 

Avrenning iht. alt. 1: QA1-1+A1-2 =229 l/s 

Økning i avrenning:  ∆Q1 =67 l/s 

 

Avrenning iht. alt. 2: QA2-1+A2-2 =292 l/s 

Økning i avrenning: ∆Q2 =130 l/s 

 

Avrenning iht. alt. 3: Q A2-1+A2-2 =292 l/s 

Økning i avrenning: ∆Q3 =130 l/s 

 

 

Basert på et eventuelt krav om tilførsel/påslipp til område vest som følger: Q=162 l/s som 

tilsvarer dimensjonerende avrenning i dag, vil ca fordrøyningsvolum bli som nevnt under: 

Alt. 1:  Delområde A1-1 + A1-2: 

Det må bygges et fordrøyningsvolum på ca 500 m3 effektivt. Regneark som viser beregnet volum 

følger vedlagt (vedl OV-1). 

Alt. 2:  Delområde A2-1 + A2-2: 

Det må bygges et fordrøyningsvolum på ca 870 m3 effektivt. Regneark som viser beregnet volum 

følger vedlagt (vedl OV-2). 

Alt. 3:  Delområde A2-1 + A2-2: 
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Det må bygges et fordrøyningsvolum på ca. 500 m3 effektivt vestover til bekken og ca. volum 

400m3 effektivt østover til eks. kommunalt nett.  

ØST: 400m3 med tillatt utslippsmengde til kommunalt OV250 = ca. 60l/s 

SØR: 500m3 med tillatt mengde til eks. bekk =ca. 80 l/s 

Regneark som viser beregnet volum følger vedlagt (vedlegg OV-3 og OV-4). Kommunen kan 

kreve at det slippe mindre mengder enn antatt som kan påvirke størrelsen på magasinene. 

16.4.8 Fordrøyning overvann 

 

Hensikten med et fordrøyningsmagasin er å redusere spissnedbøren som kan oppstå i et 

område og heller jevne ut nedbøren over en lengre tid. Dette betyr derfor at man 

trenger et visst volum, avhengig av hvor stor mengde overvann som slippes ut og hvor 

stor tilrenningen inn til magasinet er. Utløpsmengden reguleres slik at en gitt maksverdi 

ikke skal overstiges. 

Man kan hovedsakelig dele opp rene fordrøyningsmagasin inn i 2 hovedtyper: 

1. Åpne fordrøyningsmagasin (åpne dammer, våtmark, tjern etc.) 

2. Lukkede fordrøyningsmagasin (pukkmagasin, overvannskassetter i plast, rørmagasin 

m.m.) 

 

Lukkede fordrøyningsmagasin 

Det er flere ulike typer av lukkede fordrøyningsmagasin. Nedenfor har vi prøvd å beskrive de 

mest brukte typene noe mer inngående. 

Pukkmagasin 

Pukkmagasin har nok hittil vært den mest vanlige oppbyggingen av et lukket 

fordrøyningsmagasin. Bygges opp vha av en så ensgradert vasket pukk som mulig, avhengig av 

hva arealet over magasinet skal nyttes til. Da hulromsprosenten i et pukkmagasin 

erfaringsmessig ligger rundt 30 %, krever et pukkmagasin ofte et ganske stort areal for å oppnå 

et stort nok nettovolum. Det er også nødvendig med et ganske omfattende spredenett av 

drensrør inn i pukkmagasinet for å sikre at gjennomstrømningshastigheten for tilført vann er stor 

nok til at det renner ”fort nok” gjennom. Pukkmagasin er også sårbar for slam og partikulære 

materialer, så det er essensielt at dette avskilles før det kommer inn i magasinet f.eks. vha 

sandfang el. oljeutskiller. Kan også kombineres med infiltrasjon til grunnen dersom dette er 

mulig. Det må legges en fiberduk rundt pukkmagasinet samt en tett membran hvis infiltrasjon 

ikke er ønskelig eller hvis man ligger under grunnvannsspeilet. Umulig å vedlikeholde selve 

magasinet, og levetiden blir derfor begrenset av dette. Relativt lang byggetid. 

 

Rørmagasin 

Bygges vanligvis opp vha store prefabrikkerte rør. Benyttes vanligvis ved mindre tomteområder, 

da lengden av magasinet ofte er en begrensing. Enkelt å vedlikeholde. 100 % utnyttelse av 

volumet. Kort byggetid. 

Betongmagasin 

Plasstøpe betongmagasin. Benyttes gjerne der denne konstruksjonen også kan benyttes for 

andre formål f.eks. som fundament for andre konstruksjoner e.l. Enkelt å rengjøre, spesielt pga. 

at man kan utforme bassenget slik at driftspersonell fysisk kan gå ned i magasinet for å utføre 

vedlikehold. 100 % utnyttelse av volumet. Relativt lang byggetid. 

Overvannskassetter 

Prefabrikkerte kassetter i plast som kan bygges opp (og evt. utvides) til ønsket volum. Bygges 

opp nærmest som legoklosser. Kreves ofte en overdekning på 1-1,5 m ved plassering i 

trafikkerte areal. Kan også kombineres med infiltrasjon til grunnen dersom dette er mulig. Det 

må legges en fiberduk rundt kassettene samt en tett membran hvis infiltrasjon ikke er ønskelig 

eller hvis man ligger under grunnvannsspeilet. Ofte mellom 90-95 % utnyttelse av volumet. Kort 

byggetid. 

Erfaringspriser 

Det er vanskelig å gi noen eksakte priser på de ulike typer av fordrøyningsmagasin, da prisene 

ofte varierer i stor grad fra prosjekt til prosjekt. Ulike faktorer som kan påvirke prisene, kan være 

tilgang til pukk eller betong, størrelsen på volumet, grunnforhold m.m. Men vi har i nedenstående 

tabell prøvd å sette opp en tabell som viser hva prisen pr. m3 kan dreie seg om. 
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 Type 

Pukkmagasin Rørmagasin Betongmagasin Overvannskassetter 

Pris pr m3. 

Prisen inkluderer 

levering og montering 

av magasin samt 

utgraving. Prisene 

inkluderer ikke innløps- 

og utløpsløsninger. 

 

 

2.000 

 

 

4.000 

 

 

3.500 

 

 

 

 

3.000 

 

For å oppsummere det ovenstående, har vi satt opp en tabell med det vi mener er viktige hensyn 

når men skal velge type fordrøyningsmagasin. Vi har ikke vektet de ulike faktorene, men prøvd å 

vurdere ut fra akkurat dette prosjektet. 

 Arealbehov Byggetid Vedlikehold Levetid Utvidelsesmuligheter Pris 

Pukkmagasin       

Rørmagasin       

Betongmagasin       

Overvannskassetter       

 

Som det kommer frem i tabellen, mener vi at pukkmagasin kun er positivt i forhold til pris. Ut fra 

de andre hensynene og fra dette prosjektet, vil vi anbefale at man enten vurderer bruk av 

betongmagasin eller overvannskassetter hvis det skal brukes lukkede fordrøyningsmagasin.  

Vedlagte tegninger H09 og H10 viser eksempel på system med lukkede fordrøyningsmagasin.   

I dette tilfellet kan det være greit å vurdere åpent magasin, fordi områdets terrengmessige 

beskaffenhet er tilrettelagt. Dersom åpent fordrøyningsmagasin vurderes som aktuelt, må 

lokalisering gjøres i sammenheng med andre planer for arealutnyttelse – slik at konflikter 

unngås. Drift av åpne magasin vil naturligvis kunne problemer vinterstid dersom lange 

kuldeperioder avløses av mildvær og regn.   

Nye beregninger må utføres dersom andre krav endrer forutsetningene i denne rapporten. 

 

 

Fordele avrenning mot vest og øst – som i dag 

Et annet alternativ kan være å fordele avrenningen mot øst eller vest – tilsvarende slik som 

systemet er i dag. Her vil det være mulig å styre mengdene slik at dette blir gunstigst mulig – 

både praktisk talt og økonomisk. Dette er fult aktuelt ved utbygging iht. Alt. 2 og 3 

Velger man en eksakt fordeling som i dag, vil det ikke være behov for fordrøyning mot vest. I 

stedet bør det etableres fordrøyning på østsiden. Dette vil samtidig avlaste eksisterende 

overvannsnett (se tegn H11). 

 

Bortledning av tappevann fra svømmebasseng 

Det er tidligere i rapporten (kap. 4.6 ovenfor) omtalt en alternativ ny ”tappeledning” fra 

svømmebassenget, og helt ned til utslipp i sjøen (se tegn. H12 og H13). Dette fordi det normalt 

aksepteres direkte utslipp av klorholdig bassengvann til sjøen. Dersom dette blir aktuelt, er det 

naturlig å dimensjonere denne for å lede overvann i tillegg til tappevann. I så fall kan størrelse 

på fordrøyningsanlegg reduseres eller bortfalle.  

 

Kommunale VA-planer 

Det nevnes at kommunen har planer om fremtidig sanering av ledningsnett for vann, spillvann og 

overvann nedenfor planområdet. I området Borgtun er det til dels eldre ledningsnett. Dersom 

planlegging av nyanlegg i tilknytning til ny idrettspark samkjøres med saneringsplaner, kan dette 

virke kostnadsbesparende. 

 

Diskusjon 

En løsning hvor alt overvann ledes mot vest, via fordrøyning, ville avlastet eksisterende 

overvannsnett på østsiden. Et riktig dimensjonert fordrøyningsanlegg vil sørge for at det ikke 

tilføres mer vann i bekkedraget enn det normalt ville gjort uten en utbygd idrettspark. For å  
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kunne anbefale en slik løsning, må forholdene ligge til rette også nedstrøms i feltet. På grunn av 

endringer i ansvarsforhold ved et slikt påslipp, må dette utredes vesentlig mer nøye.  

En annen løsning hvor overvann fordeles som i dag, basert på arealvurderinger og naturlig 

dreneringsretning, medfører at man får 20-30 % økning i forhold til dagens avrenning østover. 

Avrenning vestover forblir som i dag, slik at det ikke er behov for fordrøyningsanlegg den vegen. 

Dagens overvannsnett østover er allerede overbelastet, slik at det vil være behov for et 

fordrøyningsmagasin. Alternativt kan man etablere nytt overvannsanlegg ned til utslipp. 

Tappevann fra et svømmebasseng er diskutert tidligere. Dette aksepteres normalt sluppet direkte 

ut til sjø via overvannssystem. Tapping fra svømmebasseng bør kunne utføres uavhengig av 

nedbørs- og avrenningsforhold. Fordi dagens overvannledning er overbelastet, vurderes 

etablering av ny ”tappevannsledning” til utslipp som en god løsning for alternativene 2 og 3. 

Tappevannsløsningen dimensjoneres slik at den kan ta unna overvannsavrenningen fra 

Templarheimen idrettspark. I tillegg, og som nevnt ovenfor, kan man samkjøre denne ledningen 

med kommunens fremtidig saneringsplaner. 

16.4.9 Kostnader  

 

Omfang av foreslåtte tiltak i henhold til alternativ 1,2 og 3 er kostnadsestimert nedenfor. 

Alternativ 1 

Løsning (tegn H11):  

- Overvann fra område A1-1 føres som i dag direkte vestover. 

- Overvann fra område A1-2 og F3 føres østover. Det etableres fordrøyning for å avlaste 

eksisterende overvannsanlegg. Utslipp fra fordrøyningsmagasin føres til eksisterende 

overvannsnett.  

 

Forutsetninger: 

Komplett grøftekostnad for OV250/OV315 mm plast (vilkårlig valgt rørtype) settes til kr. 2 800,- 

(gj.snitt), samt 15 % riggkostnad. Fordrøyningsmagasin (lukket type) settes til kr 3 500,- pr m3). 

Tabell 30 Kostnadsoverslag: Tiltak overvann, alternativ 1 

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, ca 500 m (OV250/315 plast) 1 400 000 

 Inspeksjonskummer, 8 stk. (inkl. 15 % rigg) 230 000 

 Fordrøyningsmagasin, antatt 400 m3 (inkl. 15 % rigg) 1 400 000 

 Delsum  3 030 000 

 Ufordelt, 10 % 300 000 

 Delsum entreprisekostnad (avrunnet) 3 330 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse)  15 % (avr.) 500 000 

 Delsum byggekostnad (avr) 3 830 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 370 000 

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.) 4 200 000 

 

Alternativ 2  

Løsning (tegn H12 og H13):  

- Overvann fra område A2-1 føres som i dag direkte vestover. 

- Overvann fra område A2-2 føres østover. Det etableres ny overvannsledning fra 

Templarheimen og ned til utslipp i sjøen, hvor overvann og tappevann fra basseng 

tilføres.  

 

Forutsetninger: 

Komplett grøftekostnad for OV250/OV315 mm plast (vilkårlig valgt rørtype) settes til kr. 2 800,- 

(gj.snitt), samt 15 % riggkostnad. 

Det tas hensyn til samkjøring med ny SP160 ned til Dramsvegen. 

For vegarbeid settes kostnadene til kr. 3000,- pr m (vegbredde 4 m, inkl. 15 % riggkostnad). 
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Tabell 31 Kostnadsoverslag: Tiltak overvann, alternativ 2 

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, 550 m (OV250/315), vestside + østside 1 540 000 

 Inspeksjonskummer, 10 stk. (inkl. 15 % rigg) 280 000 

 Tappe-/overvannsledning – samkjøring á kr. 1000 pr lm (230 m) 230 000 

 Teppeledning (OV250/OV315, egen grøft  (770 m) 2 156 000 

 Vegarbeid: Avtaking asfalt, reetablering veg + asfaltering (inkl. 15 % 

rigg). 

Antatt 500 m 

1 500 000 

 Delsum (avr.) 5 700 000 

 Ufordelt, 10 % 570 000 

 Delsum entreprisekostnad (avrundet) 6 270 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse)  15 % (avr.) 930 000 

 Delsum byggekostnad (avr.) 7 200 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 700 000 

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.) 7 900 000 

 

Det nevnes spesielt at det vil være kostnadsbesparende å samordne VA-ledningsanlegg og evt. 

fjernvarme- og kabelanlegg i samme grøft. 

Alternativ 3  

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 talt 

og økonomisk. Ved å etablere fordrøyningsmagasin både på vest og øst siden, kan man 

kontrollere utslippsmengdene tilsvarende dagen situasjon. Løsning for overvannshåndtering er 

vist på vedlagte tegninger H15. 

 

Forutsetninger: 

Komplett grøftekostnad for OV250/OV315 mm plast (vilkårlig valgt rørtype) settes til kr. 2 800,- 

(gj.snitt), samt 15 % riggkostnad. Fellesgrøft SP/OV settes til 3000,- (gj. snitt). 

Det tas hensyn til samkjøring med ny SP160 ned til Dramsvegen. 

For vegarbeid settes kostnadene til kr. 3000,- pr m (vegbredde 4 m, inkl. 15 % riggkostnad). 

Kostnadsoverslag: Tiltak overvann, alternativ 3 

 Løsning    

                                                                         

Kostnad  

 Ledningsanlegg, 561m (Fellesgrøft med SP), vestside + østside 841 500 

 Ledningsanlegg, 465m (OV250/315), vestside + østside 1 302 000 

 Inspeksjonskummer, 10 stk. (inkl. 15 % rigg) 280 000 

 Komplett Fordrøyningsmagasin 900 m3 (inkl. 15 % rigg) 2 700 000 

 Vegarbeid: Avtaking asfalt, reetablering veg + asfaltering (inkl. 15 % 

rigg). 

345 000 

 Delsum (avr.) 5 400 000 

 Ufordelt, 10 % 540 000 

 Delsum entreprisekostnad (avrundet) 5 940 000 

 Generelle kostnader (prosjektering, adm. og byggeledelse)  15 % (avr.) 890 000 

 Delsum byggekostnad (avr.) 6 830 000 

 Reserve, margin 10 % (avr.) 680 000 

 SUM BUDSJETTKOSTNAD (avr.) 7 500 000 

 

Det nevnes spesielt at det vil være kostnadsbesparende å samordne VA-ledningsanlegg og evt. 

fjernvarme- og kabelanlegg i samme grøft. 
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17. TJENESTETILBUD OG KOMMUNAL ØKONOMI 

I planprogrammet til områdereguleringsplanen presenteres antatte problemstillinger for miljø og 

samfunn under tema tjenestetilbud og kommunal økonomi slik:  

 Etablering av større idrettshaller og barnehage forutsetter renovasjon. 

 Vil byggetiltakene resultere i behov for økt kapasitet på kollektivtilbudet? 

 Drift innendørs/utendørs. 

 Konf. Strømforsyning. Er dagens kapasitet god nok? 

 Konf. Brann. Er det behov for spesiell/ nye tilrettelegginger? 

 Næringsliv – større messearrangement. Hver hall for seg, eller felles/totalt 

20.000m2. 

 

 

17.1 Renovasjon 

Når det gjelder avfallsløsning for denne type prosjekter, bestående av flere bygg, er det viktig å 

dimensjonere riktig og legge opp til en rasjonell løsning som krever minimalt med manuelt 

arbeid. 

Det kan være fornuftig og tenke avfallssug i et prosjekt av denne størrelsen nettopp på grunn av 

distanse mellom byggene. Uansett om det skal bygges kulvert eller ikke kan man spare 

driftskostnader ved transport av avfall. Avfallssug vil ha sine begrensninger med tanke på større 

avfallsfraksjoner (trevirke, metall osv.), men for den mest vanlige avfallstypen (restavfall) vil det 

kunne være et meget fornuftig valg av løsning. 

Hvis løsningen blir mer en konvensjonell avfallsløsning vil det være naturlig og tenke 

komprimator til restavfall, og muligens til papp. Andre fraksjoner som kan være aktuelle å 

sortere ut vil være matavfall, trevirke (paller), og kanskje plast. Disse vil greit kunne gå i 

ordinære containere/beholdere. 

For Remiks er det vanskelig å være konkrete på anbefalt løsning før løsning for byggene 

detaljeres, men det er svært viktig å ta hensyn til tilstrekkelig høyde under tak hvis 

avfallshåndteringen skal foregå innendørs, for eksempel i parkeringsanlegg. Det er et minimum 

med fem meters høyde der hvor påløfting av container skal foregå. Slik parkeringsanlegget er 

tegnet i alternativ 1 0g 2 (skisseprosjekt 70°N) er slik høyde ivaretatt, men lokalisering for 

løsning for avfallshåndteringen er ikke presisert. 

Remiks ønsker å involveres i den videre planleggingen og utformingen av prosjektet, for å 

kvalitetssikre at både dimensjonering, plassering og fraksjonsdeling blir riktig. 

 

 

17.2 Kollektivtilbud 

Det foreligger egen vurdering av trafikk, inkludert kollektiv, i konsekvensutredningen. Her 

oppsummeres det som anses relevant for kommunale tjenester og økonomi.  

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 kvarters 

frekvens. Gangavstanden fra holdeplass til anlegget blir ca. 350 meter. Det er innenfor 

akseptabel gangavstand som er opptil 5 – 600 meter. Biltrafikk vil ha et fortrinn ved at disse 

kommer nærmere anlegget. Det er likevel ikke formålstjenlig å la bussen kjøre via anlegget. 

Kundegrunnlaget er relativt lite som vil gi dårlig driftsøkonomi og øke reisetiden for øvrige 

passasjerer.  

Bestillingstrafikk har behov for å kjøre til anlegget, snu og levere/hente. I situasjonsplanen er det 

ikke satt av tilstrekkelig plass til vende- og oppstillingsplass for buss.  

Konklusjon 

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 god, men på 

kveldstid kan oppholdet mellom avgangene gi mindre fleksibilitet for fritidsaktivitetene i området. 
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Det er ikke hensiktsmessig å legge om og endre kjøremønster. Traseen langs Dramsvegen gir 

forutsigbar fremkommelighet og god driftsøkonomi.  

På Templarheimen anbefales det å tilrettelegge for snuplass og oppstilling for 3 busser. 

 

17.3 Drift 

Det er ikke tatt endelig stilling til driftsmodell for Templarheimen idrettspark.  

Drift og rehabilitering av anlegg er gjennomgående ofret for liten oppmerksomhet ved 

planlegging av idrettsanlegg. Spesielt med store kostnadskrevende anlegg er det viktig å 

planlegge driften av anlegget godt. Erfaringer fra andre regioner viser at mange av 

idrettsanleggene er godt belagt i ukedagene fra mandag til torsdag, mens fredag ettermiddag og 

i helgene er bruken av anlegget liten. 

For å sikre driften av anlegget er det fornuftig å bygge de kostnadskrevende anleggene i 

tilknytting til skole, eller samlokalisert i en idrettsklynge, slik som det legges opp til på 

Templarheimen. Skolenes bruk av anlegget på dagtid sikrer en effektiv bruk av anlegget. Det er 

også mulig å bruke anleggene til andre store arrangement i både offentlig og privat regi.  

Plug-in konseptet bygger på samdriftsfordelsmodellen, der gode forbindelser mellom 

idrettshallene sikrer effektivt sambruk av fellesfunksjoner som garderobefasiliteter, parkering, 

cafédrift mv. Et godt eksempel er ideen om barnehage samlokalisert med turnhall, der gymsaler 

kan brukes av begge parter. 

 

I forbindelse med badeanlegget har Asplan Viak kommet med en analyserapport som gir noen 

vurderinger av driftsmodell som kan være overførbare for prosjektet i sin helhet (2013-04-16). 

Anbefalingen fra deres analyse er imidlertid ikke konkluderende, men gir en oversikt over 

fordeler og ulemper ved driftsmodeller relatert til spillemidler.  

Driften av Tromsøbadet må være i offentlig regi for å få spillemidler. Dette kan foregå som KF 

(kommunalt foretak) eller AS hvor det siste gir størst insitament til sunn økonomisk drift.   

Imidlertid er spørsmålet om moms betydelig, og her kan det være en forskjell. Kommunalt AS 

kan få momsrefusjon og billettene blir momsbelagt med 8 %.  Et KF gir momskompensasjon.  

Det mest gunstige avgiftsmessig vil være momskompensasjon, da får man moms igjen både på 

investeringer og driftskostnader - uten at badebilletten blir momspliktig. En del forhold må 

vurderes i denne sammenhengen og det er ikke enkelt. Det er viktig å få til en gunstig modell – 

og modellen må selvsagt godkjennes på forhånd av skattemyndighetene og Kulturdepartementet.  

For å bli spillemiddelberettiget må en del forhold være tilfredsstilt som kommunen vanligvis  

oppfyller. Dersom private deltakere skal delta på eier- eller driftssiden, er det krav fra  

Kulturdepartementet om at disse ikke skal kunne tjene penger på prosjektet. Dette begrenser 

naturligvis interessen for deltakelse, og private investorer må eventuelt se ringvirkninger eller 

idealisme som motivasjon for å bruke penger på folkebadet.  

Det er utvilsomt et ønske både i fra Kulturdepartementet om å få realisert velfungerende  

badeanlegg i Norge, og de er interessert i en dialog som kan føre frem til en modell som er 

gunstig for alle parter. Dette må også godkjennes på forhånd.    

For å få med private investorer og samtidig ivareta kravene som departementet stiller i forhold til 

spillemidler så må man definere muligheter og verdier som finnes i ringvirkningene som skapes 

av folkebadet. Disse ringvirkningene må gjøres så interessante at private investorer ser nytten og 

fortjenestemuligheten i kjølvannet av slike anlegg.  Her kan finnes muligheter som også kan 

kombineres med at kommersielle aktører kan ta deler av driften av anlegget.  

Optimal driftsmodell kan utvikles parallelt med utviklingen av prosjektet for øvrig. 

(Asplan Viak, Tromsø badeanlegg_annalyserapport 2013-04-16) 

 

Aquarama anlegget i Kristiansand er et referanseprosjekt som både idretten og kommunen ser 

til for løsninger både mht. utforming og drift. Aquarama består av et stort badeanlegg, idrettshall 

med to håndballbaner, tribuner og hotell med parkeringskjeller. Samlet areal for hele Aquarama 

er 41.000 m2. 

Kristiansand kommune eier folkebadet og idrettshallen. Selskapet Aquarama Kristiansand AS 

(50/50 eid av Kruse Smith Eiendom og BRG Eiendom) har prosjektert, bygget, finansiert og 



155 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan, plan 1810 

drifter anlegget. Det er inngått langsiktig tjenestekjøps- og driftsavtale mellom partene (60 år), 

og det foreligger en like langsiktig festeavtale/leieavtale mellom Kristiansand kommune og 

Aquarama Kristiansand AS. 

Kontraktstypen medfører at man som aktør deltar i flere ledd i verdikjeden, dvs. risikoen fordeles 

over lengre tidsperiode, inntjeningsmulighetene likedan. Kommunen har her ønsket å løse sine 

lovpålagte oppgaver med begrenset risiko og forutsigbare kostnader. 

Sotra Arena er et eksempel på et annet nytt stort idrettsanlegg der valgt driftsløsning er mer 

tradisjonell, basert på et samarbeid mellom kommunen og idrettslagene. Fjell kommune er eier 

og har det overordna ansvaret for drift, vedlikehold og reinhold i arenaen. Reinholdet er satt ut til 

ekstern aktør. Det er videre lagt til grunn at idretten/frivillige lag tar seg av drift av kafeteria, 

utleie av idrettsanlegget, vakthold/tilsyn/trygghet og administrasjon, og inntekter fra reklame- 

og sponsorarbeid. Avtaler sikrer drift og finansiering av hallen. 

 

Rambøll Management skrev i 2010 en rapport for Bergen kommune Utredning vedrørende 

driftsmodell for nytt svømmeanlegg. Her gjengis kort overordnede fordeler og ulemper ved ulike 

driftsmodeller, forutsatt at kommunen har ansvaret for driften av anlegget. 

Tabell 32 Driftsmodeller 

Kommunalt foretak – overordnede fordeler og ulemper 

Fordeler Ulemper 

 Svømmeanlegg er krevende å drifte, og 

trenger spesiell kompetanse og erfaring – 

dette finnes i idrettsseksjonens driftsenhet  

 Selvstyre i form av eget styre som skal 

fatte vedtak for anlegget 

 Gode erfaringer med kommunalt 

foretaksløsning fra andre norske anlegg 

 Kommunale foretak kan ikke gå konkurs 

 Alle inntekter går direkte inn i 

driftsorganisasjonen 

 Lettere å gjøre avsetninger til vedlikehold 

 Fleksibilitet i forhold til å benytte 

arbeidsstokken på tvers av sine anlegg 

dersom det skulle bli behov for dette 

 Anlegget kan utnytte eksisterende 

innkjøpsavtaler i kommunal regi, men vil 

ikke være bundet av disse 

 Stor sannsynlighet for behov for 

kommunale overføringer for å sikre bruk i 

henhold til idrettspolitiske føringer, da 

anlegget har relativt begrenset mulighet til 

økonomisk fortjeneste 

 Dårlige erfaringer med kommunale foretak 

i Bergen, blant annet gjennom Bergen 

Bydrift 

  Meget sterke begrensninger på låneopptak 

 

 

Kommunal drift– overordnede fordeler og ulemper 

Fordeler Ulemper 

 Svømmeanlegg er krevende å drifte, og 

trenger spesiell kompetanse og erfaring – 

dette finnes i Idrettsseksjonens driftsenhet 

 Fleksibilitet med hensyn til å benytte 

arbeidsstokken på tvers av sine anlegg 

dersom det skulle bli behov for dette 

 Sikrer idrettsseksjonen full kontroll og bruk 

av anlegget 

 Gode erfaringer fra Oslobadene med 

kommunal drift 

 Fare for at midler som er budsjettert inn 

for svømme- og stupeanlegget blir lagt inn 

i andre budsjetter, og det blir vanskeligere 

å synliggjøre driftsinntekter og utgifter fra 

selve anlegget 

 Midler fra drift kan forsvinne inn i 

kommunens budsjett og ikke tilfalle 

anlegget 

 Anlegget må forholde seg til eksisterende 

innkjøpsavtaler i kommunal regi 

 

Aksjeselskap– overordnede fordeler og ulemper 

Fordeler Ulemper 

 Selvstyre i form av eget styre som skal 

fatte vedtak for anlegget – eierforholdet 

bestemmer styresammensetning og 

gjennom eierandel bestemmer kommunen 

selv hvor mange styremedlemmer de vil ha 

 Kommunen må beregne ¨være 

eneaksjonær grunnet begrenset 

kommersielt potensial 

 Dersom man inngår samarbeid med 

eksterne investorer vil press på avkastning 
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 Ingen begrensninger på låneopptak 

 Den økonomiske risiko er i prinsippet 

begrenset til innskutt kapital i selskapet. 

Det vil si at dersom aksjeselskapet skulle 

komme i problemer, vil ikke dette ramme 

kommunens budsjett 

 Lett å gjøre avsetninger til fremtidig 

vedlikehold 

øke og kan føre til interessekonflikter 

relatert til bruk – for eksempel redusert 

brukstid for idretten 

 Et aksjeselskap kan gå konkurs 

 

Stiftelse– overordnede fordeler og ulemper 

Fordeler Ulemper 

 Gjennom en stiftelse vil anlegget eie seg 

selv 

 Kommunen kan fortsatt gi bidrag til driften 

av stiftelsen 

 Gjennom en stiftelse kan kommunen inngå 

samarbeid med andre aktører gjennom 

investeringer i stiftelsen 

 Kontroll med bruken av anlegget fastsettes 

i vedtektene og formålet 

 Eventuelle andre eiere enn kommunen vil 

ikke ha rett på avkastning – som de vil ha i 

et AS da evt. overskudd tilfaller stiftelsen 

 Ved å opprette en stiftelse forsvinner 

kommunens eierforhold 

 Komplekst regelverk for endringer og 

eventuell avvikling 

 Liten kommunal kontroll med driften utover 

formål og vedtekter 

 Vergen kommune vil ikke kunne bruke 

anlegget til sine formål dersom stiftelsen 

ikke selv ønsker 

 En stiftelse som organisasjonsform regnes 

ofte som statisk og lite omstillingsdyktig, 

og er derfor i liten grad brukt i kommunale 

sammenhenger 

 

Det anses ikke å være nødvendig å konkludere på driftsmodell i forbindelse med 

reguleringsplanen. 

 

17.4 Strømforsyning 

Det foreligger egen utredning av energiløsning for byggene som konkluderer med anbefalte 

løsninger og oppvarmingsbehov for de tre utbyggingsalternativene. Se kapittel 15 i utredningen. 

For å estimere kapasitet på strømforsyning til området er det også vurdert effektbehov til vifter, 

pumper, lys og utstyr for de to utbyggingsalternativene. Se tabellene under. 

Tabell 33 Effektbehov vifter, pumper lys og utstyr alternativ 1 

Bygning Oppvarmet 

areal 

 

 

 

[m2] 

Vifter og 

pumper 

 

 

 

[kW] 

Belysning 

 

 

 

 

[kW] 

Teknisk 

utstyr 

 

 

 

[kW] 

Totalt 

 

 

 

 

[kW] 

Turn basishall 1340 6 10 1,3  

Friidrettshall 4390 19 31 4,4  

Treningsareal 890 4 6 0,9  

Foaje/ 

hovedinnganger 

3190 14 22 3,2  

Basishaller 1000 4 7 1  

Barnehage 1570 5 11 3  

Kafé 1120 5 8 1  

Kontorfløy 2980 12 24 30  

Svømmeanlegg 4920 130 35 130  

Sum 21400 199 154 175 528 
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Tabell 34 Effektbehov vifter pumper lys og utstyr alternativ 2 

Bygning Oppvarmet 

areal 

 

 

[m2] 

Vifter og 

pumper 

 

 

[kW] 

Belysning 

 

 

 

[kW] 

Teknisk 

utstyr 

 

 

[kW] 

Totalt 

 

 

 

[kW] 

Turn basishall 1340 6 10 1,3  

Barents arena 6100 26 43 6,1  

Klatrehall 800 3 6 0,8  

Friidrettshall 4390 19 31 4,4  

Treningsareal 890 4 6 0,9  

Foaje/ 

hovedinnganger 

3190 14 22 3,2  

Basishaller 1000 4 7 1  

Barnehage 1570 5 11 3  

Kafé 1120 5 8 1  

Kontorfløy 2980 12 24 30  

Svømmeanlegg 4920 130 35 130  

Ishall 14570 145 102 320  

Sum 42870 373 305 472 1150 

 

Om vi så tar med effektbehov til oppvarming (fremgår av energiutredning) og forutsetter at 

elkjel er spisslast blir det totale effektbehovet 2658 kW for alternativ 1 og 3550 kW for alternativ 

2. 

 

Tabell 35 Energi- og effektbehov inkl. tappevann alternativ 3 

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 

Barnehage 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.  

 

Bassengareal er uendret og ettersom energibehovet i hovedsak er relatert til bassengarealet er 

energi- og effektbehov for Tromsøbadet som i alternativ 1 og 2. 

 

Som det fremgår er også totalt oppvarmet areal og energi- og effektbehov i alternativ 3 om lag 

samme som i alternativ 1 og dette innebærer at en bergvarmepumpe med ytelse 600 kW vil 

være riktig også her. Tekniske og økonomiske data i tabell 2 vil derfor også være representativt 

for alternativ 3. 
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Iht. Tromskraft er eksisterende strømforsyningskapasitet ikke tilstrekkelig, og økt kapasitet må 

påregnes. Sammenlignet med effektbehovet på Bardufoss med skole, idrettshall, polarbadet osv., 

hvor de har 4 stk. trafoer på til sammen 1600 kVA, estimerer Tromskraft et behov for to trafoer 

på 1250 kVA hver på Templarheimen. Da er det med i vurderingen at det på Templarheimen 

også skal bygges en ishall (alt 1 og 2).  

Pris på disse trafoene ligger på ca. kr 300 000 pr stk. Dette er uten monteringskostnader. Så 

spørs det om trafoene skal stå fritt plassert eller i bygget. Troms Kraft setter normalt trafoer som 

er større enn 750 kVA i bygg (ikke frittstående). De som da ønsker effekten må stille et traforom 

til disposisjon, minimum 4x4 meter for en trafo. Noe større for 2 stk. trafoer, alt etter 

utformingen på traforommet. Kostnadene i forbindelse med dette er det den som skal ha 

effektuttaket som må betale.  Totalkostnadene her er det vanskelig å anslå, men avhengig av 

effektetterspørselen (uten fjernvarme), estimerer Tromskraft en kostnad mellom kr 700 000 kr – 

1.400 000. 

 

 

 

17.5 Brann 

 

Krav til tilgjengelighet ved brannberedskap 

 

V Tilrettelegging for slokking, TEK10 

§ 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap  

(1) Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 

slokkeinnsats. 

  

Brann og rednings veileder: E. Tilgjengelighet frem til bygning:  

(…) Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at 

brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for 

skader på personell og utstyr.  

Byggverk inntil 8 etasjer forutsettes å ha god tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap 

(brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) slik at alle etasjer og brannseksjoner kan nås, og 

helst slik at alle brannceller beregnet for personopphold kan nås. For å oppnå tilgjengelighet må 

øverste gulv ikke være høyere enn 23 meter over laveste punkt på oppstillingsplasser for 

brannvesenets høydereskap (TEK 10).   

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og brannvesenets 

angrepsvei i byggverk. For mindre byggverk i risikoklasse 4 og brannklasse 1 kan det aksepteres 

avstand på inntil 50 meter (TEK10). For større bygninger bør det være atkomstvei rundt hele 

bygningen.   

Brann- og redningstjenestens bærbare stiger rekker, ved optimale forhold, maksimalt 13 meter.  

Forhold som må vurderes i reguleringsplanen er:  

Tabell 36 Kriteria for atkomstveg og oppstillingsplass for brannvesenets biler 

Kjørebredde, minst 3,5 meter 

Stigning, maks 1:8 (12,5 %) 

Fri kjørehøyde, minst 4,0 meter 

Svingradius (ytterkant veg) for:  

 Mannskapsvogn, mist 7 meter 

 Stigebil, minst 13 meter 

 

 

17.5.1 Vurdering av brannberedskap for utbyggingsalternativene 

 

Brannberedskap alternativ 1 og 2: 

Felles for hele anlegget i alternativ 1 og 2, slik det er fremstilt av arkitekt, ligger en samlende og 

fordelende infrastruktur med inngang fra alle himmelretninger. Garderobefasiliteter og foajéareal 

er felles for hele anlegget, og binder sammen de to ballarenaene, café og vrimleareal. Felles 

parkeringsanlegg under bakken sikrer kjørbar atkomst til alle byggene. 
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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:  

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.   

 

17.6 Tilrettelegging for næringslivet 

 

Iht. Idrettsbyens rapport v/ 70N beskrives logistikk knyttet til messehaller slik: 

Hver hall kan hver for seg eller felles disponeres til messer eller annet næringsformål der det 

totalt kan disponeres ca. 20.000m2 utstillingsflater. Alle utstillingsflater har direkte adkomst fra 

vogntog / stor lastebil. 

Med full utbygging av «Plug-in» Templarheimen kan man oppnå: 

 

- Ombygd Tromsøhall for friidrett og ballbaner for håndball og basket 

- Badeanlegg med 50 meters basseng, flere mindre basseng og aktiviteter 

- Idrettsbarnehage som kan gjøre bruk av turnhall 

- Nye treningsareal i forlengelse av Tromsøhallen 

- Kontorlokaler 

- «Barents arena» med tre ballbaner, kamparena, turnhall og konsertarena 

- Klatrehall for internasjonale konkurranser 

- Turnhall med fast oppsatt utstyr for turnaktiviteter 

- Ishall for hurtigløp, ishockey, kunstløp/isdans og curling 

- Kafé og vrimleareal 

- Ballbaner på tak 

 

Av disse arenaene omtales særlig folkebadet og «Barents arena» her. Idretten i Tromsø ønsker å 

samarbeide med næringslivet om etablering og bruk av framtidige arealer. Gjennom flere år har 

behovet for haller og store arenaer vært etterspurt. Aktuelle bruksområder er blant annet 

konserter, turneringer, konferanser, messer og større mesterskap. Lokalisering av store 

mesterskap og turneringer til Templarheimen vil ha ringvirkninger for næringslivet i Tromsø. 

Idretten ser for seg at lokaler for felles kontorløsninger som del av «Plug-in» kan være aktuelt. 

Med nærhet til universitetet ligger det til rette for samarbeid med utdanning og forskningsmiljøer. 

Her kan også kombinasjonen treningssenter og fysioterapi videreutvikles. Kafedrift og servering 

vil gi et tilbud til brukere, leietakere og turgåere i Tromsømarka. 

Drift av anlegget legger til rette for stordriftsfordeler gjennom samordning og funksjoner innen 

rengjøring, vaktmestertjenester, kafedrift mm. Driften kan håndteres gjennom egen base for 

booking av arena, utleie, kurs mm.  

For kulturnæringen vil muligheten for å arrangere store innendørs konserter være et nytt tilbud i 

Tromsø. Dette kan gi grunnlag for også annet samarbeid mellom idrett, næring og kultur. 

Folkebadet vil være viktig for tilreisende fra regionen rundt Tromsø, på samme måte som 

Tromsøfolk reiser til Målselv og Harstad i dag. Folkebadet vil ikke alene være en grunn for at 

turister utenfor Troms reiser til Tromsø, men vil være et positivt aktivitetstilbud for de som 

kommer. I følge reiselivssjef for Visit Tromsø-region, Trond Øverås, ligger utfordringen i 

lokalisering, da det er vanskelig for flertallet av turister å orientere seg utenfor bykjernen. Også 

for deler av byens befolkning kan det være vanskelig å vite hvor Fløyahallen og Grønnåsen 

ligger, eller hvordan man kommer seg dit. Lokalisering av folkebad på Templarheimen er derfor 

utfordrende i forhold til å få langveisfarende turister til å oppsøke arenaen. For kommersiell 

utvikling av folkebadet er god logistikk helt avgjørende for å lykkes. 
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«Barents arena» vil gi mulighet for store arrangement med konferansesal for mer enn 3000 

deltakere.  Maks kapasitet på konferansesal i Tromsø ligger på omkring 1000 deltakere, med 

bruk av lokaler på Universitetet eller hotellet «The Edge». Tromsø har stor pågang på 

konferanser og de fleste holdes enten tilknyttet et fagmiljø eller der deltakerne bor. 

Templarheimen vil også her får en utfordring i forhold til logistikk, da deltakerne må busses 

mellom konferanseområde og bosted/spiseplasser.  

 

Det har også vært forespørsler om store kongresser som Tromsø har måttet si nei til, fordi man 

ikke har hatt lokaler og kapasitet. Selv om det er få slike gigantiske arrangement, vil Tromsø 

med «Barents arena» kunne gi tilbud om det. 

 

I følge reiselivssjefen er Tromsøs store fordel den kompakte bykjernen koblet med 

naturopplevelser. For turister er det viktig at byen tilbyr enkel atkomst til opplevelser, enten 

gjennom gangadkomst, eller at man løser tilgjengeligheten med enkel logistikk. 
 
 
 

17.7 Kostnadsberegning infrastruktur 

 

Veg 

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

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

 

Se vedlagte beregninger. 

 

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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18. ROS-ANALYSE 

 

18.1 Hensikt 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 

mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og 

bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-

6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 

herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”. 

 

18.2 Metode 

Analysen gjennomføres som en grovanalyse basert på foreliggende forslag til 

reguleringsplan med konsekvensutredning i følgende trinn: 

 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser før og etter gjennomføring. Tabell. 

 Vurdering av risiko, herunder sannsynlighet og grad av konsekvens. Tabell. 

 Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen. Tekst. 

 

Metoden som anvendes for vurdering av risiko er basert på DSBs veileder for Samfunnssikkerhet 

i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

1. Ufarlig: Ingen personskader, ingen miljø-/systemskader 

2. En viss fare: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

3. Kritisk: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av 

drift over lengre tid 

4. Farlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 

5. Katastrofalt: En eller flere døde, svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig 

miljøskade, system settes varig ut av drift 

 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabellen under. 
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Tabell 37 Samlet risikovurdering - eksempelmatrise 

 
 

Nærmere om fargekodene: 

 Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes for minimering av risiko. 

 Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko, der tiltak ikke anses å være 

nødvendig, eller der plantiltaket avbøter tilstrekkelig uten ytterligere tiltak. 

 

Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

  

Konsekvenser

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig
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18.3 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før eller etter planen avmerkes med et kryss, og vurderes mht. 

sannsynlighet, konsekvens og samlet risikovurdering. Kommentarer/identifiserte tiltak beskrives ytterligere under tabellen. 

Tabell 38 Risikovurdering 

  Hendelsesforhold/ 

situasjon 

Aktuelt 

før gj.-

føring? 

Aktuelt 

etter gj.-

føring? 

Sanns. Konsekv. Risiko Kommentar/Tiltak 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving Er området utsatt for? 

1 Løsmasseras/ skred Nei* Nei*    *Løsmassekart sjekket. 

Grunnundersøkelser er 

gjennomført innen 

entreprisegrensen for 

Tromsøbadet. 

2 Steinras/ steinsprang Nei Nei     

3 Snøskred/ isras Nei Nei     

4 Flomras Nei Nei     

5 Elveflom Nei Nei     

6 Tidevannsflom Nei Nei     

7 Radongass Mulig Mulig 3 2  Er gjort målinger som indikerer 

at det kan være radongass i 

grunnen. Tilstrekkelig avbøtende 

tiltak håndteres gj. TEK. 

Vær/ vind    

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei Nei*    Ingen risiko. Hovedsakelig vind 

fra sør. Anbefalinger mht. 

lokalklima gis i 

konsekvensutredningen. 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem 

nedbør 

Nei Nei*    Overvannsløsninger skal sikres i 

plan. 

Natur og kulturområder, medfører planen skade på    

11 Sårbar flora/ rødlistearter Ja Ja 2 2  Se egen utredning. Konsekvens 

anslått til liten negativ. 

12 Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter Ja Ja 1 1  Se egen utredning. Konsekvens 
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  Hendelsesforhold/ 

situasjon 

Aktuelt 

før gj.-

føring? 

Aktuelt 

etter gj.-

føring? 

Sanns. Konsekv. Risiko Kommentar/Tiltak 

anslått til liten negativ. 

13 Verneområder Nei Nei     

14 Vassdragsområder Nei Nei     

15 Fornminner Nei Nei     

16 Kulturminner Ja Ja 1 1  Et kulturminne av lokal verdi er 

lokalisert sør-øst for ny 

bebyggelse. Berøres ikke av 

tiltaket. 

Forurensning/ miljø/ storulykker    

17 Forurenset grunn  Nei* Nei*    *Ikke registrerte lokaliteter i 

database/ klif.no. Miljøplan 

anbefales for anleggsfasen. 

18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei Nei     

19 Akuttutslipp til grunn Nei Nei     

20 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei Nei     

21 Ulykker fra industri med 

eksplosjonsfare 

Nei Nei     

22 Støv og støy fra industri Nei Nei     

23 Støv og støy fra trafikk Ja Ja 2 3  En grov støyvurdering av 

vegtrafikkstøy fra 

Askeladdsvingen viser at noen 

boliger kan komme i gul 

støysone. Detaljerte beregninger 

foreligger ikke. Nærmere 

vurdering anbefales for å finne 

konkrete avbøtende tiltak. Særlig 

dersom ikke ny veg fra 

Tverrforbindelsen realiseres. 

24 Stråling fra høyspent Nei Nei*    *Høyspentkabler på Tromsøya er 

lagt under bakken.  
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  Hendelsesforhold/ 

situasjon 

Aktuelt 

før gj.-

føring? 

Aktuelt 

etter gj.-

føring? 

Sanns. Konsekv. Risiko Kommentar/Tiltak 

25 Andre kilder for uønsket stråling Nei Nei*    *Det må påregnes nye trafoer 

pga. økt effektbehov. Strålefare 

må vurderes ved utforming og 

plassering av disse. TEK. 

Transport:    

26 Ulykke med farlig gods Nei Nei    Ikke aktuelt. 

27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke 

trafikanter 

Ja Ja 2 3  Økt trafikk av både bil og myke 

trafikanter gir noe høyere risiko 

enn i dag. Lav fart gir liten 

konsekvens. Ikke registrerte 

ulykker per dd. Fortau må sikres 

helt frem til idrettsparken. 

28 Trafikkulykker øvrige Ja Ja 2 1  Kollisjon bil-bil kan oppstå. Økt 

trafikk gir noe økt sannsynlighet. 

Lav fart gir lav konsekvens. 

Lek/ fritid    

35 Ulykke under lek/ fritid Nei Nei*    *Populært område for 

lek/rekreasjon. Må sikres i 

anleggsfasen. 

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring:    

39 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei Ja 2 3  Mange folk, barn- og unge 

samlet på et sted. Tilgjengelig 

atkomst for beredskap må 

sikres. Tilstrekkelig 

brannberedskap fordrer kjørbar 

atkomst til alle sider av bygg. 

40 Kraftforsyning Nei Nei*    Ingen risiko. Bygningsmassen 

krever økt kraftforsyning, og to 

nye trafostasjoner må påregnes.  

41 Vannforsyning Nei Nei*    Ingen risiko. Hovedvannledning 

må flyttes dersom ny bebyggelse 

øst for Tromsøhallen skal 
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  Hendelsesforhold/ 

situasjon 

Aktuelt 

før gj.-

føring? 

Aktuelt 

etter gj.-

føring? 

Sanns. Konsekv. Risiko Kommentar/Tiltak 

realiseres (turnhall/barnehage, 

ishall/fotballbane), alt 1 og 2. 

Hovedvannledning må flyttes 

dersom ny atkomstveg iht. Alt 3 

skal realiseres i tegnet trasé. Se 

til egen utredning for VAO. 

Tilstrekkelig brannvann må 

sikres. 

43 Tilfluktsrom Nei Nei     

44 Område for idrett/ lek Nei Nei*    Ingen risiko. Friområder 

reduseres. Tilbud til barn og 

unge forsterkes med nye anlegg.  

45 Park, rekreasjonsområder Nei Nei*    Ingen risiko. Friområder 

reduseres. Tilbud til barn og 

unge forsterkes med nye anlegg. 

Diverse    

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ 

terrormål 

Nei Nei     

48 Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

Nei Nei     

50 Påvirkes planområdet av naturlige 

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare 

Nei Nei     
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18.4 Analyse av identifiserte risikomomenter 

I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sårbarhet 

eventuelt endres som følge av planen. Det totale risikobildet oppsummeres med matrise 

avslutningsvis.  

Forhold markert med stjerne i tabellen kommenteres også nærmere her. 

18.4.1 Løsmasseras 

 

Skrednett.no viser ingen soner for aktsomhet mht. skred på Templarheimen. NGUs løsmassekart 

viser ikke marine strandavsetninger, og det er ingen kjent fare for kvikkleire. 

Geo.ngu.no/kart/losmasse viser at det aktuelle planområdet består av tynn morene, torv og myr 

og forvitringsmateriale.  

 

 

Figur 100 Løsmassekart 

På bakgrunn av løsmassekartet anses det ikke å være behov for å vurdere risiko for løsmasseras 

i planen. Nærmere grunnundersøkelser gjelder som ordinært krav til byggeprosessen.  

Grunnundersøkelser gjennomført innen entreprisegrensen for Tromsøbadet dekker store deler av 

planområdet, og konkluderer med stabile masser.  

 

18.4.2 Vær, lokalklima 

(Punkt 9 i tabellen over) 

Det er gjort en egen vurdering av klima i utredningen. Iht. vurderingen er det ikke knyttet 

særskilt risiko til værforhold eller lokalklima. Det gis generelle anbefalinger til plassering av 

inngangsparti, barnehage og forslag til tiltak for vindskjerming. 

 

18.4.3 Radon  

(Punkt 7 i tabellen over) 

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak 

alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (Bq er 

forkortelse for Becquerel, som er måleenheten for styrken til en radioaktiv kilde). Videre 
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anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 

Bq/m3. 

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med 

oppholdstiden. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av 

opphold i ulike bygninger: Jobb, fritid og privat bolig. 

Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og 

tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima. Oppvarming av bygninger i 

vinterhalvåret fører til at varm luft stiger opp og at et undertrykk dannes i de laveste etasjene. I 

en bygning som ikke er tett mot grunnen, og der det er trykkforskjell mellom jordlufta i 

byggegrunnen og inneluften, vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede 

konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike 

bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye 

radonnivåer innendørs. 

Radonmålinger utført av Tromsø kommune i perioden 2001-2010 viser at det kan være 

forekomster av radon i grunnen på Templarheimen. Se utsnitt fra Radonkartet her: 

 

 
 

 

Figur 101 Radonkart 

Teknisk forskrift stiller krav om radonsperre for all ny bebyggelse, og risikoen avbøtes slik. Det 

anses dermed ikke å være behov for å vurdere risiko for radon i planen. 

 

18.4.4 Sårbar flora og fauna  

(Punkt 11 og 12 i tabellen over) 

Naturverdi er utredet i konsekvensutredningen. Her gjengis konklusjonene av betydning for 

sårbarhetsvurderingen. 

Det meste av planområdet ligger i en registrert viktig naturtype, bjørkeskog med høgstauder, og 

er verdisatt til Viktig-B. Lokaliteten er ikke nærmere beskrevet, og det antydes av lokale fagfolk 

bl.a. Ecofact AS, at den ikke er reell. Det foreligger ikke nyere registreringer av rødlistede 

planter, lav eller sopp i dette området. Av rødlistede fuglearter hekker trolig stær (NT) i området. 

I tillegg brukes det som vinterbeite for konglebit (NT). Området er trolig en viktig hekkeplass for 

spurvefugler på Tromsøya. 

Direkte inngrep vil bare berøre den registrerte naturtypen marginalt i utbyggingsalternativ 1, og 

noe mer i alternativ 2. I alternativ 3 er det også inkludert en adkomstveg nordover til 

eksisterende veg, men også denne går over allerede forstyrret mark. Løvskog i urbane områder 

er ofte viktige lokale hekkeplasser for spurvefugler. Dette området har fra før høy grad av 

menneskelige aktiviteter, og det er ikke forventet at anleggsperioden vil påføre området noen 

ekstra belastning av betydning. 
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Midlertidige eller varige masseforflytninger (riggområder, anleggsveger) vil skade naturmiljøet og 

vegetasjonen. I tillegg kommer mulige indirekte effekter av drenering, kanskje også 

forurensning. Spredning av fremmedarter er en særlig risiko i anleggsfasen, og i dette området 

er det registrert flere fremmedarter. 

Foreslåtte avbøtende tiltak er beskrevet i sammenstilling av konsekvensutredningen. Tiltakene 

omhandler hovedsakelig hensyn ved anleggsfasen. Det vises også til behov for miljøplan for å 

avbøte mulig forurensning som følge av utbyggingsfasen. 

 

18.4.5 Fornminner og kulturminner  

(Punkt 15 og 16 i tabellen over) 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal oppdages automatisk 

fredete kulturminner, må arbeidet stanses og kulturvernmyndighetene varsles, jf. Lov om 

kulturminner § 8. 

Et kulturminne av lokal verdi er lokalisert sør-øst for ny bebyggelse. Det er ruinene av den 

tidligere ungdomsklubben til Godttemplarordenen som representerte et alkoholfritt fritidstilbud til 

ungdom. Ruinene berøres ikke av tiltaket. 

 

18.4.6 Forurenset grunn 

(Punkt 17 i tabellen over) 

NordAtlas, og Klima- og forurensningsdirektoratets infosider om grunnforurensning, viser ingen 

registreringer av forurenset grunn for aktuelt planområde. Det er lite sannsynlig at det er 

forurensede masser her, etter som dette har vært et friluftsområde i all tid. 

For øvrig sikrer teknisk forskrift (§9-3) at undersøkelser for grunnforurensning skal gjennomføres 

i alle prosjekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven, må 

tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2, 

være godkjent av forurensningsmyndigheten. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke 

er forurenset forevises forurensningsmyndigheten. 

Generelt kan det være anbefalt å utrede og sjekke om det finnes, eller er mistanke om, 

forurenset grunn, sediment eller vann i området allerede på reguleringsplannivå. Det er ikke 

gjennomført en slik utredning for Templarheimen. I tillegg er det påpekt i utredning for 

naturverdi at det i anleggsfasen vil kunne være fare for avrenning og forurensing av vann og 

sediment. Det vil også bli overskuddsmasser som skal kjøres til massetipper/deponi osv. Det 

anbefales derfor at det utarbeides en miljøplan for anleggsfasen.  

 

18.4.7 Støv og støy fra trafikk 

(Punkt 23 i tabellen over) 

Ved etableringen av Templarheimen idrettspark, vil flere av vegparsellene som leder til 

idrettsparken få en økning i ÅDT (årsdøgntrafikk). Det er laget et støysonekart basert på den 

forenklede sjablongmetoden for tilfellet før og etter utbygging for berørte vegparseller 

(Askeladdsvingen). Metoden inkluderer trafikktall (ÅDT), hastighet, tungtrafikkandel og om det er 

hard eller myk mark rundt vegen. Den forenklede analysen tar ikke hensyn til evt. skjerming fra 

terreng og bygninger. Av støykartene i trafikkutredningen kan vi se at flere bygninger med 

boligformål vil havne i gul støysone som følge av trafikkøkningen. I gul sone er nærmere 

vurdering eller tiltak for skjerming anbefalt. 

Støv fra trafikk er ikke nærmere vurdert. Anses ikke å øke betydelig basert på estimert 

trafikkøkning. 

18.4.8 Stråling fra høyspent 

( Punkt 24 og 25 i tabellen over) 

Det er liten helserisiko knyttet til magnetfelt fra strømnett og høyspentledninger, da nivåene vi 

normalt utsettes for er lave. I Norge benytter strømnett og elektriske anlegg en frekvens på 50 

Hz. Ved alle strømanlegg er det elektriske og magnetiske felt. Fokus har fortrinnsvis vært knyttet 

til mulige helseeffekter av magnetfelt. De nivåene vi utsettes for fra ledninger, kabler og 

transformatorer i strømnettet og fra elektriske anlegg i hus, er normalt svært lave og vil ikke 

innebære noen form for helserisiko. 
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Iht. Tromskraft antas det ikke å være en problemstilling med høyspent på Templarheimen. Alle 

høyspentkabler på Tromsøya er lagt under bakken. Det anbefales nærmere vurdering av 

forholdet ved plassering av nye trafostasjoner i/ved bygget. Jfr. identifisert behov for økt 

strømforsyning (kapittel om kommunale tjenester). 

 

18.4.9 Trafikkulykker 

 

(Punkt 27 og 30 i tabellen over) 

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. 

18.4.10 Ulykker lek og fritid 

 

(Punkt 35 i tabellen over) 

Templarheimen er et populært område for lek/rekreasjon. Ingen særskilte farer identifisert i dag. 

Ingen særskilte farer forbundet med nytt anlegg. Byggeplassen må sikres i anleggsfasen. 

 

18.4.11 Utrykning/beredskap 

 

(Punkt 39 i tabellen over) 

 

Brannberedskap 

Brannberedskap er nærmere vurdert i kapittel om kommunale tjenester. Her gjengis kort forhold 

av betydning for risikoanalysen. 

V Tilrettelegging for slokking, TEK10 

§ 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap  

(2) Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 

slokkeinnsats. 

 

Kommentar til alt 1 og 2: 

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. 

 

Kommentar til alt 3: 

Tilgjengelighet for stigebil må sikres til alle bygg. For alternativ 3 er det lagt opp til at det være 

mulig å komme rundt Tromsøbadet på sørsiden, og samtidig rekke turnhallens vestside. Det skal 

også være kjørbar atkomst mellom Tromsøbadet og ny Storhall, til Tromsøbadets vestside. 

Turnhall og barnehage nås med stigebil på kjørbart areal på øst- og sørsiden av byggene. Det 

skal også være mulig å kjøre rundt Tromsøhallens nordside, for å komme til vestsiden for 

Tromsøhallen og ny Storhall. 

Helseberedskap 

Nærhet til Tromsø universitetssykehus og legevakta gir god helseberedskap for anlegget. 

 

18.4.12 Kraftforsyning  

 

(Punkt 40 i tabellen over) 

Det er behov for økt kraftforsyning som følge av planlagt utbygging. På bakgrunn av Rambølls 

beregninger av totalt effektbehov er behovet for forsyning foreløpig beregnet av Tromskraft til to 

trafoer. 
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18.4.13 Vannforsyning 

 

(Punkt 41 i tabellen over) 

Vannforsyning er utredet i eget kapittel. Her gjengis de forhold som anses relevante mht. 

sårbarhetsvurdering av planen. 

Etablering av Templarheimen idrettspark iht. alternativ 1 og 2 medfører at deler av 

hovedvannledning (VL600) gjennom området må legges om. Dette kan antagelig unngås ved 

alternativ 3. 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: Brannvannsbehovet settes til 50 l/s som skal dekke sprinkler- og brannvannsuttak 

generelt. Det nevnes at det er et generelt ønske fra brannvesenet i Tromsø at det er adkomst 

rundt anlegget og at det er uttaksmulighet for brannvann hver 150-200 m. 

 

 

18.4.14 Leke- og rekreasjonsområder 

 

(Punkt 44 og 45 i tabellen over) 

Ingen risiko er identifisert. Dagens friområder reduseres betydelig, og erstattes med nye 

idrettsanlegg. Tilbud til barn og unge forsterkes med nye anlegg. 

 

 

 

18.5 Vurdering av samlet risiko 

I denne oppsummerende matrisen er alle identifiserte tema av relevans for planen plassert i 

forhold til vurdert risiko, som gjennomgått ovenfor. Nummereringen viser til nummererte tema i 

tabellen innledningsvis. 

 

Tabell 39 Samlet risikomatrise 

 
 

 

De risiko- og sårbarhetsmoment som er påvist er foreslått avbøtet med tiltak som bør reguleres 

gjennom plankart eller bestemmelser. Det totale risikobildet for Templarheimen anses ikke å 

være begrensende for realisering av planen. 
  

Konsekvenser

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 7

2. Mindre sannsynlig 28 11 23, 27, 39

1. Lite sannsynlig 12, 16
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19. SAMLET VURDERING AV KONSEKVENSER 

19.1 Overordnet vurdering 

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. Dette mener vi arkitektene 

har lykkes med, selv om en så stor utbygging vil være synlig for omgivelsene både når det 

gjelder nær og fjernvirkning. Det at det i svært liten grad bygges ned natur og friluftsområder 

ses 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 (ny 

ishall ønskes i en annen bydel). 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. 

 

19.2 Samlet konsekvens av utbyggingsalternativene 

Nedenfor vises en sammenstilling av konsekvensene for ikke-prissatte konsekvenser. 

Tabell 40 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser 

Tema  

 

0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Landskap/grønnstruktur Ubetydelig Middels – liten 

negativ 

Middels negativ Middels-liten 

negativ (bygg) 

og middels 

negativ (veg) 

Friluftsliv/rekreasjon Ubetydelig Liten negativ Liten – middels 

negativ 

Stor negativ 

(pga. veg) 

Naturmiljø/naturtyper Ubetydelig Ubetydelig – liten 

negativ 

Ubetydelig – liten 

negativ 

Ubetydelig – 

liten negativ 

 

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. 

 

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.  

Det konkluderes med at tiltaket medfører økt trafikk i området generelt. Økt trafikk vil medføre 

økt støybelastning som vil ha negative konsekvenser for nabolaget. Det understrekes at det er 

gjennomført kost-nytte beregning av forslag om ny atkomstveg fra Tverrforbindelsen med 

resultatet negativ netto nytte. Dette omtales nærmere i oppsummeringen nedenfor. 
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19.3 Avbøtende tiltak identifisert i konsekvensutredningen 

Her oppsummeres utredningstemaene, og forslag til avbøtende tiltak vises med anbefalt 

innslagspunkt. 

19.3.1 Oppsummering og avbøtende tiltak landskap 

 

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 et stort tilbygg 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 naturlig være mer synlig enn en utbygging hvor svømmehall og 

skøytehall 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 nå 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 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 

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.  

 

Tabell 41 Avbøtende tiltak landskap 

Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Synlighetsanalyse For å avgjøre fjernvirkning Gjennomført i utredningen 

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. 

Aleternativ 3: Langs den nye vegen må det opprettes gode Detaljreguleringsplan 
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kryssinger og fullverdige løyper/stier som er naturlige og 

logiske å ta i bruk, her bør 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. 

 

 

 

19.3.2 Oppsummering og avbøtende tiltak friluftsliv 

 

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 

av nærturområdet og akebakkene på østsiden vil bli borte. For vinteraktiviteter som langrenn og 

skiskyting vil en nedbygging av grusbanene som nå 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. 

Tabell 42 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 
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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 

 

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 

Ha avstand mellom bilveg og 

lysløype slik at opplevelsen av 

veg ikke blir dominerende. 

 

Forslag til ny atkomstveg 

fra nord. 

Detaljreguleringsplan for veg 

 

 

 

 

 

19.3.3 Oppsummering og avbøtende tiltak naturmiljø 

 

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. 

Tabell 43 Avbøtende tiltak naturmiljø 

Tiltak/ Hensikt Merknad Gjennomføres/sikres 

Omfattende sprengningsarbeid i  Anleggsfase, 
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randsonene av 
utbyggingsområdet bør, så langt 

det er praktisk mulig, begrenses i 
yngleperioden for fugl og 
pattedyr, dvs. i perioden (mars) 

april - juli. 

 

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 
området. Det beste er likevel 
naturlig revegetering. 

 

 Anleggsfase, 

reguleringsbestemmelse 

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 

 

 

 

 

19.3.4 Oppsummering og avbøtende tiltak trafikk 

 

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 mer 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 rapporten. 

 



177 

 

Konsekvensutredning Templarheimen områdereguleringsplan 

Tabell 44 Avbøtende tiltak trafikk 

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 

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. 

 

Parkering og oppstilling  

 

Ved større arrangement 

kan nærliggende 

parkeringsplasser tas i 

bruk. Det fordrer en viss 

styring, f.eks. ved hjelp av 

manuell dirigering.  

 

Reguleringsplan og 

Landskapsplan for 

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 

 

 

 

19.4 Oppsummering og avbøtende tiltak identifisert gjennom vurderingstema 

 

19.4.1 Oppsummering Universell utforming 

Alle utbyggingsalternativene er bedre enn dagens situasjon mht. 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. 
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Under gjengis avbøtende tiltak for ivaretakelse av universell utforming i planen. 

Tabell 45 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. 

 

Alt. 3: HC-parkering må 

fordeles i anlegget, slik at det 

gis kort avstand til alle 

innganger. HC-parkeringen 

må være overdekket. 

 

5 % av det totale 

parkeringstallet i øvre område 

bør være overdekket og 

øremerket denne gruppen. 

Parkeringsplassene må 

befinne seg nærmest 

hovedinngang til bygg(ene) 

med heistilgjengelighet videre 

inn i bygget. 

Reguleringsplan / -

bestemmelser 

 

 

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. 

 

 Reguleringsplan 

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. Reguleringsbestemmelser 
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Alt. 1 og 2: Det medtas flere 

kjerner for 

publikumstoaletter, inkludert 

HC-WC. 

 

 Prosjektering 

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 

 

 
 

19.4.2 Oppsummering Lokalklima 

 

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 2,5 måned hvor det snør. 

Området 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.  

- Ett alternativ er å flytte alle innganger vekk fra dette feltet. 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). Denne vil føre snøen 
lenger vekk og redusere behovet for rydding. 
 
Oppholdssoner 
Svømmehallen kan få en oppholdssone langs sin 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.  
 

 

 

19.4.3 Oppsummering Barn og unge 

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

møteplass. Det er sted man går forbi og er i noen tilfeller et turmål i seg selv. Tromsømarka er 

generelt 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 Plug-in konseptet for idrettsparken på Templarheimen inngår idrettsbarnehage i samlokalisering 

med turnhallen. Iht. illustrasjonsplanen som bygger på Plug-in konseptet er utearealene til 

barnehagen skissert med følgende arealstørrelser for de tre utbyggingsalternativene: Alt 1: 

2460m2, Alt 2: 900m2 og Alt 3: 2880m2. 

I vurderingen for barn og unge er det vist hvilke kvaliteter som kan ivaretas på uteområdene i de 

tre alternativene. Alternativ 1 anses å ivareta tilstrekkelig uteromskvaliteter for inntil 102 barn. 

Arealet i alternativ 2 gir rom til kun 37 barn, og har dårlige solforhold og lite fleksible arealer. 

Alternativ 3 har potensielt plass til 120 barn, og er fleksibelt mht. størrelse og utforming. Konflikt 

med dagens lysløype. Arealberegningene er gjort med bakgrunn i norm for utearealer, og kan 

kompenseres med bruk av idrettsanleggets ballbaner for eksempel. Det anbefales å legge 

barnehagen på vestsiden eller sørsiden av bygningsmassen for å sikre bedre uteromskvaliteter, 

og bedre tilgang til friområdene. 

 

19.4.4 Oppsummering idrett 

 

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: 

Tabell 46 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 Ski og skiskyting har Skikonkurranser vil ikke kunne Ski- og skiskyting har 
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mellomlang sikt 

sikt 

gode anlegg. 

 

gjennomføres som i dag og ski 

vil få svært vanskelige forhold. 

Skiskyting vil ikke kunne 

opprettholdes, anlegget vil ikke 

fungere. 

meget gode anlegg. 

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 

 

 

 

19.4.5 Oppsummering Støy nærmiljøanlegg 

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

høyttaleranlegg. Konflikter oppstår i følge TA-2115 dersom avstanden mellom bolig og 

fotballbanen er under ca. 200 meter, uskjermet. 

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 støy fra idrettsparken, og at ny bygningsmasse vil 

redusere støy fra skistadion for tilgrensende boliger. 

 

19.4.6 Oppsummering Kulturmiljø 

Det foreligger ikke registreringer av automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. 

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

hytte utgjør verdifull byhistorie. Ruinen berøres ikke av utbyggingen. Det foreslås å sette opp en 

plakett med informasjon om stedets historie ved ruinen. 

 

19.4.7 Oppsummering Energi 

 

Det er vist forutsetninger for utbyggingsalternativene og drøftet løsninger. Konklusjoner for 

alternativene oppsummeres her: 

Konklusjon alternativ 1 

Både bergvarmepumpe og luftbasert varmepumpe er lønnsomme sammenlignet med fjernvarme 

og må vurderes nærmere. Solvarmepaneler vil ikke kunne konkurrere mot fjernvarme med 

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

Konklusjon alternativ 2 

Kuldeanlegget for ishall vil alltid ha overskuddsvarme som bør utnyttes til andre formål/bygg. 

Effekt- og energibehov til svømmeanlegget vil være avhengig av antall besøkende.  Med de 

forutsatte besøkstall vil energibehovet til tappevannsoppvarming teoretisk kunne reduseres med 

minst 1.368.000 kWh om overskuddsvarme fra ishallen benyttes til forvarming av tappevannet. 

Solvarmepaneler vil ikke kunne gi konkurransedyktig energipris når kuldeanlegg/ varmepumpe er 

installert. 

Konklusjon alternativ 3 

Som konkludert i alternativ 1 er både bergvarmepumpe og luftbasert varmepumpe lønnsomme 

sammenlignet med fjernvarme og må derfor vurderes nærmere også i alternativ 3. 

Solvarmepaneler vil ikke kunne konkurrere mot fjernvarme med dagens investeringskostnader og 

energipriser og spesielt ikke hvis varmepumpe er installert. 
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Vi har tatt utgangspunkt i Enova sine støtteordninger. Program Varmesentral bygg kan gi støtte 

inntil ca. 2 mill. NOK basert på en varmeleveranse fra væske/vann varmepumpe på 3,2 GWh, 

årsvarmefaktor 3 som gir 2,17 GWh fornybar energi og 1 kWh fornybar energi pr støttekrone. 

 

 

 

19.4.8 Oppsummering Vann, spillvann og overvann 

 

Generelt 

Det er vurdert hvilke konsekvenser en ny idrettspark på Templarheimen vil få med tanke på 

vannforsyning, spillvann og overvann (VA). VA vurderes mot tre alternativer for ny idrettspark. 

En sammenstilling av VA-kostnader i denne sammenheng viser følgende: 

Tabell 47 VAO-kostnader 

 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: 

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.    
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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. 

 

 

19.4.9 Oppsummering Tjenestetilbud og kommunal økonomi 

 

Renovasjon 

Det kan være anbefalt med avfallssug på Templarheimen. Hvis løsningen blir mer en 

konvensjonell avfallsløsning vil det være naturlig og tenke komprimator til restavfall, samt 

ordinære containere. Det er svært viktig å ta hensyn til tilstrekkelig høyde under tak hvis 

avfallshåndteringen skal foregå innendørs, for eksempel i parkeringsanlegget. Det er et minimum 

med fem meters høyde der hvor påløfting av container skal foregå. Remiks ønsker å involveres i 

den videre planleggingen og utformingen av prosjektet, for å kvalitetssikre at både 

dimensjonering, plassering og fraksjonsdeling blir riktig. 

Kollektiv 

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 god, men på 

kveldstid kan oppholdet mellom avgangene gi mindre fleksibilitet for fritidsaktivitetene i området. 

Det er ikke hensiktsmessig å legge om og endre kjøremønster. Traseen langs Dramsvegen gir 

forutsigbar fremkommelighet og god driftsøkonomi.  

På Templarheimen anbefales det å tilrettelegge for snuplass og oppstilling for 3 busser. 

 

Drift 

Generelle fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller er synliggjort. Det anses ikke å være 

nødvendig å konkludere på driftsmodell i forbindelse med reguleringsplanen. 

Strømforsyning 

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

påregnes. Basert på Rambølls beregninger estimerer Tromskraft et behov for to nye trafoer à 

1250kVA. Tromskraft estimerer en totalkostnad på mellom 7 00 000 – 1. 400 000 kr. 

Brann 

Til alternativ 1 og 2: 

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. 

Til alternativ 3: 

Tilgjengelighet for redningsbil er vist i landskapsplan for Tromsøbadet. Kjørbar atkomst rundt 

øvrige bygg må sikres i reguleringsplanen.  

Tilstrekkelig brannvannsdekning må sikres. Se kapittel om vannforsyning. 
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Næring 

Aktuelt sambruk med næringslivet er blant annet konserter, turneringer, konferanser, messer og 

større mesterskap. Idretten ser for seg at lokaler for felles kontorløsninger, nærhet til 

universitetet, kombinasjonen treningssenter og fysioterapi og kafedrift kan etableres. Folkebadet 

vil ikke alene være en grunn for at turister utenfor Troms kommer til Tromsø, men vil være et 

positivt aktivitetstilbud for de som kommer. Lokalisering av folkebad på Templarheimen er derfor 

utfordrende i forhold til å få langveisfarende turister til å oppsøke arenaen. For kommersiell 

utvikling av folkebadet er god logistikk helt avgjørende for å lykkes. Med «Barents arena» vil det 

bli mulighet for å arrangere store kongresser, men også her vil utfordringer være logistikk. Det er 

usikkerhet knyttet til etterspørselen etter fasiliteter på denne lokaliteten, etter som 

Templarheimen ligger i marka, og ikke nærmere sentrum. 

 

19.4.10 Oppsummering ROS 

De risiko- og sårbarhetsmoment som er påvist er foreslått avbøtet med tiltak som bør 

reguleres gjennom plankart eller bestemmelser. Tiltakene er beskrevet i forbindelse med 

øvrige utredninger/vurderinger. Det totale risikobildet for Templarheimen anses ikke å være 

begrensende for realisering av planen. 
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