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Tromsø havnestyre har tidligere behandlet søknad fra Posten Eiendom Tromsø AS v/
Posten Eiendom Norge AS om etablering i Breivika havn. I møte den 30.03.2017 under
sak 18/17 fattet havnestyret følgende vedtak:
1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av areal til Posten
Eiendom Tromsø AS. Arealet er en del av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse
fastsettes endelig etter at reguleringsplan 1867 er godkjent.
2. ………………….
3. Tromsø havnestyre tilrår at salgene legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av areal til Posten Eiendom Tromsø
AS. Arealet utgjør deler av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes
endelig etter at reguleringsplanen er godkjent.
Tromsø kommunestyre godkjente i møte den 21.06.2017 under sak 176/17 salg av areal
til Posten.
Bakgrunn:
Posten og Bring skal slå sammen sine virksomheter i Tromsø for å oppnå bedre
synergieffekt. Til sammen har de over 300 ansatte, med en samtidighet på ca. 165, og
det er antydet et arealbehov for bygg tilsvarende BYA 15 000 m2. Mesteparten av godset
fraktes med bil. Posten har rutebåt til Svalbard og forestår den vesentlige
vareforsyningen dit. Denne transporten går med MS Norbjørn. Nærheten til kai er derfor
viktig. I tillegg går mye post og varer med fly, og det er derfor nødvendig med god
tilgjengelighet til flyplass samt overordnet vegnett.
Styret i Posten Norge besluttet i juni 2015 å investere 270 millioner kroner for å
samlokalisere all virksomhet i Tromsø. Flere tomtealternativer ble vurdert, og konsernet
ble enig med Tromsø Havn KF om at logistikksenteret kan legges til Breivika. Deler av
tomten skal fylles ut i sjøen, og tomten skal delvis kjøpes og delvis leies.
Den nye terminalen er en del av Postens strategi for å samordne driften i konsernet.
Tilsvarende terminaler eller logistikksentre er under bygging eller planlegging blant annet
i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Narvik.
Når Posten Norge AS samler all virksomheten i Tromsø i en felles terminal, vil Posten og
Brings kunder få et enda bedre tilbud. Driften blir også mer effektiv, og trafikk- og
miljøbelastningene blir mindre.
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Beregninger viser at samlokaliseringen vil føre til mer enn 150.000 færre kjørte kilometer
med bil i året for Posten og Brings virksomhet i regionen. Det betyr også en reduksjon i
CO₂-utslipp på nesten hundre tonn i året.
Planprogrammet for plan 1867 – detaljregulering logistikkterminal Breivika ble fastsatt av
Formannskapet den 11.10.16.
Som følge av planområdets størrelse samt omfanget av ønsket tiltak utløses automatisk
krav om konsekvensutredning. Posten er i sluttfasen med reguleringsplanarbeidet.
Det har tatt tid å få på plass en detaljreguleringsplan for Postens etablering i Breivika. I
møte med Tromsø kommune den 17. november 2017 ble konklusjonen fra møtet at
Byplan vil ha fullt fokus på å prioritere planen.
Ny adkomst til Breivika, Gimlerundkjøringen er nå i startfasen og ventes ferdig i 2019.
Det har vært en forutsetning for etablering av ny logistikkterminal i Breivika at
Gimlerundkjøringen blir etablert.
Posten planlegger byggestart våren 2018 og ca. 2 års byggetid.
Drøfting:
Parallelt med reguleringsplanarbeidet har Tromsø Havn og Posten arbeidet med avtale
om kjøp av areal og avtale om leie av areal i Breivika. I tillegg skal det inngås avtale om
vederlag.
Avtale om kjøp
Arealet som skal selges har en størrelse på 27 dekar og prisen er tidligere fastsatt til kr
1675,- pr m2. I verdivurderingen legger en til grunn at arealet er ferdig utfylt.
Deler av arealet som skal selges er i dag sjøareal og skal fylles ut. Dette areal er i
kjøpsavtalen benevnt som eiendommens areal C, og har en størrelse på ca. 7370 m2.
Kjøper skal inngå entreprise om utfylling av areal C. Detaljer i forbindelse med
eiendommens tilstand fremkommer i kjøpsavtalens § 3.3 og kjøpesummen fremkommer i
§ 4.1.
Tomteverdien er etter dette kr. 1675,- x 27 000 m2= kr. 45 225 000,-.
Til fradrag kommer direktefakturerte kostnader til Posten for oppfylling av 7370 m2.
Avtalen forutsetter godkjent reguleringsplan, plan 1867.
Avtale om leie
Den delen av arealet som skal leies utgjør 6180 m2. Leiepris er kr. 165,- pr/m2/år med
tillegg av mva.
Eiendommens plassering er markert med rosa farge i vedlegg 1 til leieavtalen, og er pr i
dag sjøgrunn. Tromsø Havn skal fylle ut eiendommen, og overtas av leier utfylt og grovt
planert. Planeringsgrad og kotehøyde skal være tilsvarende den tomt som Posten kjøper
av Tromsø Havn i henhold til avtale om kjøp.
Konklusjon:
Det er positivt for byen og havna at Posten-konsernet vil satse i Tromsø.
Tromsø Havn selger 27 00 m2 areal til Posten og leier ut 6180 m2. Leieavtalen har en
varighet på 40 år.
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Posten har behov for tilgang til kai i forbindelse med sjøverts transport. Tromsø Havn
skal bygge en kai på minimum 50 meters lengde enten direkte utenfor det leide areal
eller i nær tilknytning. Kaien skal stå ferdig senest 31.12.2020, jf. leieavtalens § 20.
De to avtalene vedlegges saken for havnestyrets behandling og godkjennelse.
Advokat Hallvard Østgård har bistått Tromsø Havn i utarbeidelsen av avtalene.
Partene er videre enige om at oppgjør vedrørende kjøp skal skje gjennom Advokatfirmaet
Østgård DA, jf. kjøpsavtalens § 4.4.

Vedlegg:
Avtale om kjøp av eiendom mellom Tromsø Havn KF og Posten Eiendom Tromsø AS med
vedlegg til avtalen
Leieavtale mellom Tromsø Havn KF og Posten Eiendom Tromsø AS med vedlegg til
avtalen

Innstilling:
Tromsø havnestyre godkjenner Avtale om kjøp mellom Tromsø Havn KF og Posten
Eiendom Tromsø AS.
Tromsø havnestyre godkjenner Leieavtale mellom Tromsø Havn KF og Posten Eiendom
Tromsø AS.
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Halvar Pettersen
havnedirektør
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Detaljregulering for Logistikkterminal Breivika
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1. INNLEDNING/BAKGRUNN
1.1 Tiltakshaver, forslagsstiller og hjemmelshaver
Posten Eiendom AS har engasjert Plan1 AS til å utarbeide og fremme forslag til «Detaljregulering
for Logistikkterminal Breivika» på del av eiendommen gnr. 125 bnr. 282 i Tromsø kommune. Det
er Tromsø Havn AS som er hjemmelshaver for den aktuelle tomten, men det er inngått avtale
mellom Tromsø Havn og Posten Eiendom om kjøp og leie av tomteareal for Posten og Bring sitt
nye anlegg i Breivika, herunder gnr. 125 bnr. 282.
1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av nytt post- og logistikksenter for
Posten-konsernet, som skal samlokaliseres og reetableres i Breivika. Området er regulert, men
tiltaket er vurdert ikke å være i samsvar med formålet, utnyttelsen og adkomstløsning i gjeldende
«Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» (plan 1479). Det er dermed behov for endring
av del av gjeldende plan. Bygging av ny Post- og logistikksenter for Posten-konsernet, men også
annen nærings- og logistikkvirksomhet på tilgrensende tomter i Breivika, vil bidra til å oppfylle
nasjonale målsettinger knyttet til overføring av transportarbeid fra veg til sjø.
I tillegg til de arealene av gnr. 125 bnr. 282 som Posten og Bring planlegger å bygge ut,
omfatter planområdet også noe mer av denne eiendommen, samt gnr/bnr 124/111, 125/627 og
del av 124/17. Dette for å kunne vurdere sammenhengen med de tilgrensende arealene, samt
helheten av bl.a. adkomstløsninger.
Med bakgrunn i virksomheten som planlegges på området er det kommet fram til at det er
naturlig å regulere området til Bebyggelse og anlegg; Næringsvirksomhet med tilhørende veger
og anlegg. For gnr. 125 bnr. 627 vil det være i kombinasjon med forretning i samsvar med
gjeldende reguleringsplan.
1.3 Nærmere om planlagt tiltak for Posten og Bring
Posten og Bring skal slå sammen sine virksomheter i Tromsø for å oppnå bedre synergieffekt.
Til sammen har de rundt 300 ansatte, med en samtidighet på opp til ca. 165, og det er antydet
et arealbehov for bygg tilsvarende BYA 15.000 m2.
Mesteparten av godset fraktes med bil. Posten har rutebåt til Svalbard og forestår den
vesentlige vareforsyningen dit. Denne transporten går med M/S Norbjørn. Nærhet til kai er
derfor viktig. I
tillegg går det mye
post og varer per
fly, og det er derfor
også viktig med
god tilgjengelighet
til flyplass samt til
overordnet vegnett.
Gods fraktet med bil

M/S Norbjørn

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Svært mye av det som ble beskrevet og utredet ifm. «Reguleringsplan for internasjonal havn i
Breivika» plan nr. 1479 gjelder fremdeles for arealene innenfor planforslaget. Det vises derfor til
planbeskrivelse m/tilhørende konsekvensutredning og rapporter til plan 1479.
2.1 Beliggenhet, plangrense og eiendomsforhold
Planområdet er lokalisert nord i Breivika ut mot Tromsøsundet på Tromsøya, drøyt 4 km nordøst
for Tromsø sentrum. Det ligger øst for Stakkevollvegen, vest for Tromsøsundet og sør for
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Nygård. Området er på ca. 78 daa, og består som nevnt av del av eiendommen gnr/bnr 125/282,
samt 124/111, 125/627 og del av 124/17.

Avgrensning av planområdet

For å få best mulige kryss- og adkomstløsninger
for både Brødrene Dahl AS, Schenker AS,
Posten Norge AS og de andre ubebygde
arealene som grenser inntil, også etter at ny
rundkjørings- og vegløsninger er bygget, må
områdene ses i sammenheng. Plangrensen
utvides derfor slik at hele eiendommen til
Brødrene Dahl og eiendommen som Schenker
fester er med i planområdet. For å få en
hensiktsmessig avgrensning mot sørvest er
plangrensen satt i eiendomsgrensen til 124/107.
Planområdet grenser i øst til regulert kai iht.
plan 1479, men selve kaiområdet er ikke tatt
inn i planområdet da det ikke anses som
nødvendig å regulere kaia på nytt.
Mot vest er plangrensa satt mot ytterste
regulert vegformål langs firefeltsvegen som er
regulert parallelt med Stakkevollvegen i plan
1479.

Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet

Alle de aktuelle eiendommene eies av Tromsø
Kommune v/Tromsø Havn AS. 124/111 festes
av Schenker AS og 125/627 festes av Cinclus
Eiendom Nord AS.
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2.2 Bebyggelse og anlegg, terrengforhold, landskap og vegetasjon/grønnstruktur
Mesteparten av arealet består av fyllmasser og er tidligere fylt opp. Det skal nå jobbes videre
med oppfylling i sjøen mot øst, i samsvar med grensene i vedtatt reguleringsplan og iht.
tillatelse gitt fra Fylkesmannen i Troms.
Planområdet er åpent og relativt flatt med unntak av der det er lagret masser. Terrenget ligger
hovedsakelig på ca. kote 2 og noen steder noe høyere både der det er bebygd og ubebygd.
Innenfor planområdet er det ikke eksisterende vegetasjon, kun næringsbebyggelse, ubebygde
områder og arealer som benyttes til midlertidig lagring av masser. Her er terrenget stedvis
betydelig høyere, men dette er hauger med lagrede masser som skal fjernes. I tillegg brukes
deler av området til lagring av materialer og delvis også hensatte gjenstander.
Det er innenfor gnr/bnr 125/282 Posten og Bring har planer om å etablere seg. Her står det i
dag et eksisterende lagerbygg som den senere tid har vært benyttet av Falck og Viking, men
det er planer om at bygget skal rives ifm. det nye prosjektet.
DB Schenker er en stor internasjonal logistikkvirksomhet som både benytter landtransport, flyog sjøfrakt. Schenkers avdeling i Tromsø leverer transport- og logistikktjenester med hovedvekt
på bil, og er lokalisert på gnr. 124 bnr. 111 i Breivika i dag. Da Schenker AS skulle etablere seg
var heller ikke deres virksomhet i samsvar med formålet i gjeldende plan 1479, men de fikk
dispensasjon til sitt tiltak innenfor planområdet. Det legges ikke opp til noen endring av
Schenkers virksomheten, men i planforslaget vil formålet også endres innenfor deres tomt, slik
at deres drift vil være i samsvar med planforslaget.
Brødrene Dahl AS er en stor VVS-grossist med sortiment som omfatter produktområder fra
baderomsmøbler til varmetekniske installasjonsprodukter. De har mer enn 50 servicesentre, og
er avhengig av gode logistikkløsninger. Plasseringen i Breivika er slik sett gunstig. Brødrene
Dahl har foreløpig planer om å opprettholde sin drift på gnr. 125 bnr. 627 der de er i dag.
Kystverket har sør på gnr. 124 bnr. 17 en plasthall og en brakkerigg som benyttes som lager.
Plasthallen skal fortsatt stå der den er, mens brakkeriggen må flyttes pga. de nye tiltak som
planlegges.
Både de sørøstre og nordøstre deler av gnr. 124 bnr. 17 innenfor planen er foreløpig benyttet til
massedeponi. Tidligere har det vært planer om at Nor Lines skulle etablere seg på det sørøstre
området, og det aktuelle arealet ble også benevnt «Nor Lines-tomta». Nå er dette ikke lenger
aktuelt, og det er uklart hva slags virksomhet og firmaer som vil etablere seg på disse arealene.
Det er imidlertid sannsynlig at det vil være bedrifter med havnerelatert tilknytning.
Maritim Sveiseservice AS, som i dag fester gnr. 124 bnr. 107, har bl.a. vært i kontakt med
Tromsø Havn ifm. at de ønsker å utvide sin virksomhet på deler av det aktuelle området, men
det er foreløpig ikke inngått avtaler om kjøp eller leie av areal.

Eksisterende lagerbygg på 125/282 sett fra nord

Oppfylt areal på Posten/Bring-tomta. Brødrene Dahl bak
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Brødrene Dahl AS (125/627) sett fra sør

Schenker AS (124/111) sett fra nordøst

Plasthall og brakkerigg for Kystverket (124/17)

Massedeponi sørøst på 124/17

2.3 Veg-, adkomst- og trafikkforhold
Stakkevollvegen (Fv59) er en veg med stor belastning, og det har også vært flere trafikkulykker
i tilknytning til denne vegen. Iht. Statens vegvesens «Vegkart» har den i dag en fartsgrense på
40 km/t og en ÅDT på ca. 16.000. Nye trafikktellinger som er gjort viser imidlertid at det er en
ÅDT på 24.180. I gjeldende reguleringsplan er det regulert en parallell firefeltsveg øst for
Stakkevollvegen som er ment som avlastningsveg for trafikken mot nærings- og havneområdet.
Denne er ikke opparbeidet.

Pilene viser dagens adkomster til planområdet
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Brødrene Dahl AS har i dag adkomst fra Stakkevollvegen via eksisterende avkjørsel/veg mellom
gnr/bnr 152/622 og 125/665. Dette er også dagens adkomst til tomta som Posten og Bring
planlegger å bygge på. Brødrene Dahl har også en adkomst nord for sitt bygg mot grensen til
125/667.
Schenker, søndre del av gnr. 124 bnr. 17, plasthallen og Kystverkets lager har adkomst via
Terminalgata som i dag har avkjørsel fra Stakkevollvegen mellom gnr/bnr 124/95 og 124/97.
Schenkers område er inngjerdet, og de har port inn til sin virksomhet like ved avkjøringen fra
Terminalgata. Porten stenges når bedriften er ubemannet. Inne på området er det parkerings-,
manøvrerings- og omlastningsarealer ifm. logistikkvirksomheten.
Det er gang- og sykkelveg langs Stakkevollvegen. Det er også bussholdeplasser langs
Stakkevollvegen i begge retninger nært planområdet. Her går rute 42: Stakkevollan-BreivikaSentrum-Langnestunnelen-Kvaløysletta-Eidkjosen som har busstopp 5 minutters gange til/fra
området. Første ankomst fra vest/sentrum er kl. 06.35 og siste avgang mot sentrum er ca. kl.
23.55. I rushtiden, mellom 07.45 og 09.45 går bussen med 10 minutters frekvens fra sentrum.
Det samme gjelder i retning mot sentrum mellom ca. kl. 14.20 og 16.30. Utenom dette varierer
frekvensen generelt mellom tre og fire ganger i timen, og ned mot to ganger i timen etter kl.
18.00. Andre bussruter kjører ikke denne traséen, noe som gjør at det blir lengre gangavstand.
2.4 Kommunal og teknisk infrastruktur samt offentlige og private servicefunksjoner
Hovedledningsnett for vann- og avløp ligger langs Stakkevollvegen, og eksisterende bebyggelse
er tilknyttet denne. For mer detaljer vises det til «VA-rammeplan Posten og Brings logistikkterminal Tromsø» datert 30.08.16, utarbeidet av Sweco AS.
Fra planområdet er det ca. 4 km til Tromsø sentrum med godt offentlig og privat tjenestetilbud.
Rett nord, på gnr. 125 bnr. 564 (Stakkevollvn 321), er det en dagligvareforretning.
2.5 Grunnforhold
Innenfor planområdet er det i hovedsak oppfylte masser. Oppfyllingen er gjennomført på
forskjellige tidspunkt, og det er også pågående oppfyllingsarbeid. Iht. AREALIS-data er det ikke
registrert fare for kvikkleire. Multiconsult AS har utarbeidet et notat ift. grunnforholdene i
området. Notatet gir en oppsummering av grunnforhold fra tidligere undersøkelser samt en
vurdering om det er behov for supplerende undersøkelser ifm. byggesøknad om ny bebyggelse.
Konklusjonen er at det i sjøen utenfor planområdet er påtruffet bløt leire, men den klassifiseres
ikke som sprøbruddmateriale eller kvikkleire. Ut ifra de undersøkelsene som er utført på land,
ser det ut til at det er friksjonsmasser ned til berg. På grunnlag av dette vurderes det som at
det ikke er fare for omseggripende leirskred som vil bre seg innover mot land.
2.6 Landbrukshensyn, kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke dyrka eller dyrkbar mark innenfor planområdet. Det er heller ikke registrerte
kulturminner, kulturmiljøer eller SEFRAK-registrerte bygg.
2.7 Miljøbelastninger området er eksponert for
Radon
Iht. AREALIS-data er planområdet ikke registrert med fare
for radon. Det har også blitt utført målinger forskjellige
steder i Tromsø mellom 2001 og 2010. Disse gir det samme
bildet som AREALIS-dataene.
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Grunnforurensning
Innenfor området er det som nevnt oppfylte masser. Siden det er benyttet rene masser, bl.a.
fra Ryatunnelen, framstår dagens byggeområder som rene og uten grunnforurensning. Det
vises for øvrig til rapport 710791‐2, datert 16.02.10 som ble utarbeidet ifm. plan 1479 når det
gjelder miljøundersøkelser.
Støy
For fartsgrenser og trafikkmengde (ÅDT) på omkringliggende veger vises det til opplysninger
under pkt. 2.3 ovenfor.
Statens vegvesen Region nord har utarbeidet støykart for de større riks- og fylkesveger i
Tromsø kommune (mars 2013). Støykartet er utarbeidet i henhold til Forurensningsforskriften,
og er for beregningshøyde 4 meter. Dette er et relativt ”grovt” kart, men gir likevel et inntrykk
av støybildet. Kartet viser at planområdet ligger omtrent i grensen for gul støysone.

På Miljøstatus.no er det også registrert gjennomsnittlig daglig vegstøy som viser det samme
støybildet.
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Kommunens kartportal viser også støysoner for fly- og helikoptertrafikk. Søndre del av
planområdet ligger innenfor gul støysone for helikoptertrafikk ifm. universitetssykehuset.

2.8 Vann, vassdrag, flom og stormflo
Området ligge som nevnt ned mot Tromsøsundet og terrenget er på et høydenivå på ca. kote 2
og stedvis noe høyere enn dette. Iht. rapporten «Havstigningsnivå – Estimater for framtidig
havstigningsnivå i norske kystkommuner» revidert i 2009 er det estimert høyder for stormflo for
år 2050 og 2100. Disse ligger på hhv. 2,51 moh. og 3,22 moh.

I kommuneplanens bestemmelser står det som følger i pkt. 12.3. Havnivåstigning og stormflo:

«Bygg og offentlig anlegg skal plasseres eller sikres for å hindre skade ved tidevannsnivå opp til
og med stormflo.
Omfang av avbøtende tiltak for avløps‐ og overvannsløsninger og endelig høydenivå som
berøres av tiltaket må avklares med kommunens fagmyndighet i hver enkelt reguleringsplansak.
Bygninger tillates ikke på terreng lavere enn kote +4 uten at det dokumenteres og iverksettes
avbøtende tiltak mot konsekvenser av fremtidig havnivåstigning og stormflonivå. Offentlige
veganlegg skal ikke plasseres på terreng lavere enn kote +3,1.
Konsekvenser av prognostisert havnivåstigning og stormflonivå skal alltid vurderes i forbindelse
med reguleringsplaner i de områdene der bebyggelse samt teknisk infrastruktur og
grønnstruktur vil være sårbare med hensyn til dette.»
2.9 Biologisk mangfold
Iht. AREALIS-data og Miljøstatus.no er det ikke registrert truede eller sårbare arter, spesielle
naturtyper inkl. spesielle marine naturtyper, inngrepsfri natur, kulturlandskap, verneområder,
villreinområder eller friluftsliv innenfor planområdet.
Iht. Miljøstatus.no er det registrert flere forekomster av den svartelistede arten Tromsøpalme
langs Stakkevollvegen, men det er ikke registrert noen innenfor selve planområdet.
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3. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER
3.1 Overordnede forutsetninger
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kgl. res. 12.06.15.
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det
er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og
bygningsloven i kommende fireårsperiode. Forventningene skal legges til grunn for de nye
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og
planer, og for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. På denne måten skal
forventningene bidra til bedre sammenheng mellom plannivåene og gjøre planleggingen mer
forutsigbar, effektiv og målrettet. Forventningene er knyttet til tre hovedtema:
• Gode og effektive planprosesser
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planretningslinjene ble fastsatt ved kgl. res. av 26.09.14. Hensikten med retningslinjene er å
oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive
planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner,
stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
3.2 Konsekvensutredning
I «Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven» av 19.12.14 står
det i vedlegg I hvilke planer som alltid skal konsekvensutredes. I pkt. 1 står det følgende:
«Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15.000 m² eller som omfatter et
planområde på mer enn 15 dekar.»
Det som reguleres er et nærings-/industriområde på nesten 80 dekar hvor totalt bruksareal
langt vil overstige 15.000 m2. Det er derfor krav om at planen skal konsekvensutredes.
3.3 Kommunale forutsetninger

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (2011-2022) hvor planområdet er markert
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Kommuneplanenes arealdel 2011-2022 ble vedtatt av Tromsø kommunestyre den 28.11.12.
Ny kommuneplanen (2015-2026) ble vedtatt i august 2015, men trukket tilbake av
Fylkesmannen fire måneder senere med bakgrunn i at det ikke var korrekt politisk behandling
av planen. Kommuneplanbestemmelser er i liten grad berørt av denne konflikten og vil gjelde
nesten uforandret om kort tid, og de nye bestemmelsene benyttes derfor ifm.
detaljreguleringen. Det området hvor Posten-konsernet ønsker å anlegge sitt nye Post- og
logistikksenteret er i begge de to ovennevnte kommuneplanene avsatt til Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur; Havn.
I tillegg er det en pågående kommunedelplanprosess for Stakkevollvegen fra rundkjøringen
mellom E8 og Rv862 og sørover, men detaljplanen som skal utarbeides berøres ikke av denne.
3.3 Reguleringsplaner i området
Området inngår i sin helhet i «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» plan nr. 1479,
vedtatt 27.02.08. Mesteparten av området som nå reguleres, er i gjeldende plan regulert til
Offentlig trafikkområde; Havneområde (OH2), mens nordøstre del er regulert til
Forretning/industri (F/I) og Industri (I1). Innenfor OH2, hvor Posten og Bring planlegger sin
virksomhet, tillates det etablert terminalanlegg, kaier og annen havnerelatert bebyggelse.
Videre tillates det plassert containere stablet 4 i høyden, dvs. opptil 10 meter. Utnyttelsen
innenfor OH2 skal maksimalt være BYA=15% og byggehøyde maks kote 14 på overkant tak,
men det tillates etablert installasjoner som stikker høyere enn angitt kotehøyde.

Utsnitt av plan 1479: «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» hvor planområdet er markert

Plan 1479 viser seg å være foreldet mht. trafikale løsninger. Tromsø kommune er derfor i
oppstartsfasen med en reguleringsprosess som regulerer vegarealet på nytt. Den planlagte
internvegen/parallellvegen til Stakkevollvegen som går gjennom havneområdet er i gjeldende
plan regulert som avkjørselsfri firefelts veg, men tenkes nå omregulert til en tofelts veg med
avkjørsler. Dette er også drøftet med Statens vegvesen, som har signalisert at de vil godkjenne
et slikt forslag.
«Detaljregulering for Logistikkterminal Breivika» berøres direkte av ovennevnte vegregulering,
og de to aktuelle planprosessene vil delvis gå parallelt. Plangrensen for Logistikkterminal
Breivika legges inn mot regulert vegareal i plan 1479, og vil grense inntil planendringen som
kommunen skal fremme.
Den 22.06.17 ble for øvrig «Detaljregulering for Stakkevollvegen 299» vedtatt (Plan 1840).
Planen omfatter gnr. 125 bnr 665 som ligger på motsatt side av den regulerte vegen som
grenser til planområdet. Det aktuelle området har betegnelsen FK1 i plan 1479.
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4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
4.1 Oppstart av planarbeid
Den 22.04.16 ble det avholdt både naboskapsmøte og oppstartsmøte med kommunen.
På naboskapsmøtet ble berørte naboer, grunneiere og myndigheter invitert for å få informasjon
om foreløpige planer for området, samt gitt mulighet for å komme med spørsmål, merknader og
informasjon ifm. saken. Statens vegvesen, Troms fylkeskommune, Brødrene Dahl AS, Schenker
AS, NorgesGruppen og TotalRenovering var representert på møtet i tillegg til Tromsø kommune,
Posten Eiendom og Tromsø Havn.
På oppstartsmøtet ble bl.a. plantype, avgrensning av planområdet og behov for konsekvensutredning avklart, og føringer for det videre planarbeidet ble lagt.
4.2 Behov for konsekvensutredning (KU) og utarbeidelse av planprogram
Planen utarbeides som en privat detaljregulering og vil være en endring av del av gjeldende
plan 1479: «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika».
I forskrift om konsekvensutredning § 2 og vedlegg I, pkt. 1 står det som nevnt at planer for
industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15.000 m² eller som omfatter et
planområde på mer enn 15 dekar alltid skal konsekvensutredes.
Planområdet er opp mot 80 dekar, og i tillegg er det planer om å tilrettelegge for bebyggelse
med godt over 15.000 m² bruksareal. På bakgrunn av både tiltakets og planområdets størrelse
utløses det dermed automatisk krav til konsekvensutredning.
I forkant av utarbeidelse av reguleringsplaner med KU skal det foreligge et forslag til
planprogram iht. §4-1 i planloven. Planprogram for området og detaljreguleringen ble
utarbeidet (datert 23.05.16) og oversendt kommunen for behandling. Den 23.06.16 vedtok
byrådet i Tromsø å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn (byrådssak 218/16).
Kommunen sendte det ut på høring, og samtidig ble oppstart av planarbeid varslet. Dette ble
kunngjort både i Nordlys (08.07.16), på kommunens og Plan1s hjemmesider, samt sendt i brev
datert 28.06.16 til berørte offentlig myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere. Frist for å
komme med merknader ble satt til 02.09.16.
Merknader som omhandlet planprogrammet ble vurdert og kommentert i saksframlegget ifm.
stadfesting av planprogrammet. Som følge av merknadene ble det gjort noen mindre
justeringer i planprogrammet, og planprogram datert 23.05.16, revidert 07.09.16 ble stadfestet
11.10.16.
Det vises til selve planprogrammet og de politiske sakene ifm. dette for mer detaljert
informasjon.
Som nevnt ble det ifm. «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» plan nr. 1479
utarbeidet rapporter og utredninger og gjennomført analyser med etterfølgende vurderinger og
konklusjoner for mange temaer, og dette bakgrunnsmaterialet og vurderingene er fremdeles
aktuelle for arealene innenfor planforslaget. Det vises derfor til planbeskrivelse m/tilhørende
konsekvensutredning og rapporter til plan 1479.
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4.3 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer
Merknadene som kom til varsel om oppstart av planarbeid er oppsummert og kommentert
nedenfor. Kopi av alle merknadene er for øvrig oversendt til Tromsø kommune.
Fylkesmannen i Troms, brev fra datert 18.08.16
Hensyn til støy
Fylkesmannen skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker bl.a. sikre at nye og
eksisterende boenheter får tilfredsstillende støyforhold som følge av planen, vurdert på
bakgrunn av:
- Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012
- Tromsø kommunes kommuneplanbestemmelser pkt 3.3
Fylkesmannen registrerer at støy er et tema som i planprogrammet kun foreslås vurdert i
planbeskrivelsen, og altså ikke tatt med som tema som skal utredes nærmere i en KU. Den
planlagte aktiviteten på planområdet kan etter Fylkesmannens mening medføre støy for
bakenforliggende boligbebyggelse ut over anbefalte støygrenser for havner og terminaler. Dette
mener de må konsekvensutredes i en støyfaglig utredning. Av utredningen må det fremkomme
hvilke avbøtende tiltak som evt. er nødvendige for å tilfredsstille føringene i T-1442.
Hensyn til samfunnssikkerhet
Det fremgår av forslag til planprogram at ROS, herunder trafikksikkerhet, skal konsekvensutredes. ROS-analysen skal belyse alle aktuelle risiko- og sårbarhetsmomenter som har
betydning for om arealet er egnet til angitt utbyggingsformål. I tillegg til trafikksikkerhet vil
klimapåvirkning, herunder havnivåstigning kombinert med stormflo og eventuell
overvannsproblematikk, være aktuelt å vurdere. Det vises for øvrig til planbestemmelser i
kommuneplanens arealdel 2.13 og 2.14. Grunnforhold vil også kunne være aktuelt i området.
Tilgjengelighet for nødetater må også vurderes og beskrives.
Forslagsstillers kommentar:
I samråd med Tromsø kommune er det kommet fram til at støy skal vurderes/utredes i
planbeskrivelsen og ikke være et eget tema i KUen. Hovedbegrunnelsen for dette er at
støyrapporten som ble utarbeidet ifm. gjeldende reguleringsplan for området innehar
trafikktall som er vel så høye som det man nå ser for seg, og ikke minst et
trafikkmønster som vil gi langt mer støy for boligbebyggelsen enn det som vil bli tilfelle
når det nå legges opp til en tofeltsveg med avkjørsler innenfor havneområdet, og ikke
en avkjørselsfri firefeltsveg som ville medført kjøring først nordover og deretter sørover
parallelt med Stakkevollvegen. Planforslaget som nå fremmes vil også ha en avkjørsel
fra sør, slik at tungtransport til Posten og Bring, samt tomtene sør for dette, vil komme
fra sør. Dette vil bidra positivt ift. støysituasjonen for boligbebyggelsen langs
Stakkevollvegen.
Det er for øvrig også laget en egen støyrapport ift. støy fra Posten og Bring sin
virksomhet som følger som vedlegg.
Risiko- og sårbarhet er utredet, og det er laget egen ROS-analyse som følger som
vedlegg til planen. Det er også ifm. detaljreguleringen utarbeidet en rammeplan for vann
og avløp som er oversendt kommunen til behandling. Kommunen har imidlertid ikke
behandlet denne, da de vil lage en felles VAO-rammeplan for større deler av Breivika.
Rammeplanen som ble utarbeidet ifm. detaljreguleringen vil da være med som grunnlag
for kommunens VAO-plan for Breivika.
Grunnforholdene i området har blitt undersøkt og utredet ifm. Plan 1479, samt andre
planer i nærområdet. I tillegg har Multiconsult laget et notat i forhold til
områdestabilitet. Det anses ikke behov for ytterligere grunnundersøkelser og utredninger

Side 14 av 51

som del av detaljreguleringen, men det er i bestemmelsene satt dokumentasjonskrav
ifm. rammetillatelse for nye bygg og anlegg.
Det nevnes også at adkomstløsninger som planlegges i området ivaretar tilgjengelighet
for nødetater på en god måte.
Troms fylkeskommune, brev datert 22.08.16
Planavdelingen hos stabssjefen gir en samordnet uttalelse fra fylkeskommunen på vegne av de
ulike fagetater. Fylkeskommunen mener planprogrammet gir grei bakgrunnsinformasjon, og at
relevante utredningstema er godt fanget opp. Det er også gjort rede for andre temaer som skal
vurderes og beskrives nærmere, men som ikke vil bli underlagt en konsekvensutredning.
Samferdsel
Tiltaket vil medføre økt persontrafikk til og fra området, og det er viktig at det legges til rette
for bruk av miljøvennlige transportformer, bl.a. at mulighetene for parkering begrenses og at
det legges til rette for bruk av kollektiv og ferdsel til fots og på sykkel. Hensynet til effektiv og
trygg gangtilgjengelighet til holdeplasser må ivaretas, og den interne organiseringen må gjøres
med tanke på trygg ferdsel til fots.
Det legges opp til to adkomster til området, en for tyngre kjøretøy og en for privatbiler og
mindre kjøretøy. Av hensyn til fremkommelighet bør en være restriktiv i forhold til avkjørsler
langs aktuelle vegstrekning, og disse må ikke ligge for tett.
For å få på plass gode og helhetlige trafikkløsninger, blir det svært viktig å se planen i et
helhetlig perspektiv, og i sammenheng med pågående planarbeid i området. De fremtidige
planene som er kommet gjennom Transportnett Tromsø må ivaretas.
Det vises også til våre innspill til oppstart av revisjon av plan 1479, Breivika havn, som i det
vesentlige omhandlet trafikkforhold og trafikksikkerhetshensyn, både knyttet til Stakkevollvegen, kollektivtrafikk, og for gående/syklende, både under anleggsperioden og etter
ferdigstillelse. Det ble fra fylkesrådet varslet innsigelse dersom det planlegges tiltak som vil
være til hinder for etablering av planlagt bussdepot på Skattøra.
Forslagsstillers kommentar:
Kommuneplanens parkeringsbestemmelser er temmelig restriktiv, og gir derfor
utfordring i forhold til driften i området. Planforslaget tar likevel utgangspunkt i
kommuneplanens bestemmelser, men for Posten og Bring er det foreslått noe økt
parkeringsdekning ift. dette. Krav til sykkelparkering følger i hovedsak kommuneplanens
bestemmelser, men er redusert for N3 (Posten og Bring). Det vises til pkt. 6.3 nedenfor.
Det er videre satt krav om at det skal etableres fortau langs adkomstvegen mellom Postog logistikksenteret og Brødrene Dahl. Prinsipp for dette er vist i utomhusplanen som
følger reguleringsplanen, og bestemmelsene sier at planen skal være retningsgivende
mht. løsninger for området. Det er langs denne vegen de fleste myke trafikanter vil
bevege seg, og denne vil lede videre opp mot bussholdeplassene ved Stakkevollvegen.
Løsningen med å skille tungtransport via en avkjørsel i sør og mindre biler og myke
trafikanter i en avkjøring i nord er gjort ut fra trafikksikkerhetshensyn. I tillegg vil en slik
løsning gjøre driften i området med hensiktsmessig og «lesbar». De to avkjørslene er
hhv. sør og nord for den regulerte Gimlerundkjøring, og det er dermed god avstand
mellom dem. Denne separeringen av trafikk vil også bidra til at boligbebyggelsen langs
Stakkevollvegen vil få redusert trafikkstøy ift. om det kun hadde vært avkjøring i nord.
Gjennom planprosessen har det vært kontakt med kommunen, som parallelt arbeider
med endring av den regulerte vegen i plan 1479. Dette planarbeidet har imidlertid
kommet noe kortere, men føring fra kommunen er søkt ivaretatt
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Statens vegvesen, brev datert 12.08.16
Arealene inngår i gjeldende plan 1479 «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» som
ble vedtatt i 2008. Byutvikling har varslet oppstart av planarbeid for å revidere denne planen,
og Statens vegvesen vil være en aktiv part i arbeidet med revideringen, med tanke på detaljprosjektering av ny tofeltsveg mellom Gimle og Nordøyavegen. I plan 1479 er det regulert
firefeltsveg fra UNN-rundkjøringen til Gimlerundkjøringen, dagens fv 59. Bygging av
firefeltsvegen er avhengig av bevilgning, og Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2017 vil bli
lagt fram i oktober 2016. Det vil da være mulig å si mer i forhold til finansiering og realisering
av 4-feltsvegen.
Statens vegvesen forutsetter at planarbeidet sees i sammenheng med revidering av 1479, da
særlig adkomst til området som omfattes av plan 1867.
Statens vegvesen forutsetter videre at det i plan 1867, Logistikkterminal Breivika, stilles et vilkår
/rekkefølgekrav om at firefeltsveg fra UNN - rundkjøringen til Gimlevegen, samt rundkjøring ved
Gimlevegen, skal være etablert før området kan tas i bruk som logistikkterminal. Dette som
følge av at Stakkevollvegen (fv. 59) allerede er en sterkt trafikkert veg, med boligbebyggelse
tett inntil. Den store trafikkmengden medfører avviklingsmessige utfordringer for både myke og
harde trafikanter, samt miljømessige utfordringer for boligene lokalisert tett opp til vegen.
Planlagt virksomhet på logistikkterminalen vil medføre ytterligere press på vegnettet, og
dermed også ytterligere helsebelastning i form av støv og støy for beboere langs denne delen
av Stakkevollvegen. Planlagt firefeltsveg fra UNN-rundkjøringen til Gimlerundkjøringen må
derfor være etablert før drift på logistikkterminal kan igangsettes
Forslagsstillers kommentar:
Det ble ikke avsatt midler til bygging av firefeltsveg fra UNN-rundkjøringen til
Gimlerundkjøringen i statsbudsjettet, men det har i etterkant blitt gjort avtaler mellom
kommunen, Statens vegvesen og Tromsø Havn om finansiering av dette prosjektet.
Videre er nå dette veganlegget lagt inn i Nasjonal Transportplans første del, og er
således sikret opparbeidet.
Som nevnt i vår kommentar til merknad fra fylkeskommunen har det vært dialog med
Tromsø kommune når det gjelder innholdet i planen og bestemmelsene for å prøve å
sikre en sammenheng mellom plan 1867 som nå fremmes og kommunens endring av
plan 1479 der det planlegges regulert tofeltsveg i stedet for firefeltsveg gjennom
Breivika. Endring av plan 1479 er imidlertid kommet kortere i planprosessen enn plan
1867.
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse ift. opparbeidelse av ny firefeltsveg mellom UNNrundkjøringen og Gimlerundkjøringen, samt rundkjøring/kryss ved Gimlevegen iht. krav
fra Statens vegvesen. Om det skulle bli aktuelt med midlertidige løsninger må dette
avklares med Tromsø kommune og Statens vegvesen.
Det bemerkes at Bring allerede har sin virksomhet i Breivika slik at tungtransport ifm.
deres virksomhet ikke vil endre trafikksituasjonen i særlig grad. For øvrig legges det opp
til en restriktiv parkeringsdekning innenfor planområdet, noe som vil medføre at
personbiltrafikk reduseres i forhold til hva Posten og Bring har i dag.
Brev fra Fiskeridirektoratet, datert 23.08.16
Fiskeridirektoratet region Nord viser til varsel om oppstart og høring av planprogram for
detaljregulering for logistikkterminal i Breivika i Tromsø, og de har ingen merknader.
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Brev fra Kystverket, datert 25.08.16
Kystverket ser positivt på at det tilrettelegges for logistikkløsninger på sjørettede arealer som
utvikles til effektive knutepunkt attraktive for vareeiere og transportører. Gode løsninger vil
bidra til målsetningen om å få mer gods fra veg til sjø, hvilket er uttrykt i NTP 2014-2023 og er
nedfelt i regjeringens strategi for effektive havner «Nasjonal havnestrategi».
Kystverket Troms og Finnmark har for øvrig ingen konkrete merknader til planprogram og
oppstartsvarsel.
Brev fra Norges Arktiske Universitet, datert 10.08.16
Arealene inngår i gjeldende reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika vedtatt i 2008 som
ble behandlet av Tromsø Museum. Det antas at detaljregulering ikke vil omfatte nye tiltak i sjø,
og Tromsø Museum har derfor ingen merknader til planforslaget.
Brev fra Maritim Sveiseservice, datert 22.08.16
Maritim Sveiseservice AS er fester av gnr 124 bnr 107 som grenser til planområdet.
Maritim Sveiseservice AS er i en utvikling, og har behov for utvidelse. Bedriften har planer om å
bygge en hall på 1.800 m2 i området, og har derfor vært i kontakt med Tromsø Havn om å få
utvide leiearealet med ca. 4.500 m2 i søndre del av planområdet. Hallen er tenkt brukt til
service og vedlikehold av fór-flåter og hjelpefartøy innen havbruksnæringen.
Maritim Sveiseservice mener derfor at vegen mellom Kystverkets plasthall og Schenker er i strid
med den arealbruken de har søkt Tromsø Havn om, og ber om at denne vegen ikke legges i
dette området. Videre ber de om at det åpnes for en byggehøyde på inntil 28 meter.
Forslagsstillers kommentar:
Etter avklaringer med Tromsø kommune og Tromsø havn omfatter reguleringsplanen
som nå fremmes et større område enn bare arealene som Posten og Bring skal etablere
seg på. Bakgrunnen for dette er at det er viktig å se Posten og Bring sitt område i
sammenheng med tilgrensende arealer, og ikke minst finne helhetlige adkomstløsninger
som sikrer tilkomst til alle de aktuelle tomtene som på sikt skal utvikles. Vegløsningen
som er regulert mellom Schenker og Kystverkets plasthall sikrer nettopp at tomtene i
søndre del av planområdet får adkomst. Regulert rundkjøringen ved Gimlevegen og
kjøreveg sørvestover fra denne i plan 1479 legger også premisser for hvor man kan ha
nye avkjøringspunkter til internveger. Når det gjelder høyder er de foreslått økt noe i
forhold til gjeldende plan, men å øke til 28 meter synes ikke riktig, bl.a. med bakgrunn i
merknad fra beboere i Stakkevollvegen, men også med tanke på nær- og fjernvirkning.
Brev fra beboere i Stakkevollvegen v/Tore Kristiansen, datert 21.08.16
Beboerne i Stakkevollvegen 308, 310, 312, 314, 316 og 318 har kommet med felles merknad.
I gjeldende reguleringsplan nr 1479 er høydebegrensning for bebyggelse satt til kote 14 for
overkant tak. Nytt revideringsforslag for plan 1867 ber om økt byggehøyde opp til 19 moh.
Dette vil medføre et betydelig estetisk avvik opp mot øvrig bebyggelse, samt påvirke øvrig
bebyggelses lysforhold og utsyn, noe de aktuelle beboerne har innvendig mot.
I planprogrammet til reguleringsplan 1867 står det at reguleringsendringer vil gi "relativt
sammenlignbare" høydeforskjeller ift. gjeldende plan. En slik økning vil imidlertid medføre i
overkant av 25% høyere bygg, og ansees ikke fra øvrig bebyggelse som "sammenlignbar
høydeforskjell". Beboerne i Stakkevollvegen 308, 310, 312, 314, 316 og 318 ber derfor om at
byggehøyde på 14 moh opprettholdes slik de er i reguleringsplan 1479.
Forslagsstillers kommentar:
Det er riktig at tillatt byggehøyde i plan 1479 er kote 14, men det tillates også etablert
installasjoner som stikker høyere enn angitt kotehøyde. I planprogrammet sto at det var
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planlagt å øke byggehøyden til 16 moh. med mulighet for 19 moh. for deler av
bebyggelsen.
Ved videre detaljering av Posten og Bring sitt anlegg er det sett nærmere på hvilke
høyder som trengs for å kunne tilrettelegge for et godt fungerende og hensiktsmessig
anlegg. Innvendige frihøyder på mellom 9 og 10 meter er tilstrekkelig for vanlige lager.
Da overkant ferdig gulv (OK gulv) skal ligge på 3,75 moh. kan det være behov for en
tillatt maksimal høyde på opptil 17 moh. for å kunne oppnå dette. Dette er samme
byggehøyde som tillates på de andre byggeområdene som ligger ut mot kaiområdet/
sjøen i plan 1479 (feltene I1, I2 og I3), og det anses derfor ikke å være et estetisk avvik
i forhold til øvrig bebyggelse i området.
Posten og Bring hadde tidligere planer om å kunne ha et høylager på deler av sitt nye
anlegg, og et slikt lager måtte ha tillatt byggehøyde på opptil 19 moh. En slik løsning er
nå tatt ut av planene, og det foreslås ikke å tillate så store høyde.
For F/I og N4 er tillatt maksimalhøyder opprettholdt som i gjeldende plan med hhv. 14
moh. for F/I 17 moh. for N4.
N1 og N2 foreslås økt til 17 moh. på lik linje som for N3. Det vil da bli samme tillatte
byggehøyde som for de andre byggearealene som grenser mot kaifront i gjeldende
reguleringsplan.
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
5.1 Reguleringsformål og arealoppgave
Hele planområdet utgjør 79,17 dekar med følgende arealfordeling på formål:
Bebyggelse og anlegg; Forretning/industri (SOSI-kode 1300)
Bebyggelse og anlegg; Næringsbebyggelse (SOSI-kode 1812)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; Veg (SOSI-kode 2010)

6,48 dekar
67,62 dekar
5,07 dekar

5.2 Bebyggelse og anlegg: - Forretning/industri (F/I)
Innenfor området har Brødrene Dahl AS sin eksisterende bedrift som de ønsker å opprettholde.
Iht. bestemmelsene tillates det eksisterende og framtidig bebyggelse for forretning og industri
med tilhørende anlegg. Detaljhandel tillates ikke. Området kan gjerdes inn.
Maks utnyttelsesgrad er %-BYA=60%
Tillatt byggehøyde er 14 moh. som i gjeldende plan 1479.
Det kan etableres inntil 0,5 bilparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for ansatte og 1,5
bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til handel og service og 0,25
bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til annen type virksomhet. Det skal videre
avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for ansatte og minimum 2
sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til handel og service og 0,5
sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til annen type virksomhet.
5.3 Bebyggelse og anlegg: - Næringsbebyggelse (N1, N2, N3 og N4)
Områdene er avsatt til eksisterende og framtidig bebyggelse og anlegg knyttet til
næringsvirksomhet. Innenfor formålet inngår industri-, lager- og kontorvirksomhet,
terminalanlegg, arealer og anlegg for logistikkvirksomhet inkl. oppstilling av containere og
kjøretøy, samt annen havnerelatert bebyggelse og anlegg. Nødvendige samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor områdene.
Området kan gjerdes inn.
På N2 (gnr. 124 bnr. 111) har Schenker AS sin logistikkvirksomhet, og denne planlegges
videreført. I gjeldende reguleringsplan er også dette området regulert til havneområde. Tiltaket
er dermed ikke i samsvar med gjeldende plan, men Schenker har fått dispensasjon fra planen
og bestemmelsene. En endring av formål fra havneområde til næringsvirksomhet vil gjøre at
Schenkers virksomhet vil være i samsvar med planforslaget.
Sørvest på del av gnr. 124 bnr. 17 er det planer om at Kystverkets eksisterende plasthall
fortsatt skal stå, mens brakkeriggen forutsettes fjernet/flyttet for å gi plass til regulert
adkomstveg f_Veg 1 til østre del 124/17 (N1) samt adkomst fra sør til 125/282 (N3). Vegen
sikrer også adkomsten til Schenker (N2).
Tromsø Havn har ikke konkrete planer for hva slags virksomhet som kommer på østre del av
124/17 (N2).
For N4 (nordøstre del av 125/282) har Tromsø Havn heller ingen konkrete planer for hva slags
virksomhet som skal komme. Adkomst til denne tomta er sikret ved å regulere f_Veg 2 og
f_Veg3.
For både N1, N2 og N4 er maks utnyttelsesgrad satt til %-BYA=60 %, mens det for N3 er satt
maks utnyttelsesgrad på %-BYA=65%.
Tillatt byggehøyde for N1, N2, N3 og N4 er 17 moh. For N4 er dette samme byggehøyde som i
gjeldende plan, mens det for N1, N2 og N3 er en økning ift. plan 1479 hvor tillatt høyde er 14
moh. 17 moh. er imidlertid samme byggehøyde som tillates på de andre byggeområdene som
ligger ut mot kaiområdet/sjøen i gjeldende plan.
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For N1, N2 og N4 kan det etableres inntil 0,5 bilparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for ansatte og
0,25 bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende. I tillegg skal det avsettes minimum 2
sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for ansatte og minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser pr
100 m2 BRA for besøkende.
For N3 kan det etableres inntil 0,65 bilparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for ansatte og 0,25
bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende. I tillegg skal det avsettes minimum 1 sykkelparkeringsplass pr 100 m2 BRA for ansatte og minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2
BRA for besøkende.
Området kan gjerdes inn.
5.4 Nærmere om Post- og logistikksenteret innenfor felt N3
Som nevnt skal Posten og Bring slå sammen sine virksomheter i Tromsø for å oppnå bedre
synergieffekt. Det er planer om at deres nye Post- og logistikksenter skal ligge innenfor
området N3. Posten og Bring håndterer både distribusjon av pakker og post som de kjører ut
med småbiler til kunder, men de har også utlevering av pakker og større gods fra sine Post- og
logistikksentre. Dette skjer både ved utkjøring, men også ved at kundene selv kommer og
henter. Mesteparten av godset fraktes med bil, men det går også mye post og varer per fly. I
tillegg forestår Posten den vesentlige vareforsyningen til Svalbard med rutebåten M/S Norbjørn.
Plasseringen av det nye Post- og logistikksenteret, med god tilgjengelighet til både overordnet
vegnett og flyplass, men også med tilknytning til kai, er derfor svært gunstig.
For at Posten-konsernet skal kunne etablere sitt Post- og logistikksenter er det en forutsetning
at tomta har tilstrekkelig bredde og dybde som gir plass til bebyggelsen som er nødvendig for
et effektivt og stort nok Post- og logistikksenter. I tillegg må det være trafikksikre og effektive
adkomst- og kjøreløsninger, samt nødvendig manøvrerings- og opplastingsarealer ifm. driften.
Området N3 har en størrelse hvor dette vil fungere, men marginene er ikke så store.
Det er laget en utomhusplan som viser hvordan Posten og Brings bebyggelse og anlegg er tenkt
utformet og plassert innenfor det aktuelle området. Planen viser også hvordan adkomstvegene
til deres anlegg, samt de tilliggende tomtene, er tenkt løst. På grunn av sikkerhet og HMS
ønskes mindre kjøretøy og tungtrafikken separert, og det er derfor planlagt to adkomster. De
større kjøretøyene skal benytte adkomst sørfra ved Schenker, fra arm av regulert rundkjøring.
Privatbilene og de mindre kjøretøyene skal ha adkomst fra nord via den nye regulerte vegen
vest for planområdet. Denne vegen planlegges regulert om fra avkjørselsfri firefeltsveg til en
tofeltsveg med mulighet for avkjørsler, en reguleringsendring som skal gjennomføres i
kommunal regi.
Utomhusplanen viser også at det er planlagt en trerekke langs det nye veganlegget vest for
planområdet samt at parkeringsplassen tenkes skjermet med en natursteinsmur mot sjøfronten.
Det understrekes at utomhusplanen viser foreløpige tenkte løsninger for Posten og Bring sitt
anlegg, og størrelse, utforming og plassering vil kunne bli endret når prosjektet skal detaljeres.
Hovedprinsippet er likevel at det skal oppføres et bygg der Posten inkl. kundebasert virksomhet
skal være i nord (del av bygget som er skravert i utomhusplanen), mens Bring og all linje- og
distribusjonstrafikk skal ligge mot sør (del av bygget uten skravur). Pakker, post og gods som
skal til Posten vil også leveres i dette området.
Bebyggelsen planlegges lagt langs den nye hovedvegen i vest i bortimot hele tomtas
lengderetning. Lagring og håndtering av containere vil derfor bli liggende på sjøsiden av
bebyggelsen. Bygget vil dermed skjerme boligene langs Stakkevollvegen for både støy fra og
utsyn til containerområdet.
Det er laget foreløpige tegninger av det planlagte bygget inkludert 3D-illustrasjoner.
Foreløpige utomhusplan, fasadetegninger og 3D-illustrasjon vises nedenfor.
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Utomhusplan som viser Posten og Bring sine foreløpige planer. Den skraverte delen av bygget mot nord skal romme
Posten inkl. kundebasert virksomhet, mens Bring og all linje- og distribusjonstrafikk skal være i den søndre delen (del
av bygget uten skravur). Utomhusplanen viser også adkomstløsningene sørfra og nordfra, og hvordan disse vegene
også vil fungere som adkomst til tilliggende tomter. (Utomhusplanen er ikke målestokkriktig)

Foreløpige fasadetegninger (ikke målestokkriktig)
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Trafikk- og manøvreringsareal,
oppstillingsareal for containere
og kaifront

Illustrasjonen viser Posten og Bring sine foreløpige planer. Bygget er plassert nærmest Stakkevollvegen og
boligbebyggelsen mens trafikk- og manøvreringsareal samt oppstillingsareal for containere vil være mot sjøsiden

Terrenget på tomta og de tilleggende tomtene ligger hovedsaklig på ca. kote 2 pluss/minus, og
tilstøtende vegarealer ligger på mellom ca. kote 2 og opp mot drøyt kote 2,5. Terrenget
innenfor søndre del av tomta N3 er planlagt hevet til ca. kote 2,5.
Skal driften kunne fungere effektivt, må både logistikklinjene inne i bygget, opplastings- og
kjørearealene utenfor, samt tilknytningen mellom bygget og opplastingsarealene være utformet
etter bestemte prinsipper. OK gulv i bygget med tilliggende lasteramper må ligge 1,25 meter
over terreng. Dette for at ramper for lossing/lasting ifm. linje- og distribusjonstrafikk skal være
på samme høyde som gulvnivå. Lastebilene kan da kjøre inntil lasterampene og alt kan lastes
og losses direkte mellom bilene og bygget. Gulvnivået blir da liggende på 3,75 moh. Denne
høyden gjør også at bygget vil være sikret i forholdet til stormflo.
Samtidig må publikum som skal til Posten kunne parkere og komme inn på gulvnivå når de skal
hente og levere pakker og gods. Dette betyr at terrenget ved nordre del av bygget må være på
ca. kote 3,75, mens de tilgrensende vegene vil ligge en drøy meter lavere. Dette medfører at
det er behov for noen ramper og støttemurer nord på tomta.
5.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: - Veg (f_Veg1 – f_Veg 3)
Adkomst til de forskjellige delfeltene innenfor planområdet er regulert til Veg. Arealene har en
bredde som innbefatter kjøreveg med tilhørende sideareal. I tillegg er det regulert tilstrekkelig
plass for fortau langs f_Veg 2. Radier og bredder et dimensjonert for vogntog. Mer detaljert
løsning for hvordan vegene er tenkt opparbeidet er vist på utomhusplan datert 28.06.17.
Det er knyttet følgende rekkefølgekrav for opparbeidelse av de regulerte vegen:
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygg innen N1 før f_Veg 1 er opparbeidet.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygg innen N3 før f_Veg 1 og f_Veg 2 inkl.
fortau er opparbeidet.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygg innen N4 før f_Veg 2 inkl. fortau og
f_Veg 3 er opparbeidet.
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6. KONSEKVENSUTREDNING

Med bakgrunn i både tiltakets og planområdets størrelse utløses det som nevnt automatisk krav
til konsekvensutredning, og planprogram til detaljreguleringen ble stadfestet 11.10.16
I planprogrammet ble det konkludert med at følgende temaer skulle være en del av
konsekvensutredningen:
1 Konsekvenser av endret arealbruk og reguleringsformål
2 Konsekvenser av bebyggelsesmønster og -volum, herunder nær- og fjernvirkning
3 Konsekvenser for trafikksituasjonen og vurdering av kollektivdekning
4 Konsekvenser for risiko- og sårbarhet, herunder trafikksikkerhet
Det ble videre beskrevet at utredningen/vurderingen skal gjennomføres etter følgende metode:
Med utgangspunkt i en beskrivelse av temaene som skal konsekvensutredes skal det i KUen gis
en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for disse.
Utredningen/vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler:
- Temaets betydning/verdi i dagens situasjon
- Det planlagte tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon
- Konsekvensenes betydning for området, dvs. temaets verdi vurdert i forhold til påvirkningens
omfang.
Det skal videre gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til nærmere undersøkelser
før gjennomføring av planen eller tiltaket. Eventuelle avbøtende tiltak skal også beskrives.
6.0 Alternativ plassering for Posten og Bring
I forbindelse med konsekvensutredning skal også alternative løsninger og plasseringer
vurderes.
Det er vurdert alternative lokaliseringer for det nye Post- og logistikksenteret. Dette er løsninger
basert på dagens lokaliseringer av Posten og Bring («0-alternativet»), hvorav ingen ville
medført behov for endring av deler av plan 1479. Disse lokaliseringene er imidlertid vurdert ikke
å være aktuelle.
Bring holder i dag til i lokaler i Terminalgata 42, som også ligger innenfor Breivika
Havneterminal ca. 8-900 meter lenger sørvest. Her er det ikke mulighet for utvidelse av det
planlagte tiltaket med samlokalisering av Posten og Bring.

Brings lokaler i Terminalgata 42
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Posten er lokalisert i Kvaløyvegen 329 nært Tromsø lufthavn. Det har blitt sett på forskjellige
løsninger for at Posten og Bring kunne samlokaliseres i dette området, både ved en utvidelse av
det eksisterende bygget til Posten, men også på en nabotomt. Det er imidlertid kommet fram til
at dette er en lite ønsket løsning, både med bakgrunn i at kommunen ikke ønsker denne typen
virksomhet i det aktuelle området, men også pga. at deler av arealet er regulert til vegformål. I
tillegg har ikke dette området havn som er nødvendig for fraktebåten Norbjørn, som går mellom
Tromsø og Svalbard med post, pakker og gods.

Postens lokaler i Kvaløyvegen 329

Plasseringen ved Tromsøysundet, med nærhet til hovedfartsåre og stamvegnett samt Tromsø
lufthavn er en av områdets fremste kvaliteter for Posten og Bring. En aktiv kaifront er en viktig
forutsetning for et levende miljø langs sjøsiden, og den bruken som foreslås vil bl.a. innebære
fortsatt trafikk med fraktebåten Norbjørn mellom Tromsø og Svalbard.
Tilknytningen til kaifronten er også et viktig fortrinn for andre aktører som i framtiden skal
etablere seg innenfor N1 og N4.
Lokalisering av Posten og Bring på den foreslåtte tomta på del av gnr. 125 bnr. 282 synes
dermed etter en samlet vurdering å være det beste alternativet.
6.1 Konsekvenser av endret arealbruk og reguleringsformål
Dagens situasjon (gjeldende reguleringsplan)
Breivika er et eksisterende nærings-, industri- og havneområde. Området er under
videreutvikling: deler av området er utviklet med bebyggelse og anlegg, mens det er flere av
tomtene som fortsatt er ubebygde eller vil transformeres med tettere næringsbebyggelse over
tid. For flere av delområdene er det også pågående planarbeid som til dels medfører noen
endringer bl.a. hva gjelder utnyttelsesgrad og høyder, men også adkomstforhold pga.
kommunens pågående planarbeid for å endre den regulerte avkjørselsfrie firefeltsvegen
gjennom området til en tofeltsveg med avkjøringsmuligheter.
I gjeldende reguleringsplan 1479 er de aktuelle arealene regulert til følgende arealbruk og
reguleringsformål:
F/I er regulert til eksisterende og framtidig bebyggelse knyttet til kombinert formål for
forretning/industri. Detaljhandel tillates ikke. Innenfor området tillates det bebyggelse med
maks kotehøyde 14 moh. og en utnyttelse på BYA=40%
I1 er regulert til industri hvor det kan være industri, næringsmiddelproduksjon og transport.
Innenfor området tillates det bebyggelse med maks kotehøyde 17 moh. og en utnyttelse på
BYA=40%
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OH2 er regulert til havneområde hvor det tillates etablert terminalanlegg, kaier og annen
havnerelatert bebyggelse med en utnyttelsesgrad på BYA=15% og byggehøyde på maks 14
moh. Installasjoner som stikker høyere enn denne kotehøyden tillates.
Innenfor arealet tillates det stablet containere 4 i høyden, dvs. 10 fra ferdig planert terreng.
Med en BYA på kun 15% ville mesteparten av området kunne fylles med containere. Ved
stabling av 4 containere i høyden, og med terreng hevet tilnærmet det som nå er planlagt, ville
topp på øverste container kunne vært mellom ca. 12,5-14 moh.
Tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon/ift. gjeldende reguleringsplan
I planforslaget som nå fremmes foreslås det ikke å gjøre endringer for arealbruken og
reguleringsformålet innenfor F/I.
For både I1 og aktuelle deler av OH2 foreslås formålet endret fra hhv. industri og havneområde
til næring. Disse er i planforslaget nå betegnet N1, N2, N3 og N4. Innenfor områdene tillates
det industri-, lager- og kontorvirksomhet, terminalanlegg, arealer og anlegg for
logistikkvirksomhet inkl. oppstilling av containere og kjøretøy samt havn og annen havnerelatert
bebyggelse og anlegg. Nødvendige samferdselsanlegg/trafikkområder og teknisk infrastruktur
tillates også etablert innenfor områdene.
For området I1 (nå betegnet N4) vil endring av reguleringsformål og arealbruk gi små
konsekvenser, da det som tillates innenfor området er relativt likt som i gjeldende plan.
I gjeldende regulering er området OH2 regulert som havneområde og var i hovedsak tenkt som
ren containerterminal. Det var ikke lagt opp til bebyggelse av betydning, men tilrettelagt for
oppstilling av containere 4 i høyden. Endringen som er foreslått av reguleringsformålet og
bestemmelsene for aktuelle deler av OH2 vil bety at det legges til rette for mer bebyggelse
framfor oppstilling av containere.
Konsekvensenes betydning for området ift. gjeldende reguleringsplan
Den vesentligste konsekvensen av endringen i arealbruk, vil være at arealet OH2 endres fra
havne-/terminalområde i betydningen mellomlagring av containere, til at området nå i langt
større grad kan bli bebygd.
Oppstilling av containere på så godt som hele området, slik gjeldende plan forutsetter, vil
innebære konstante endringer, og en dynamikk i oppstillingsmønster og høyder som medfører
at området preges av midlertidighet og fort framstår som rotete. Etablering av et bygg som en
del av Post- og logistikksenteret vil innebære en høyere utnyttelse av arealet, men også et mer
permanent og ryddig uttrykk i området. Dette anses å være positivt for nærområdene og ikke
minst for boligbebyggelsen som har utsikt til området.
Slik Posten-konsernet planlegger sitt anlegg vil også det nye bygget skjerme eksisterende
boligbebyggelse fra logistikkområdene med containere som vil ligge mot sjøsiden. Dette vil også
være fordelaktig med tanke på støy fra containervirksomheten. Denne trekkes lenger unna
boligbebyggelsen og i tillegg vil det planlagte bygget skjerme mot støy.
Det vises til rapport fra SINUS AS datert 19.05.17 ang. støy fra Posten og Bring sin virksomhet.
Rapporten viser at det planlagte bygget vil ha en svært positiv effekt ift. støy fra
containerdriften.
Illustrasjonene nedenfor viser prinsipielt hvordan området karakter endres fra et
oppstillingsområde for containere til et areal hvor det åpnes for mer bebyggelse.
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Bilde av et logistikkområde for containere. Her er containerne stablet 4 i høyden tilsvarende det som tillates på OH2

Logistikkområde med containerne stablet 4 i høyden
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Oppstillingsareal for containere

Illustrasjonen viser foreløpige planer for Posten og Bring innenfor N3. Oppstilling av containere vil være mot sjøsiden

Trafikk- og manøvreringsareal,
oppstillingsareal for containere
og kaifront

Posten og Bring sitt bygg vil skjerme bakenforliggende boliger for både utsyn til og støy fra containervirksomheten

En aktiv kaifront er en viktig forutsetning for et levende miljø langs sjøsiden, og med den
arealbruken og endringen av reguleringsformål som nå foreslås, vil forutsetningene for
havnevirksomhet opprettholdes, bl.a. ved at fortsatt trafikk med fraktebåten Norbjørn mellom
Tromsø og Svalbard ligger som en premiss. Bygging av nytt Post- og logistikksenter, men også
annen nærings- og logistikkvirksomhet på tilgrensende tomter i Breivika, vil bidra til å oppfylle
nasjonale målsettinger knyttet til overføring av transportarbeid fra veg til sjø.
Etter at gjeldende «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» ble vedtatt 27.02.08 har
det imidlertid blitt en omlegging av fraktmønster og -behov i logistikkbransjen. Posten og Bring
har fortsatt behov for arealer som kan benyttes til oppstilling av containere, men nå vil en stor
del av dette godset fraktes med bil i tillegg til båtfrakt som tidligere var mest aktuelt. I tillegg
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fraktes post og pakker med fly. Større bygg i tilknytning til driften er derfor nødvendig, og for
Posten må deler av deres bygg og anlegg også tilrettelegges for publikumsvirksomhet slik at
folk kan hente og levere pakker og gods. Gjeldende plan åpner ikke for Posten og Bring sine
planlagte tiltak.
Endringene som nå foreslås legger derimot til rette for at Posten-konsernet kan etablere sitt
planlagte felles Post- og logistikksenter i Breivika.
I tillegg vil Schenker sin virksomhet innenfor N2, som foreløpig er hjemlet gjennom
dispensasjon, formaliseres reguleringsmessig. Dette vil også muliggjøre/forenkle evt. endringer
eller utvidelser de vil ha i tilknytning til sin virksomhet, noe som anses som positivt.
Også N1 vil kunne utvikles og benyttes på tilsvarende måte.
Totalt sett anses foreslått endring av arealbruk og reguleringsformål å være positiv ved at
områdene vil kunne utvikles med mer variert bebyggelse og større bygningsmasse, noe som vil
samsvare med utviklingen av fraktmønster og -behov i logistikkbransjen. Det vil også følge opp
nasjonale og regionale føringer om effektiv utnyttelse av arealer som er omdisponert, i tillegg til
at det vil følge den nasjonale målsettinger knyttet til overføring av transportarbeid fra veg til
sjø.
For næromgivelsene, og da spesielt boligbebyggelsen nordvest for Stakkevollvegen, anses det
positivt med en endring av reguleringsformålet som åpner for at det kan oppføres bebyggelse i
større grad og at containerarealene dermed reduseres. Med den foreslåtte plasseringen og
utformingen av Posten og Bring sitt bygg vil dette ikke minst være positivt med tanke på støy,
men også estetisk ved at bygget vil skjerme for containerområde.
Behovet for nærmere undersøkelser eller avbøtende tiltak før gjennomføring av planen
Det anses ikke behov for ytterligere undersøkelser eller avbøtende tiltak mht. arealbruk og
reguleringsformål før gjennomføring av planen.
6.2 Bebyggelsesmønster og -volum, herunder nær- og fjernvirkning
Dagens situasjon (gjeldende reguleringsplan)
Iht. gjeldende reguleringsplan er det innenfor områdene F/I og N4 (som i gjeldende plan er
betegnet som hhv. F/I og I1) en tillatt utnyttelsesgrad på %BYA=40% og tillatte høyder for
bygg er på kote 14 for F/I og kote 17 for I1.
For området N1, N2 og N3, som i gjeldende plan er betegnet som OH2, er tillatt utnyttelsesgrad
%BYA=15% og tillatte høyder for o.k. tak kote 14. Iht. gjeldende bestemmelser tillates det
etablert installasjoner som stikker høyere enn angitt kotehøyde. Det står verken hvor høye slike
installasjoner kan være, og heller ikke størrelsen/utstrekningen på disse.
Videre står det at det innenfor OH2 tillates containere stablet 4 i høyden, dvs. opptil 10 m
(tilsvarer mellom ca. kote 12-14 avhengig av oppfylling på tomta).
Tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon/ift. gjeldende reguleringsplan
Med bakgrunn i krav knyttet til Posten og Bring sin virksomhet, har det vært behov for å utvide
rammene ift. gjeldende reguleringsplan, både mht. byggehøyde og tomteutnyttelse innenfor
N3. Da det fra kommunens og Tromsø Havn sin side har vært ønskelig at planområdet også
skulle omfatte tilliggende arealer mot sør og nord, har det vært naturlig å se disse områdene i
sammenheng.
I planforslaget er tillatte byggehøyder opprettholdt for områdene F/I og N4 i forhold til
gjeldende plan, og er hhv. kote 14 og kote 17. Det foreslås imidlertid en økning fra
%BYA=40% til 60% innenfor disse områdene. Utnyttelsesgraden innbefatter også
parkeringsareal.
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Innenfor N1, N2 og N3, som i gjeldende reguleringsplan ligger innenfor OH2, foreslås det å øke
tillatt byggehøyde fra kote 14 til kote 17. Planforslaget endres videre slik at det åpnes for at det
kan være bebyggelse med relativt store bygningsvolum: For N1, N2 og N3 foreslås det en
økning fra %BYA=15% til hhv. 60% for N1 og N2, og 65% for N3. Dette innbefatter også
parkeringsareal.
Konsekvensenes betydning for området ift. gjeldende reguleringsplan
Tillatte høyder innenfor F/I og N4 endres ikke. Når %BYA økes kan det bygges en større
bygningsmasse enn iht. gjeldende plan, men endringene innenfor F/I og N4 anses å gi små
konsekvenser mht. bebyggelsesmønster og -volum. Dette begrunnes bl.a. med at arealene er
en del av et større næringsområde som er under utvikling. Det er noe eksiterende bebyggelse,
men også flere tilliggende næringstomter som foreløpig ikke er bebygd, eller som kan bebygges
med høyere utnyttelse enn de har i dag. En kan ikke se at det er negativt for de nærliggende
næringstomtene at utnyttelsen økes innenfor planområdet.
I gjeldende plan tillates det 50% BYA og byggehøyde kote 14,5 på F/K2 som ligger mellom
Stakkevollvegen og områdene F/I og N4. En utbygging iht. dette innenfor F/K2 vil i stor grad
skjerme boligbebyggelsen nordvest for Stakkevollvegen, slik at en økning av BYA innenfor F/I
og N4 i liten grad vil synes fra eller påvirke boligene.
Ved å åpne for bebyggelse med høyder opp til 17 moh. innenfor N1, N2 og N3 (OH2 i plan
1479) vil det tillates den samme høyde som på de øvrige byggeområdene som ligger ut mot
kaiområdet/sjøen i gjeldende plan 1479, og bebyggelsens høyde på N1, N2 og N3 vil derfor ikke
skille seg ut fra de nordenforliggende områdene eller gi andre eller mer negative konsekvenser
enn disse.
Iht. gjeldende bestemmelser kan det innenfor OH2 etableres installasjoner som stikker høyere
opp enn angitt kotehøyde (14 moh.), men tillatt makshøyde eller størrelse/utstrekning på disse
er ikke satt. Det antas at det ville blitt tillatt høyder på 17 moh. for slike installasjoner, men at
de trolig ville hatt liten utstrekning. Dette betyr at bebyggelsen innenfor N1, N2 og N3 vil kunne
bli inntil tre meter høyere enn hva gjeldende plan åpner for. Når det i tillegg forelås en relativt
stor økning av utnyttelsesgraden vil dette totalt sett påvirke bebyggelsesmønsteret og -volum
ift. forutsetningene i gjeldende plan. Dette vil også endre nær- og fjernvirkningen av tiltakene
innenfor de aktuelle områdene, og noen av boligene som ligger nærmest Stakkevollvegen vil
kunne få redusert utsikt pga. bebyggelsen. Samtidig stiger terrenget relativt raskt opp nordvest
for Stakkevollvegen, slik at mange av boligene ligger så høyt at utsikten ikke berøres av økte
høyder på bebyggelsen. Eksisterende boliger og vegetasjon tar allerede i dag også utsikt for
noe av den bakenforliggende bebyggelsen.
Fjern og nærvirkning er vist i illustrasjonene nedenfor.
I gjeldende plan 1479 tillates det 50% BYA og byggehøyde kote 14,5 på F/K1 som ligger
mellom planområdet og Stakkevollvegen. For dette området er det nylig vedtatt en endring i
«Detaljregulering for Stakkevollvegen 299» (plan 1480), og her er maks høyde økt til 15 moh.
for deler av området, mens det for andre arealet er redusert til 12 moh. Ny bebyggelse innenfor
dette området vil i stor grad skjerme de nærmeste og nederste boligene nordvest for
Stakkevollvegen for tiltakene innenfor N1, N2, og spesielt N3. En økning av makshøyder
innenfor N1, N2 og N3 vil dermed ikke utgjøre en vesentlig forskjell i så måte, da den
nærmeste bebyggelsen vil blokkere mest selv om den vil bli noe lavere.
Iht. gjeldende bestemmelser kunne kun 15% BYA bebygges, mens resterende areal kunne
benyttes til oppstilling av containere 4 i høyden, forutsatt at man hadde tilstrekkelig trafikk/manøvreringsareal. Størstedelen av havneområdet ville dermed framstått som en ren
containerhavn. Som beskrevet under pkt. 6.1 ovenfor anses det som positivt for den bakenforliggende boligbebyggelse at det nå tilrettelegges for mer bebyggelse innenfor N1, N2 og N3 enn
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i gjeldende plan. Selv om det fremdeles vil kunne plassere containere på de ubebygde delene
av tomta, vil endringen bidra til at det blir mer bebyggelse og reduserte containerområder, og
området vil slik sett endre karakter og struktur.
Posten og Bring planlegger et stort og langstrakt bygg parallelt med, om opp mot
Stakkevollvegen, mens containere vil plasseres på sjøsiden. Volumet og plasseringen av bygget
vil som nevnt bidra til redusert støy fra, og innsyn til containervirksomheten for de som bor
nordvest for Stakkevollvegen. En slik løsning ville ikke latt seg gjennomføre iht. gjeldende plan.
Endringene som foreslås vil påvirke både fjern- og nærvirkning.
Nærvirkning vil i hovedsak påvirke til tilgrensende næringstomtene innenfor havneområdet,
pga. at det vil være eksisterende og komme ny næringsbebyggelse mellom planforslaget og
Stakkevollvegen. Endret bebyggelsesmønster og volum som følge av økte høyder og
utnyttelsesgrad, samt nærvirkningen av tiltakene anses å ha liten betydning for tilleggende
næringsarealer.
Boligene ligger med litt avstand til planområdet, og dermed er det fjernvirkning som er av størst
betydning. Planområdet kan også ses fra Lunheim og Kroken på andre siden av Tromsøysundet,
men som illustrasjonene viser vil endringene som foreslås nå bli vanskelig å se derifra.
For å illustrere nær- og fjernvirkning, samt skala sett i forhold til bebygde og ubebygde
omgivelser, er det laget en del 3D-bilder der den foreslåtte bygningsmassen til Posten og Bring
er vist fra forskjellige steder. Her er bygget vist med høyde opp til 14 moh. (iht. tillatt
byggehøyder for OH2 i gjeldende plan) og 17 moh. som nå foreslås som makshøyde på tak.
I tillegg er det laget illustrasjoner som viser Posten og Bring sitt anlegg slik det foreløpig er
planlagt. Her varierer byggehøyden litt og er også noe lavere enn foreslåtte maksimumshøyder.
Illustrasjonene viser også foreslått trerekke langs det nye veganlegget vest for planområdet.
Da det ikke er konkrete planer for de andre arealene innenfor planforslaget er disse ikke
illustrert.
Det understrekes også at ny bebyggelse, som forventes å komme på tilliggende næringstomter,
heller ikke er vist i illustrasjonene. Dette medfører at det kun gis et bilde av selve Posten og
Bring sitt planlagte tiltak, med konsekvensene for de foreslåtte endingene på deres tomt. Annen
bebyggelse som vil komme og delvis skjerme for Posten og Bring sitt anlegg er ikke med. Det
betyr at særlig fra nordvest vil inntrykket bli ganske annerledes når tilliggende næringstomter
langs Stakkevollvegen bebygges. Bl.a. vil bebyggelsen som planlegges innenfor
«Detaljregulering for Stakkevillvegen 299», som ligger mellom Posten og Bring sin tomt og
Stakkevollvegen, i stor grad skjerme og påvirke fjernvirkningen særlig for de nærmeste
boligene.
Det nevnes videre at det er en del vegetasjon og boliger som allerede i dag skjermer for utsyn
for de bakenforliggende boligene nordvest for Stakkevollvegen. Det er derfor ikke så mange
steder langs internvegene i boligområdet vi har funnet klare siktlinjer hvor Posten og Bring sitt
anlegg vil synes.
En viktig konsekvens av å øke utnyttelsesgrad og høyder er å bygge opp under overordnede
føringer om høy utnyttelse og effektiv bruk av omdisponerte arealer. Dette er også i tråd med
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
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Bebyggelse på N3 vist med høyde 14 moh. Sett fra krysset Gimlevegen x Stakkevollvegen

Bebyggelse på N3 vist med høyde 17 moh. Sett fra krysset Gimlevegen x Stakkevollvegen

Bebyggelse på N3 med foreløpig planlagt prosjekt for Posten og Bring. Sett fra krysset Gimlevegen x Stakkevollvegen
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Bebyggelse på N3 vist med høyde 14 moh. Sett fra vegen ved Njords veg 46

Bebyggelse på N3 vist med høyde 17 moh. Sett fra vegen ved Njords veg 46

Bebyggelse på N3 med foreløpig planlagt prosjekt for Posten og Bring. Sett fra vegen ved Njords veg 46
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Fjernvirkning fra Tromsdalen. Bebyggelse på N3 med høyde 14 moh.

Fjernvirkning fra Tromsdalen. Bebyggelse på N3 med høyde 17 moh.

Fjernvirkning fra Tromsdalen. Bebyggelse på N3 med foreløpig planlagt prosjekt for Posten og Bring
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Fjernvirkning fra nordvest. Bebyggelse på N3 med høyde 14 moh.

Fjernvirkning fra nordvest. Bebyggelse på N3 med høyde 17 moh.

Fjernvirkning fra nordvest. Bebyggelse på N3 med foreløpig planlagt prosjekt for Posten og Bring
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Fjernvirkning fra nordøst. Bebyggelse på N3 med høyde 14 moh.

Fjernvirkning fra nordøst. Bebyggelse på N3 med høyde 17 moh.

Fjernvirkning fra nordøst. Bebyggelse på N3 med foreløpig planlagt prosjekt for Posten og Bring
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Fjernvirkning fra sørvest. Bebyggelse på N3 med høyde 14 moh.

Fjernvirkning fra sørvest. Bebyggelse på N3 med høyde 17 moh.

Fjernvirkning fra sørvest. Bebyggelse på N3 med foreløpig planlagt prosjekt for Posten og Bring
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Fjernvirkning fra sørøst. Bebyggelse på N3 med høyde 14 moh.

Fjernvirkning fra sørøst. Bebyggelse på N3 med høyde 17 moh.

Fjernvirkning fra sørøst. Bebyggelse på N3 med foreløpig planlagt prosjekt for Posten og Bring
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Behovet for nærmere undersøkelser eller avbøtende tiltak før gjennomføring av planen
Det anses ikke behov for nærmere undersøkelser mht. bebyggelsesmønster og volum, eller
avbøtende tiltak før gjennomføring av planen.
Siden det ikke er noen konkrete planer for de ubebygde tomtene på N1 og N4 må imidlertid
fjern- og nærvirkning av planlagt bebyggelse vises ifm. byggesak. Det samme gjelder hvis det
planlegges større endringer eller tiltak innenfor de tomtene som allerede er bebygd innenfor N1
og F/I.
6.3 Trafikksituasjonen og vurdering av kollektivdekning
Dagens situasjon (gjeldende reguleringsplan)
I gjeldende «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» er det regulert en avkjørselsfri
firefeltsveg gjennom næringsområdet fra Gimlerundkjøringen og nordover til ny regulert
rundkjøring ved krysset Stakkevollvegen x Nordøyvegen. Derifra går det en arm fra
rundkjøringen østover som igjen tar av sørover og går tilbake parallelt på østsiden av
firefeltsvegen. Dette var planlagt som hovedadkomst til områdene F/I, I1 og nordre del av OH2
(nå betegnet som hhv. F/I, N3 og N4 i endringsforslaget). Søndre del av OH2 (betegnet N1 i
endringsforslaget) skulle ha adkomst fra vegarm som er regulert sørover fra Gimlerundkjøringen.
Stakkevollvegen er en del av hovednettet for sykkel.
Tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon/ift. gjeldende reguleringsplan
Kommunen er i gang med å endre deler av «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika»
slik at den regulerte avkjørselsfrie firefeltsvegen endres til tofeltsveg med mulighet for avkjøring
til næringstomtene, hvor det også vil bli vektlagt å regulere og opparbeide gode løsninger for
myke trafikanter. Etter avklaring med kommunen er derfor ikke de tilliggende vegarealene
innarbeidet i planforslaget, men føringene i de endringene kommunen planlegger i sitt
planforslag er søkt lagt til grunn ved planlegging av adkomstløsninger i «Detaljregulering for
Logistikkterminal Breivika».
Som utomhusplan datert 28.06.17 viser, foreslås det at den eksisterende nordre avkjørselen til
Brødrene Dahl AS opprettholdes på tilnærmet samme sted innenfor på F/I. Her er det også på
plankartet regulert avkjørselspil. Dagens avkjøring mellom Brødrene Dahl og Posten og Bring sin
tomt opprettholdes også tilnærmet på samme sted, men denne strammes opp og vil bli en
felles avkjøring til både felt F/I (Brødrene Dahl), nordre del av N3 (Posten og Bring) og
næringstomta N4. Vegarealet er betegnet f_Veg 2 på plankartet. Fra adkomstvegen foreslås det
at det anlegges en veg som tar av nordover mellom F/I og N4 som også vil kunne fungere som
adkomst til næringsarealene nord for disse (f_Veg 3).
Langs f_Veg 2, mellom F/I og N3, anlegges det fortau på sørsiden av vegen fram til
innkjøringen til Posten og Bring.
Adkomst til alle næringstomtene er vist med avkjørselspiler på plankartet.
Adkomst til N1, N2 og søndre del av N3 vil være via den regulerte sørøstre armen av
Gimlerundkjøringen. Herifra foreslås det å ha adkomst mellom Schenker og plasthallen til
Kystverket (f_Veg 1). Dette forutsettes at brakkeriggen som Kystverket benytter må fjernes.
Schenker vil da kunne opprettholde sin adkomst slik den er i dag, eller tilnærmet likt dette.
Videre vil denne løsningen være adkomst N1 og søndre del av N3.
Adkomst til næringstomtene er vist med avkjørselspiler på plankartet.
Konsekvensenes betydning for området ift. gjeldende reguleringsplan
I gjeldende reguleringsplan 1479 var det tilrettelagt for en containerterminal hvor det
fortrinnsvis ville være koordinering mellom ulik skipstransport. Som følge av omleggingen
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innenfor transportsektoren vil den godsterminalen det nå tilrettelegges for i større grad utgjøre
et bindeledd mellom bil- til biltransport, men også mellom bilbasert og skipsbasert transport,
samt videre transport med fly.
Endringene for N1, N2 og N3 (tidligere OH2) vil innebære et større antall ansatte innenfor
planområdet enn iht. gjeldende regulering. I tillegg vil det være post-/budbiler i tilknytning til
post- og pakketjeneste, samt privattrafikk ifm. henting av pakker og gods. Opplastingsplass for
post-/budbiler vil også være nødvendig innenfor området til Posten og Bring. Som følge av
innstramninger på tillatt antall parkeringsplasser i kommuneplanbestemmelsene (omtales
nedenfor), vil imidlertid flere av de som tidligere har kjørt bil, heller gå, sykle eller benytte
kollektiv. Dette kan medføre at trafikk til planområdet kan bli redusert iht. beregninger som er
gjort tidligere ifm. plan 1479. Dette gjelder imidlertid fortrinnsvis småbiltrafikk. Separeringen av
småbiler og større kjøretøy, og ikke minst endring til tofeltsveg med mulighet for
direkteavkjørsler, vil redusere kjørelengden og dermed også trafikkbelastningen i området i
forhold til regulert vegløsning med avkjørselsfri firefeltsveg med parallellveg i øst.
Beregnet trafikkbelastning som lå som forutsetning både i støyrapporten og trafikkvurderingene
ifm. plan 1479 vil dermed ikke bli økt som følge av planforslaget som nå fremmes. Ut fra en
helhetsvurdering anses derfor endringsforslaget ikke å gi mer negative konsekvenser for
nærområdene eller tilliggende vegen mht. trafikk og støy, enn konsekvensene som ble utredet
ifm. gjeldende plan 1479.
Planlagte interne veg- og adkomstløsninger innenfor planområdet tar som nevnt utgangpunkt i
at den regulerte avkjørselsfrie firefeltsvegen endres til tofeltsveg med mulighet for avkjørsler.
Denne vegen vil gi gode og effektive løsninger for næringsområdet, i tillegg til at den vil gi god
standard, kapasitet og sikkerhet på vegsystemet i området.
Den planlagte tofeltsvegen med avkjørselsmulighet ligger som en forutsetning for at de
planlagte løsningene innenfor området skal kunne gjennomføres, inklusive Posten og Brings
planlagte bebyggelse og anlegg på N3.
Det har vært et mål å legge opp til ryddige, effektive og trafikksikre løsninger, men også et
trafikkmønster som minimerer støyen fra området til boligene nordvest for Stakkevollvegen.
Med bakgrunn i sikkerhet og HMS ønsker Posten og Bring at mindre kjøretøy og tungtrafikken
separeres i sitt anlegg, og det er derfor lagt opp til to adkomster. Tungtransport vil benytte den
søndre avkjøringen ved Schenker (f_Veg 1), og all kjøring, manøvrering, opplasting og
oppstilling av store biler vil dermed også foregå på søndre del av N3. Kundetrafikk og all kjøring
med mindre biler til og fra Posten og Bring vil foregå via den nordre avkjøringen som ligger
mellom f_Veg 2. Denne separeringen vil både redusere støybelastningen for boligene, men ikke
minst være et sikkerhetsmessig godt tiltak.
Det er videre lagt til rette for god tilgjengelighet for gående og syklende. Etablering av fortau
langs deler av f_Veg 2 vil sikre myke trafikanter. Dette gjelder de som kommer til å gå, sykle
eller benytte kollektiv. De myke trafikantene vil komme fra Stakkevollvegen og/eller den nye
tofeltsvegen mellom planområdet og Stakkevollvegen. Både Stakkevollvegen og den nye
tofeltsvegen planlegges med gode gang- og sykkelvegløsninger.
I bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2026 er det svært restriktive parkeringskrav:
For bedrifter i det aktuelle området (indre sone) tillates det etablert inntil 0,5 bilparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for ansatte og 1,5 bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til
handel og service og 0,25 bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til annen type
virksomhet. I tillegg skal det avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for
ansatte og minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til handel og
service og 0,5 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende til annen type virksomhet.
Dette er i hovedsak videreført i detaljreguleringen og er innarbeidet som krav for F/I, N1, N2 og
N4.
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Ut i fra foreløpige planer vil Post- og logistikksenteret til Posten-konsernet ha en størrelse på ca.
16.300 m2 BRA, noe som tilsier at det etter kommuneplanens bestemmelser tillates å ha
maksimalt 82 P-plasser for bil, mens det er krav om at det må avsettes minimum 326
sykkelparkeringsplasser. Utomhusplanen som er laget for Post- og logistikksenteret viser en
løsning der dette antall P-plasser og sykkelparkeringsplasser er innarbeidet.
Beregninger som Posten og Bring har gjort ut i fra sine eksisterende anlegg og med erfaring fra
lignende samlokaliseringer, viser imidlertid at det på den mest aktive/besøkte tiden på dagen er
ca. 165 ansatte som har privatbiler inne på området samtidig. De har dermed sett dette som et
ønsket antall parkeringsplasser for ansatte. I tillegg vil Post- og logistikksenteret fungere som
terminal for post- og pakketjenesten, slik at budbiler kjører ut fra området. Privatpersoner kan
dessuten komme og hente pakker og gods, og disse kundene må ha tilgang til parkering.
Grunnen er at slike pakker og gods ofte er for store/plasskrevende til å ta med på bussen eller
frakte med seg på sykkel eller til fots, noe som betinger at kunder har behov for å benytte bil.
Oppstillingsplass for post-/budbiler samt vare- og lastebiler vil også være nødvendig innenfor
området til Posten og Bring.
Posten og Bring er imidlertid innforstått med at en så høy parkeringsdekning ikke er forenelig
med forutsetningene i området. De vil derfor jobbe aktivt for å påvirke de ansatte til å gå over
til å kjøre kollektivt, gå eller sykle.
Ved vurdering av antall parkeringsplasser må det legges vekt på tilgjengelighet til fots, med
sykkel og med kollektivtransport. Når det gjelder kollektivtransport er både nærhet til
holdeplass, frekvens og tidspunkt for første og siste avgang viktige premisser for at det skal
være et godt alternativ til bil.
Bussrute 42: Stakkevollan-Breivika-Sentrum-Eidkjosen har som nevnt stopp i begge retninger
langs Stakkevollvegen, ca. 5 minutters gange til/fra logistikksenteret. Første ankomst fra
sentrum er kl. 06.35 og siste avgang er ca. kl. 23.55 i motsatt retning. Frekvensen på
bussavgangene er relativt greie, men det er en stor utfordring at ansatte på Post- og
logistikksenteret har skiftarbeid med ugunstig arbeidstid, og dermed starter og slutter på jobb
utenom den tiden det er normalt kollektivtilbud. For disse vil det være vanskelig å basere seg
på kollektivtransport.
Det er opplyst at Tromsø kommune har registrert rutetilbudet langs Stakkevollvegen som en
utfordring som må løses, men så lenge tilbudet ikke er tilpasses arbeidstid, vil det være behov
for å tillate et økt antall parkeringsplasser i forhold til kommuneplanens bestemmelser. Som
følge av dette, og med antall ansatte på logistikksenteret, vil også parkeringsbehov for sykkel
være redusert.
Det foreslås derfor at det for Posten og Bring sitt område (N3) tillates inntil 0,65 bilparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for ansatte og 0,25 bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende.
Krav til antall sykkelparkeringsplasser er redusert til 1 plass pr 100 m2 BRA for ansatte, men
opprettholdt med krav om minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende.
I tillegg til at utomhusplanen viser hvor adkomst og parkering foreløpig er tenkt plassert, vises
også arealer for manøvrering, omlasting og midlertidig oppstilling av større og mindre biler i
tilknytning til driften samt lokalisering av containervirksomheten.
Planlagte veg- og trafikkløsninger anses å være hensiktsmessige og funksjonelle og vil gi en
effektiv og god adkomst både til områdene innenfor planområdet, men også til delområder nord
for planen. I tillegg er løsningene som er foreslått trafikksikre både ved separering av større og
mindre kjøretøy, samt ved planer om å anlegge fortau langs deler av f_veg 2. Fortauet kobles
videre til gang- og sykkelvegløsninger langs den nye tofeltsvegen rett vest for planområdet og
videre opp mot Stakkevollvegen. Det planlegges også etablert sykkelfelt og fortau langs
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Stakkevollvegens vestside, slik at det vil bli et sammenhengende og godt tilbud for gående og
syklende.
Det er noe usikkerhet ift. når den nye parallellvegen mellom planområdet og Stakkevollvegen vil
være ferdig utbygd. Det forutsettes derfor at det kan etableres midlertidige adkomstløsninger til
planområdet hvis deler av dette blir utbygd før vegen er ferdig anlagt. Løsninger mht.
plassering, standard og bredde for midlertidig adkomst må avklares med Tromsø kommune og
Statens vegvesen.
Behovet for nærmere undersøkelser eller avbøtende tiltak før gjennomføring av planen
Forutsatt at den regulerte avkjørselsfrie firefeltsvegen endres til tofeltsveg med mulighet for
avkjørsler slik kommunen har lagt som føring, anses det ikke behov for nærmere undersøkelser
eller avbøtende tiltak mht. trafikk før gjennomføring av planen. Det legges da til grunn at
Posten og Bring skal anlegge en løsning lik prinsippet i utomhusplan datert 28.06.17.
Før ny utbygging innenfor N1 og N4 samt tilstøtende næringsarealer, som forutsettes å kunne
benytte de planlagte adkomstvegene innenfor planområdet, må endelig plassering og løsning
for adkomst vurderes ifm. hhv. byggesak og evt. detaljregulering.
6.4 Risiko- og sårbarhet, herunder trafikksikkerhet
Dagens situasjon (gjeldende reguleringsplan)
I forbindelse med «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» var samfunnssikkerhet et
av temaene i konsekvensutredningen. Der står det bl.a. følgende:

«På grunn av vanskelighetene med å forutsi hvilke etableringer som vil finne sted i
Breivika nasjonalhavn, vil en mer konkret risiko- og sårbarhetsanalyse først kunne
foretas i tilknytning til enkeltetableringer i området.
Som et minimum skal da følgende forhold vurderes: Den risiko byggeprosjektet utgjør
for Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), omkringliggende bebyggelse og
konsekvensen for trafikkbildet til og fra havneområdet.
I forståelse med Fylkesmannens beredskapsavdeling blir det ikke utarbeidet en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) utover denne delutredningen i nåværende fase.»

Tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon/ift. gjeldende reguleringsplan
Ifm. endringsforslaget som nå fremmes er det laget en Risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne
bygger på mal utarbeidet av DSB. I utgangspunktet er det risiko og sårbarhet som følge av
endringene som foreslås i planen det er viktigst å få belyst og vurdert, men i ROS-analysen er
planområdet som sådan vurdert, både når det gjelder hva området er utsatt for, og hva tiltak
iht. planen kan medføre av risiko.
Nedenfor er de temaene som anses å kunne medføre uønskede hendelser listet opp.
Planområdet kan være utsatt for, eller kan medføre risiko for:
o Tidevannsflom
o Radongass
o Vassdragsområdet
o Støv/støy fra industri
o Støv/støy fra trafikk
Tiltak
o
o
o
o
o

iht. planen kan medføre risiko for:
Støv/støy fra trafikk
Støv/støy fra andre kilder
Ulykke i av-/påkjørsler
Ulykke med gående/syklende
Ulykke ved anleggsgjennomføring
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Konsekvensenes betydning for området
Konklusjonen i analysen er som følger:

«ROS-analysen viser at det generelt er liten eller mindre sannsynlighet og relativt små
konsekvenser ved gjennomføring av tiltak iht. planen forutsatt at foreslåtte
forebyggende tiltak ivaretas. De forholdene hvor det antas at det medfører risiko er
omtalt over. Hovedkonklusjonen er at de endringene som er foreslått i forhold til
gjeldende reguleringsplan ikke vil endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier
i særlig negativ retning.»

Som en oppsummering av kan nevnes:
- Ny bebyggelse til Posten og Bring er planlagt med OK gulv på 3,75 moh., og vil dermed
ligge over minstenivå for kompensert havstigning og springflo.
-

De oppfylte massene er av en slik karakter at tiltak i henhold til planen ikke anses å
påvirke områdestabiliteten. Det vises til notat fra Multiconsult datert 06.07.17 som er
utarbeidet ifm. detaljreguleringen. I notatet er det foretatt en oppsummering av
grunnforholdene fra tidligere grunnundersøkelser, samt gjort en vurdering av behovet
for supplerende undersøkelser ifm. byggesøknad for ny bebyggelse.
Tidligere grunnundersøkelser i sjø utenfor planområdet viser bløt siltig korallsand over
bløt siltig leire, men den er ikke klassifisert som kvikkleire eller sprøbruddmateriale. I
tillegg har det gått flere dokumenterte skred i området som ikke har utviklet seg
retrogressivt. Det betyr at grunnen ikke viser et utglidningsmønster som er typisk for
sprøbruddmateriale.
Det er også foretatt grunnundersøkelser på land, like ved den aktuelle tomta, som viser
at grunnen på land består av faste masser som er mellom 1,8 og 5,4 meter tykke.
Massene består av grusig, sandig, siltig materiale.
Konklusjonen i rapporten er derfor som følger:

«På sjøen er det påtruffet bløt leire, men den klassifiseres ikke som sprøbruddmateriale
eller kvikkleire. Ut ifra de undersøkelsene som er utført på land, ser det ut til at det er
friksjonsmasser ned til berg.
På grunnlag av dette vurderes det som at det ikke er fare for omseggripende leirskred
som vil bre seg innover mot land.
For geoteknisk prosjektering av tiltakene/planene på tomta, anbefales det utført
supplerende undersøkelser på land med for eksempel prøvegraving med geotekniker.
Det kan også være aktuelt med opplodding av sjøbunnen utenfor reguleringsområdet.
Før vi bestemmer omfanget av undersøkelsen må det foreligge konkrete planer for
tomta.»

Som oppføling av konklusjonen i Multiconsults notat er de satt rekkefølgekrav i
bestemmelsene med hensyn til geoteknisk dokumentasjon ifm. rammetillatelse.
Der er planer om videre oppfylling innenfor området. Dette forutsettes gjort med sikre
og hensiktsmessige masser, slik at en oppfylling ikke vil påvirke ras- og flomfare eller
miljømessige forhold. Tiltaket er omsøkt og tillatelse er gitt.
Siden det er benyttet rene masser, bl.a. fra Ryatunnelen, framstår massene i dagens
byggeområde også som rene og uten grunnforurensning.
Det vises for øvrig til planbeskrivelse m/tilhørende konsekvensutredning og rapporter til
«Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika» plan nr. 1479, deriblant rapport
710791‐1, datert 11. 03.09 som gjelder grunnundersøkelser og rapport 710791‐2, datert
16.02.10 når gjelder miljøundersøkelser.
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-

Det er lagt vekt på å finne trafikksikre og gode løsninger både for myke trafikanter,
bilister samt de som skal ferdes innenfor området. Dette vil redusere faren for uhell og
ulykker.

-

Når det gjelder anleggsgjennomføring forutsettes det at området sikres godt i
anleggsfasen, slik at uhell og ulykker unngås og uvedkomne ikke får tilgang til anlegget.

-

Adkomstløsningene som er planlagt i området ivaretar tilgjengelighet for nødetater på
en god måte.

-

Overvannløsninger som velges må være slik at de ikke vil føre til endret avrenningssituasjon. Foreløpige løsninger er som nevnt vist i rammeplan for VAO som er oversendt
kommunen ifm. detaljreguleringen. Denne er imidlertid ikke behandlet, da kommunen
har startet arbeidet med en felles VAO-rammeplan for større deler av Breivika. Det er i
bestemmelsene rekkefølgekrav som sier at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for nye
tiltak innenfor planområdet før helhetlig VAO-rammeplan for Breivika havn foreligger.

-

Forslaget vil medføre økt antall ansatte, men trolig ikke mer trafikk. I alle fall vil
trafikken ikke øke ift. det som lå i forutsetningene i gjeldende plan 1479. Ut over dette
forutsettes det at det ikke skal være tiltak som fører til grunn- eller luftforurensning.

-

Det er ingen kraftledninger som går i eller like ved planområdet.

-

Det er ikke registrert fare for radon i området. Evt. radonforebyggende tiltak vil vurderes
og håndteres ifm. byggesøknad

-

Det er ikke beregnet lagring av farlig gods innenfor Post- og logistikksenteret, men det
vil være farlig gods innenfor området som er under transport inn/ut. Det forutsettes
imidlertid at dette håndteres etter gjeldende forskrifter og regler.

Behovet for nærmere undersøkelser eller avbøtende tiltak før gjennomføring av planen
Det forutsettes at kommunens helhetlige rammeplan for vann og avløp for større deler av
Breivika vil utarbeides slik at den erstatter den innsendte VAO-rammeplanen som ble utarbeidet
ifm. detaljreguleringen, og Tromsø kommune har sagt at de tar sikte på at den skal foreligge i
løpet av september 2017.
Det vises også til ROS-analysen der det er foreslått noen avbøtende tiltak som må følges opp i
den videre prosessen. Ut over dette anses det ikke behov for ytterlige undersøkelser eller andre
avbøtende tiltak før gjennomføring av planen.
Hvis det på et senere tidspunkt skulle planlegges tiltak innenfor andre deler av planområdet
som kan gi endret situasjon når det gjelder risiko- eller sårbarhet, må dette avklares og utredes
ifm. den enkelte sak.
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7. ANDRE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

I tillegg til de temaene som inngår i konsekvensutredningen er det nedenfor en rekke andre
temaer og forhold hvor konsekvensene vurderes/drøftes som en del av planbeskrivelsen.
7.1 Overordnede og kommunale forutsetninger
Overordnede forutsetninger
I tillegg til at varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i lokalavis, på kommunens og
Plan1s hjemmeside samt sendt direkte i brev til berørte parter er det også avholdt
naboskapsmøte. Undervegs i planprosessen har det også vært god dialog med Tromsø
kommune, samt kontakt med aktører innenfor planområdet. Det anses dermed at medvirkning
er godt ivaretatt, og at det har vært en god og effektive planprosess. Det bemerkes likevel at
planarbeidet stoppet opp pga. at kommunens behandling av rammeplan for VAO lot vente på
seg. Bakgrunnen var at kommunen har vært usikker på håndteringen av VAO-planene i
området, da det hadde vært hensiktsmessig å se disse i sammenheng med større deler av
Breivika. Arbeidet med å lage en større og overordnet VAO-plan er nå startet opp av
kommunen, og VAO-rammeplanen som ble utarbeidet for plan 1867 er tatt inn som grunnlag.
Planforslaget legger til rette for videreutvikling og fortetting innenfor det eksisterende
næringsområde Breivika, som ligger like ved Tromsø sentrum og med direkte tilknytning til kaiog sjøfront, nærhet til hovedveg og lufthavn. Dette er med på å bygge opp under bærekraftig
areal- og samfunnsutvikling og legger til rette for verdiskaping og næringsutvikling i Breivika og
Tromsø. Arealbruken og planlagt framtidig veg- og transportsystem i nærområdet, inkl. kaifront,
er med på å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.
Planforslaget legger videre til rette for god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, bl.a. ved
forslag til løsning for adkomst til både eksisterende og framtidige virksomheter og tomter, med
tilkobling til de planlagte vegene som grenser mot planområdet. Både ut fra trafikksikkerhetsog logistikkhensyn er det foreslått å separere tungtransport og småbiler som skal til Posten og
Bring. I tillegg er det krav om fortau langs adkomstvegen nord for Posten og Bring.
Med de interne føringene som Posten og Bring har ift. miljøaspektet, samt løsningene som er
foreslått i planen og bestemmelsene, vil planforslaget bidra til å legge til rette for at dette blir et
attraktivt område med klimavennlige løsninger.
Både «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» og «Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» synes godt ivaretatt.
Kommunale forutsetninger
Størstedelen av arealet i plan 1867 er i gjeldende kommuneplan (vedtatt 28.11.12) avsatt til
havn, mens den nordre delen er avsatt til næringsbebyggelse. Store deler av planforslaget vil
dermed ikke være i samsvar med gjeldende kommuneplan. Hovedprinsippet om å ha
havnetilknyttet næring er likevel videreført i planforslaget, og det anses dermed at endingen
ikke strider mot intensjonen i kommuneplanen.
Mindre deler av arealet innenfor plan 1867 er i kommuneplanen markert med hensynssone for
støy fra Stakkevollvegen. Da det ikke legges til rette for støyfølsom bebyggelse innenfor
planforslaget anses ikke dette som problematisk ift. tiltak innenfor området.
Kommuneplanens bestemmelser 2015-2026 (disse er ennå ikke er endelig godkjent) er i all
hovedsak fulgt opp. Det er imidlertid foreslått at felt N3, Posten og Bring sitt område, kan ha
noe høyde parkeringsdekning for bil og lavere parkeringsdekning for sykkel enn kommuneplanens bestemmelser. I disse bestemmelsene står det også at det ved vurdering av
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transport. Bestemmelsene åpner dermed for at det kan foretas individuelle vurderinger ift.
parkeringsnormene for hvert enkelt område.
For nærmere forklaring og begrunnelse for parkeringsdekningen som er foreslått, vises til pkt.
6.3 ovenfor. Det anses at dette er et relativt lite avvik ift. kommuneplanens bestemmelser og vil
få små konsekvenser for selve planområdet og tilliggende arealer.
Deler av planforslaget er ikke i tråd med «Reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika»
plan nr. 1479, mens hovedtrekkene i bestemmelsene er videreført fra overordnet plan.
Når det gjelder forholdet til gjeldende 1479, og konsekvenser ift. endring av formål, utnyttelse,
høyder etc. vises det til pkt. 6.1 og 6.2 under Konsekvensutredning.
7.2 Landskap og terreng
Terrenget innenfor planområdet er relativt flatt og har ingen spesielle natur- eller
landskapsverdier. I dag er mesteparten av planområdet allerede oppfylt og planert og ligger
som nevnt på ca. kote 2. Det skal foregå videre opp- og utfyllingsarbeid i sjøen mot sørøst/øst.
Dette er i samsvar med grensene i vedtatt reguleringsplan samt iht. tillatelse gitt fra
Fylkesmannen i Troms.
Østre del av gnr. 124 bnr. 17 benyttes i dag til midlertidig lagring av masser. Terrenget er her
stedvis betydelig høyere, men dette er lagrede masser som skal fjernes og terrenget vil
tilbakeføres til tilsvarende høyder som tilliggende arealer når massene er fjernet.
Det er planlagt at terrenget innenfor felt N3 skal heves til ca. kote 2,5 i sør. Tilnærmet
tilsvarende høyder kan også trolig være aktuelle for de andre tilliggende ubebygde tomtene.
Det anses dermed at tiltak iht. planen i liten grad påvirke terreng og landskapsformasjoner.
Nordre del av N3 må imidlertid heves til kote 3,75 for å tilpasses Posten og Brings anlegg og
drift. Der vil det da bli behov for noe mur og ramper pga. at tilliggende vegen ligger lavere.
Ny bebyggelse vil ligge i et etablert og framtidig nærings- og industriområde. Også innenfor de
andre regulerte byggeområdene langs kaia og sjøkanten tillates byggehøyder på 17 moh i
gjeldende reguleringsplan. Ny bebyggelse innenfor planen vil dermed ikke skille seg ut i forhold
til tilliggende bebyggelse når Breivika på sikt bygges ut mer.
Det vises også til pkt. 6.2 under Konsekvensutredning som omhandler bygningsvolum og nærog fjernvirkning.
7.3 Stedets karakter
Arealene innenfor planen inngår i et nærings- og industriområde hvor det både er bebygde og
ubebygde tomter. Deler av de ubebygde arealene benyttes i dag til midlertidig lagring av
masser, noe lagring av materialer og stedvis er det også en del hensatte gjenstander.
Eksisterende bebyggelse har varierende volum og høyder, forskjellig materialbruk og varierende
standard, og det er ingen helhetlig karakter innenfor området. Noen av byggene innenfor
planområdet er som nevnt planlagt revet og/eller flyttet.
Også på de tilgrensende tomtene er situasjonen relativt lik når det gjelder stedskarakter.
Samtidig er det planer om nyetableringer i nærområdet, bl.a. er «Detaljregulering Stakkevollvegen 299», som ligger like vest for planområdet, nylig vedtatt.
En videreutvikling av området med næringsbebyggelse innenfor rammen i planforslaget vil
være positivt i forhold til stedets karakter.
7.4 Byform og estetikk
Arealet ligger i et nærings- og industriområde og planforslaget skal tilrettelegge for videreføring
av denne typen virksomhet. Det vil være naturlig og ønskelig at plassering, størrelse og
utforming av ny bebyggelse og anlegg vil gjenspeile deres funksjon. For å sikre at det blir tatt
estetiske hensyn er det i bestemmelsen et punkt som sier at det ved søknad om rammetillatelse
skal dokumenteres at det er tatt rimelige skjønnhetshensyn mht. bebyggelsen. I tillegg er det
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krav om at varig bebyggelse innenfor den enkelte tomt skal ha en overordnet ensartet
utforming og et helhetlig preg. Dette vil følges opp i den enkelte byggesak.
For å bidra til et mer helhetlig preg i området er det i utomhusplanen vist en trerekke mot det
planlagte veganlegget vest for planområdet. Av hensyn til innsyn fra sjøen er det også foreslått
å skjerme parkeringsplassen, som ligger ut mot sjø-/kaifronten, med en natursteinsmur.
Hensyn til estetikk synes ivaretatt.
7.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrerte kulturminner, kulturmiljøer eller SEFRAK-registrerte bygg innenfor
området, og tiltak iht. planen kommer derfor ikke i konflikt med kulturminner eller -miljøer. Det
er likevel tatt inn et punkt i bestemmelsene som sikrer forholdet til eventuelle ukjente
kulturminner.
7.6 Forhold til kravene i kap II i naturmangfoldloven
Som nevnt er det ikke registrert truede eller sårbare arter, spesielle naturtyper inkl. spesielle
marine naturtyper, inngrepsfri natur, kulturlandskap, verneområder, villreinområder eller
friluftsliv innenfor planområdet, og tiltak iht. planen vil dermed ikke berøre disse interessene.
Det vises til egen sjekkliste ift. naturmangfoldloven som vedlegges.
7.7 Rekreasjonsinteresser og -bruk
Planområdet er en del av nærings, industri- og havneområdet Breivika og har ingen funksjon
som rekreasjonsområde i dag. Området skal videreutvikles med nærings- og logistikkvirksomhet, og det er derfor heller ingen planer om at det skal være et område for rekreasjonsbruk
i framtiden. Det er derimot flere steder at det ikke er ønskelig at uvedkommende har tilgang, og
disse områdene vil bli inngjerdet. Dette er i praksis ingen endring i forhold til gjeldende plan.
7.8 Uteområder/grøntområder
Arealene innenfor planen er næringsområder med tilliggende trafikk- og manøvreringsarealer
samt oppstillingsareal for containere. Det er ikke ønskelig at folk skal gå eller oppholde seg i
disse områdene utenom de som arbeider der, så de er derfor ikke tilrettelagt med uteområder.
For å myke opp og gi området et «grønnere preg» er det i utomhusplanen som nevnt foreslått
en trerekke mot den planlagte tofeltsvegen vest for planområdet. Det kan også være aktuelt å
ha armert gras i rabatten ifm. trerekka samt der det er sykkelparkering. Ut over dette er det
ikke foreslått grøntområder. Nærmere utforming av utearealene vil detaljeres ifm. byggesak.
Parkeringsplassen innenfor N3 foreslås skjermet mot sjøfronten med en natursteinsmur.
7.9 Barns interesser
Arealene innenfor planen er en del av et større nærings- og industriområdet som planlegges
videreutviklet. Det er i dag ikke et område hvor barn og unge ferdes. Heller ikke etter utbygging
vil det ikke være et sted hvor barn skal ferdes, og det viktigste i forhold til barns interesser er
nødvendig sikring av arealer som er forbundet med fare.
Videre er det krav om at det langs adkomstvegen mellom Brødrene Dahl og Posten skal
anlegges fortau. Det vil være denne adkomsten som benyttes av publikum/kunder som skal til
anlegget, og hvis noen tar med barn er fortau et viktig trafikksikkerhetstiltak også for barn og
unge. Ut over dette berøres ikke barns interesser.
7.10 Sosial infrastruktur
Brødrene Dahl og Schenker vil videreføre sin drift som i dag. De vil fortsatt ha arbeidsplasser
slik som nå, og det vil ikke bli noen endringer mht. sosial infrastruktur for disse områdene.
Sammenslåing og relokalisering av Posten og Bring sin virksomhet vil medføre flytting av en del
arbeidsplasser. Posten er i dag lokalisert i Kvaløyvegen 329 nært Tromsø lufthavn, mens Bring
holder til i lokaler i Terminalgata 42, som også ligger innenfor Breivika Havneterminal ca. 8-900
meter sørvest for planområdet. Kollektivtilbudet vil være relativt likt for ny lokalisering i forhold
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til dagens to steder. Det anses at sammenslåing og flytting av Posten og Bring sin virksomhet
vil få relativt små konsekvenser i forhold til sosial infrastruktur. Virksomheten i seg selv utløser
ikke behov for handelstilbud, barnehage-/skoleplasser eller annet offentlig etter privat
servicetilbud.
Det er som nevnt ingen konkrete planer for de resterende tomtearealene innenfor planområdet,
men planforslaget legger til rette for videreføring av næringsvirksomhet tilsvarende tilgrensende
område med tilrettelegging for nye arbeidsplasser. Ut over dette anses ikke tiltak i henhold til
planen å gi konsekvenser ift. sosial infrastruktur.
7.11 Universell tilgjengelighet
Det er sikret i bestemmelsene at bygninger, trafikkarealer og uterom skal utformes iht. prinsipp
om universell utforming.
7.12 Energibehov og -forbruk
Brødrene Dahl og Schenker vil trolig opprettholde de energiløsningene som de har i dag.
Posten og Bring har en sterk bevissthet og strategi ift. miljøvennlige løsninger og har en egen
miljøprofil. De planlegger derfor sine nye anlegg med miljøvennlige energiløsninger. De har bl.a.
benyttet solceller, vindmøller, fjernvarme, jordvarme, varme fra grunnvann/havvann, vann-tilvann, luft-til-vann m.m i flere av sine anlegg. De er også med i et samarbeidsprosjekt der både
overskuddsvarme og -kulde magasineres til senere bruk. Hva slags løsninger de velger på det
enkelte anlegg avhenger bl.a. av lokalisering, tilgang til fjernvarme med mer., men de streber
etter å velge de mest effektive, miljøvennlige og kostnadseffektive løsningene.
Planforslaget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og Kvitebjørn Varme sitt
ledningsnett er nå ferdig lagt fra Skattøyra i nord til Strand i sør. Iht. bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel 2015-2026 er det innenfor konsesjonsområdet tilknytningsplikt for
nybygg/utvidelse med et samlet gulvareal på over 1.000 m2. Posten og Bring sitt nye anlegg i
Breivika vil derfor trolig tilknyttes det eksisterende fjernvarmeanlegget. Det samme gjelder
andre nye anlegg og evt. utvidelser av de eksisterende anleggene innenfor planområdet.
Posten og Bring sin miljøprofil gjenspeiles også ved valg av kjøretøy ved at de prioriterer kjøp
av biler som bruker biodrivstoff samt el-biler.
Det vises for øvrig til dokumentet «Posten og Brings miljøarbeid. Strategi og tiltak for
bærekraftig utvikling” samt https://www.postennorge.no/om-oss/baerekraft/miljo.
7.13 Støy
I forbindelse med plan 1479 ble det laget en egen rapport for støy som en del av
konsekvensutredningen. Denne ble utarbeidet av Kilde Akustikk AS og er datert april 2002.
Utredningen ble basert på opplysninger om trafikk langs eksisterende vegnett og eksisterende
havn i Breivika, og vurdering av framtidige situasjoner ble basert på prognoser for framtidige
godsvolum og trafikkmengder langs vegnettet. De innsamlede opplysningene dannet da
inngangsdata til beregninger av støy i samsvar med gjeldende fellesnordiske metoder.
Det ble gjort beregninger for støy fra veg, containerterminal og fiskerihavnfunksjoner. Forholdet
til støy fra anleggsvirksomhet ble også omtalt.
I rapporten ble følgende alternativer utredet: «0-alternativet», «Hovedalternativet» og
Alternativ løsning». Det er Hovedalternativet som ble vedtatt i plan 1479, og dette ble beskrevet
som følger:

«Stakkevollvegen bygges om til 4-felt nordover til Nordøyavegen. Mellom Gimlevegen og
Nordøyavegen legges hovedvegen ned i havneområdet. Havneområdet for tyngre
havnevirksomhet organiseres i fire avsnitt med et containerområde, et mottaks- og
skipningsområde, et produksjonsområde og et serviceområde. Det blir etablert
buffersoner mellom havneområdene og boligbebyggelsen.»
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Hovedalternativet (fra Kilde Akustikk AS sin rapport)

b Opplistingen inkluderer
bare de viktigste
støykildene. I tillegg kommer
el. trucker som primært
brukes innendørs, samt
mindre dieseltrucker
d Ca. 60 % av anløpene kl.
12-24

Hovedalternativet år
2025. Trafikkmengder på veg og aktivitetsomfang i havn (fra Kildes rapport)

Beregnet trafikkbelastning som lå som en forutsetning i støyrapporten vil ikke bli økt som følge
av planforslaget som nå fremmes. Med bakgrunn i innstramninger på tillatt antall parkeringsplasser i kommuneplanbestemmelsene vil trolig trafikk til planområdet heller reduseres. Dette
gjelder imidlertid fortrinnsvis småbiltrafikk.
Det som likevel er den største endringen av forutsetningene etter at rapporten ble utarbeidet,
er at kommunen nå har startet arbeid for endring av plan 1479. Den regulerte avkjørselsfrie
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firefeltsvegen som går parallelt på østsiden av Stakkevollvegen planlegges endret til en
tofeltsveg med avkjørsler. I gjeldende plan 1479 var det en forutsetning at all trafikk til søndre
del av I1, område F/I og størstedelen av nordre del av OH2 skulle ha adkomst via den regulerte
firefeltsvegen opp til regulert rundkjøring i krysset mellom Stakkevollvegen og Nordøyvegen.
Derifra skulle trafikken ledes sørover igjen via en ny parallellveg litt lenger øst. All trafikk til
områdene øst for regulert firefeltsveg, som ligger sør for rundkjøring i krysset mellom
Stakkevollvegen og Nordøyvegen og nord for rundkjøringen veg Gimlevegen, måtte dermed
kjøre ca. 700-750 meter nordover langs firefeltsvegen for så å snu og kjøre sørover igjen på
parallellvegen. Denne trafikken vil på nevnte strekning passere boligbebyggelsen langs
Stakkevollvegen i både nord- og sørgående retning. Selv om avstanden for begge disse nye
regulerte vegene ligger lenger unna bebyggelse enn dagens trafikk på Stakkevollvegen, ville en
slik løsning medført både støy, støv og forurensning. For Posten og Bring sin tomt ville
adkomstløsningen i plan 1479 bety ca. 1-1,5 km ekstra kjøring i forhold til om det tillates en veg
med direkte avkjørsler. Når dette grepet nå planlegges, vil trafikk-, støy- og støvbelastningen
reduseres i forhold til tidligere forutsetninger.
Videre foreslås det nå at Posten og Bring sitt område skal ha separert adkomst for småbiler og
tungtransport. All tungtransport skal komme fra sør via Gimlerundkjøringen og med adkomst fra
regulert arm fra denne så nær rundkjøringen som mulig. Man kanaliserer da den mest støyende
trafikken så fort som mulig til rett område, og påvirker boligbebyggelsen i minst mulig grad.
Planforslaget åpner også for oppføring av bebyggelse innenfor arealene som i plan 1479 var
tiltenkt containeroppstilling. Lossing, lessing og flytting av containere medfører en god del støy.
Posten og Bring har planer om å oppføre sin bebyggelse på vestre del av tomta, mens
conteinerdrift vil ligge mot kai-/sjøsiden. I tillegg til at avstanden fra boligene til containerdriften
blir større, vil næringsbebyggelsen som oppføres på tomta i stor grad skjerme boligene fra støy
ifm. containerdriften.
Disse endrede forutsetningene gjør at konsekvensutredningen ang. støy ifm. plan 1479,
inklusive forslag til tiltak i denne planen synes fullt ut dekkende for forslag til ”Detaljregulering
for Logistikkterminal for Breivka”. Aktuelle bestemmelser fra plan 1479 angående støy
videreføres i bestemmelser til planforslaget.
Det forutsettes videre at gjeldende bestemmelser i plan 1479 ang. støyskjerming ifm.
Stakkevollvegen 299 vil følges opp av kommunen.
SINUS AS har ifm. detaljreguleringen utarbeidet en støyrapport som beregner konsekvenser av
støy fra Posten og Bring sin planlagte virksomhet. Konklusjonen i rapporten er at virksomheten
ikke medføre støy til nærliggende boligbebyggelse som overskrider gjeldende støyforskrifter.
For nærmere detaljer vises det til støyrapport utarbeidet av SINUS AS, datert 19.05.17.
7.14 Teknisk infrastruktur
Hovedledningsnett for vann- og avløp ligger langs Stakkevollvegen, og eksisterende bebyggelse
er tilknyttet denne. For Schenker og Brødrene Dahl vil det i utgangspunktet ikke være behov for
nye/endrede løsninger, men ifm. at det skal bygges nye virksomheter må disse tilkobles vannog avløpsnettet og ha tilfredsstillende overvannsløsninger.
Iht. kommuneplanens bestemmelser pkt. 12.3 står det at «Omfang av avbøtende tiltak for

avløps‐ og overvannsløsninger og endelig høydenivå som berøres av tiltaket må avklares med
kommunens fagmyndighet i hver enkelt reguleringsplansak.»

Sweco AS har som nevnt utarbeidet «VA-rammeplan Posten og Brings logistikkterminal
Tromsø» datert 30.08.16. Planen viser eksisterende VA-anlegg og hvordan de foreslår at Posten
og Bring skal tilknyttes dette nettet, inkl. høydenivå og avbøtende tiltak. Det er også vist forslag
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til overvannsløsninger. Eksisterende ledninger i området kommer ikke i konflikt med planlagte
tiltak. For mer detaljer vises det til rammeplan datert 30.08.16.
Rammeplanen er oversendt kommunen, men er ikke behandlet ennå. Grunnen til dette er som
nevnt at kommunen har startet arbeidet med å få utarbeidet en helhetlig rammeplan for større
deler at Breivika.
I bestemmelsene til planforslaget står det at plan for teknisk infrastruktur skal vedlegges ved
søknad om rammetillatelse. Det er videre rekkefølgekrav som sier at det ikke kan gis
igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet før helhetlig VAO-rammeplan for Breivika
havn foreligger, og at VAO-løsninger inkludert slukkevann er etablert iht. godkjent rammeplan.
Bestemmelsene sikrer at ved søknad om rammetillatelse også skal vedlegges plan for
avfallshåndtering, og det forutsettes at det velges hensiktsmessige avfallsløsninger inkl.
adkomst- /manøvreringsløsninger for renovasjonsbil før den enkelte bedrift innenfor området
tas i bruk.
7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Det er opplyst at er det inngått en intensjonsavtale når det gjelder kostnadsfordeling ifm.
bygging av firefeltsveg fra UNN-rundkjøringen til Gimlerundkjøringen, og en av partene er som
nevnt Tromsø kommune. Denne vegen er ikke en del av planen som nå fremmes, men bygging
av vegen er et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Videre er det kommunen som står for endring av deler av plan 1479 som bl.a. omfatter endring
av vegløsninger. Kommunen har dermed kostnadene ifm. dette planarbeidet. Kostnader ifm.
bygging av tofeltsvegen er ikke avklart. Denne vegen er heller ikke en del av planforslaget for
Logistikkterminal for Breivika, men tomtene innenfor planen vil få den planlagte tofeltsvegen
som hovedadkomstveg.
Ut over dette foreligger det ingen forventede økonomiske konsekvenser for kommunen.
7.16 Næringsinteresser
Lokaliseringen ved Tromsøsundet med en aktiv kaifront, nærhet til hovedfartsåre og
stamvegnett samt Tromsø lufthavn gjør at området er svært attraktivt til næringsformål.
Planforslaget sikrer at eksisterende bedrifter (Schenker AS og Brødrene Dahl AS) kan
opprettholdes og videreutvikles. I tillegg legger planforslaget til rette for at nye nærings- og
industribedrifter kan etableres innenfor området. Dette betyr en utvikling av næringsområdet
Breivika, noe som er positivt mht. næringsinteresser og arbeidsplasser.
Innenfor området F/I tillates det forretningsvirksomhet, men dette gjelder kun plasskrevende
varer, og detaljhandel tillates ikke. Planforslaget forholder seg dermed til fylkesdelplan for
kjøpesenter i Troms som definerer en øvre grense på 3.000 m2 bruksareal for detaljhandel,
samt kommuneplanens arealdel.
7.17 Utbyggingsavtale
Det vil bli utarbeidet utbyggingsavtale med Tromsø kommune for utbyggingsprosjektene på den
enkelte tomt. Det har allerede vært kontakt mellom Posten/Bring og kommunen, men det er
foreløpig ikke varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale eller avhold møte hvor innholdet
i avtalen er drøftet.
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Vedlegg:
- ROS- analyse, datert 10.05.17
- Sjekkliste ift. naturmangfoldloven, datert 10.05.17
- Foreløpig utomhu splan for ” Posten og Brings Logistikksenter Tromsø – LSTO”. Datert
28.06.17, utarbeidet av Plan1 AS. M 1:500 i A0
- Foreløpig fasader ”Posten og Brings Logistikksenter Tromsø – LSTO”. Datert 09.05.17,
utarbeidet av Plan1 AS. M 1:200 i A0
- Støyrapport: ”Detaljregulering for logistikkterminal Breivika, endring av del av
reguleringsplan for internasjonal havn i Breivika - Tromsø kommune, plan nr. 1867”
Eksternstøyvurdering” . Datert 19.05.17, utarbeidet av SINUS AS
- ” VA-rammeplan Posten og Brings logistikktermin al Tromsø». Datert 30.08.16, utarbeidet
av Sweco AS.
- Not at 714030-RI G- NOT- 001: « Geot eknisk vur der ing – grunnfor hold» ut arbeidet av
Mult iconsult AS, dat er t 06.07.17
- ”Posten og Brings miljøarbeid. Strategi og tiltak for bærekraftig utvikling” 2017
Andre aktuelle dokumenter (vedlegges ikke):
- Planbeskrivelsem/tilhørende konsekvensutredning og rapporter til «Reguleringsplan for
internasjonal havn i Breivika» plan nr. 1479 til plan 1479.
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Tromsø kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR
LOGISTIKKTERMINAL BREIVIKA, ENDRING AV DEL AV
REGULERINGSPLAN FOR INTERNASJONAL HAVN I BREIVIKA
- PLAN NR. 1867
Dato: ....................................................................................................... 06.07.17
Dato for siste revisjon: ........................................................................... **.**.**
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: .............................. **.**.**
I
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området
som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense.

II
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

1.

BEBYGGELSE OG ANLEGG

1.1

Næring: N1-N4 (SOSI-kode 1300)

1.2

Forretning/industri: F/I (SOSI-kode 1812)

2.
2.1

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Veg (SOSI-kode 2010)

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

1. FELLESBESTEMMELSER:
1.1. Dokumentasjonskrav
a. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at det er tatt rimelige
skjønnhetshensyn mht. bebyggelsen.
b. Ved søknad om rammetillatelse skal plan for teknisk infrastruktur vedlegges.
c. Ved søknad om rammetillatelse skal plan for avfallshåndtering vedlegges.
d. Ved søknad om rammetillatelse skal situasjonsplan i målestokk 1:500 vedlegges.
Situasjonsplanen skal vise atkomst ink. fortausløsning langs adkomstveg mellom N3
og F/I, biloppstillingsplasser, sykkelparkering, snuplasser, manøvrerings- og opplastingsareal, varemottak, avfallshåndtering, og snøopplag, samt plassering av evt.
støttemur og gjerder. Planen skal også vise interne gangforbindelser og
oppholdsarealer.
e. Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved dokumentasjon på at
grunnforholdene er tilfredsstillende og at nødvendige tiltak vil bli gjennomført for
planlagt bebyggelse og anlegg.

Reguleringsbestemmelser for plan nr 1867
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1.2. Kulturminner
Dersom det under arbeid i område skulle komme fram gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal
arbeidet stanses. Melding skal sendes Tromsø Museum, kulturetaten i
Tromsfylkeskommune, og eventuelt Sametinget.
1.3. Miljøoppfølgingsprogram
Miljøoppfølgingsprogrammet for utvikling av Breivika havneavsnitt (datert 18.06.04)
skal legges til grunn for alle rammesøknader innenfor planen.
1.4. Universell utforming (UU)
Alle bygninger, trafikkarealer og uterom skal utformes iht. prinsipp om universell
utforming.
1.5. Fjernvarme
Bebyggelsen skal etableres med mulighet for tilkobling til fjernvarme.
1.6. Estetikk
Innenfor den enkelte tomt skal varig bebyggelse ha en overordnet ensartet utforming og et
helhetlig preg.
1.7. Utomhusplan
Utomhusplan for Logistikkterminal Breivika datert 28.06.17 skal være retningsgivende
for plassering av bygg, interne veg- og fortausløsninger, parkerings-, manøvrerings- og
opplastningsarealer.
1.8. Støy
a. Veg:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

Støygrensen for vegtrafikk er Lden = 55dBA på uteplass og utenfor rom med
støyfølsom bruk.
Støy fra nye veganlegg som følger av planen skal skjermes langs vegene, jf.
Støyutredning i plan 1479.
Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål, som etter etablerte
støyskjermingstiltak likevel utsettes for støy over grenseverdi i pkt. i, skal gis
tilbud om lokal skjerm og/eller fasadetiltak/ventilasjonsutbedring. Tiltaket skal
dimensjoneres for total støybelastning fra veg, havn og industri.
Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål skal beskyttes slik at
hver boligenhet får støy under Lden = 55 dBA på en privat uteplass. Innendørs
støy i oppholds- og soverom skal ikke overstige døgnekvivalen nivå (Lekv24t)
30 dBA, og maksimalt nivå i soverom om natten (kl. 23-07) skal ikke overstige
(LmaksF) 45 dBA, jfr NS 8175 klasse C. I bygninger der kostnadene av disse
tiltak blir urimelig store, kan innendørs støygrenser heves opptil 5 dB, jfr NS
8172 klasse D.
Grensene skal tilfredsstilles med de krav til ventilasjon/luftutskifting som
følger av TEK10.
Alle støyskjermings- og ventilasjonstiltak skal være etablert før nye veganlegg
åpnes.
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b. Næringsvirksomhet inkl. container- og havnfunksjoner:
i.
Drift av containerterminal, utendørs håndtering og transport skal ikke
overskride Lden = 55 dBA på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk.
Grensen omfatter også støy fra skip ved kai.
ii.
Drift av andre anlegg (prosess-, service- og produksjonsanlegg), utendørs
godshåndtering og transport skal ikke overskride Lden = 55 dBA på uteplass
og utenfor rom med støyfølsomt bruk. Hvis anlegget avgir impulslyd, jfr.
definisjon i T-1442/2012, er grenseverdien Lden = 50 dBA. Grensen omfatter
også skip ved kai. Prosess-, service- og produksjonsanlegg skal dokumenteres
gjennom støyfaglig utredning at støygrense overholdes.
iii.
Det totale støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07 skal ikke overskride 45
Lnight og 60 L5AF. I tilfeller hvor denne grenseverdien ikke kan opprettholdes
skal det gjennomføres skjermings- og fasadetiltak for omliggende boliger.
iv.
Støynivået i et enkelt driftsdøgn skal ikke overskride grensen for årsmidlet
støy med mer enn 3 dB.
c. Bygge- og anleggsvirksomhet
i.
Bygge- og anleggsvirksomhet skal innrettes slik at gjeldende retningslinjer
for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet blir tilfredsstilt.
I bygge- og anleggsperioden skal det iverksettes tiltak som begrenser støvplager
ii.
for omgivelsene
2.

BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1 Felles for bebyggelse og anlegg
a. Utnyttingsgrad
Utnyttelsesgrad er angitt på plankartet. I utnyttelsesgraden regnes all bebyggelse og
parkeringsplasser. Opplastningsareal og manøvrerings-/hensettingsareal for
transportmateriell/tjenestekjøretøy regnes ikke med i utnyttelsesgrad.
b. Høyde
Møne- og gesimshøyde på ny bebyggelse skal ikke overskride maksimal kotehøyde angitt
på plankartet.
c. Byggegrenser
Byggegrenser er angitt i plankartet. Der byggegrensene ikke er synlige i plankartet,
sammenfaller disse med formålsgrenser.
d. Inngjerding
Områdene tillates inngjerdet, helt eller delvis.
2.2 Næring (N)
a. Formål
Områdene er avsatt til eksisterende og framtidig bebyggelse og anlegg knyttet til
næringsvirksomhet.
b. Type virksomhet
Innenfor formålet næring inngår industri-, lager- og kontorvirksomhet, terminalanlegg,
arealer og anlegg for logistikkvirksomhet inkl. oppstilling av containere og kjøretøy samt
havn og annen havnerelatert bebyggelse og anlegg. Nødvendige
samferdselsanlegg/trafikkområder og teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor områdene.
c. Parkering
For N1, N2 og N4 tillates det maksimalt 0,5 bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for ansatte
og 0,25 bilparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende.
For N1, N2 og N4 skal det avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for
ansatte og minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA for besøkende.
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For N3 tillates det maksimalt0,65 bilparkeringsplasser
pr 100 m2 BRA for ansatteog 0,25
2
bilparkeringsplasser
pr 100 m BRA for besøkende
.
For N3 skal det avsettesminimum1 sykkelparkeringsplasser
pr 100 m2 BRA for ansatteog
2
minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser
pr 100 m BRA for besøkende
.

2.3 Forretning/ industri (F/I )
a. Formål
Områdeter avsatttil eksisterende
og framtidig bebyggelseknyttet til kombinertformål
forretning/industri.
b. Type virksomhet
Innenforområdenetillatesinngåreksisterende
og framtidig forretnings- og
industrivirksomhet,samtkontor tilknyttet dette.Nødvendigesamferdselsanlegg
og teknisk
infrastrukturtillatesetablertinnenforområdene.
Detaljhandel tillates ikke.
c. Parkering
For F/K/I tillates det maksimalt0,5 bilparkeringsplasser
pr 100 m2 BRA for ansatteog 1,5
2
til handelog serviceog 0,25
bilparkeringsplasser
pr 100 m BRA for besøkende
bilparkeringsplasser
pr 100 m2 BRA for besøkende
til annen type virksomhet.
For F/K/I skal det avsettesminimum 2 sykkelparkeringsplasser
pr 100 m2 BRA for ansatteog
minimum 2 sykkelparkeringsplasser
pr 100 m2 BRA for besøkende
til handelog serviceog
0,5 sykkelparkeringsplasser
pr 100 m2 BRA for besøkende
til annentype virksomhet
IV

1. REKKEFØLGEBESTEMMELSEROG VILKÅR:
1.1 I nfrastruktur og felles arealer innenfor planområdet:
Det kan ikke gis igangsetting
stillatelsefor nye bygg innen planområdetfør:
- 4-feltsvegmellom UNN-rundkjøringenog Gimlerundkjøringensamt
krysset/rundkjøringen
ved Gimlevegener opparbeidei henholdtil plan 1479.
- helhetlig VAO -rammeplanfor Breivika havn foreligger
- VAO -løsningerinkludert slukkevanner etablertiht. godkjent rammeplan.
- løsningerfor avfallhåndteringfor det enkeltedelfelt er opparbeidet.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse
for nye bygg innenN1 før f_Veg 1 er
opparbeidet.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse
for nye bygg innenN3 før f_Veg 1 og f_Veg 2
inkl. fortau er opparbeidet.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse
for nye bygg innenN4 før f_Veg 2 inkl. fortau og
f_Veg 3 er opparbeidet.
1.2 Infrastruktur og offentlig arealer innenfor og utenfor planområdet:
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse
for nye bygg innen planområdetfør:
- tilliggendeadkomstvegerfra krysset/rundkjøringen
ved Gimlevegenog langsmed
planområdeter opparbeider.Dissevegenetillates etablertsom to-feltsvegermeddirekte
avkjøringertil eiendommen
e/områdene
.
1.4 Igangsettingstillatelse
kan likevel gis dersomdet gjennomutbyggingsavtaleeller på
annenmåteforeligger sikkerhetfor at rekkefølgekravene
vil bli oppfylt.
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LEIEAVTALE

MELLOM

Tromsø Havn KF
Org.nr.971 035 714
(som "Utleier")

OG

Posten Eiendom Tromsø AS
Org.nr. 916 903 987
(som "Leier")

1. INNLEDNING - SAMLET AVTALEVERK
Partene er enige om at Leier skal leie Eiendommen fra Utleier på de vilkår som fremgår av denne
avtale ("Leieavtalen").
Leieavtalen er del av et samlet avtaleverk mellom partene, hvor ingen del av avtaleverket er bindende
før samtlige avtaler herunder Leieavtalen, er signert av begge parter. De avtaler som skal inngås er
avtale om kjøp av areal ("Avtalen"), denne Leieavtalen og avtale om vederlag ("Vederlagsavtalen").
2. LEIEOBJEKT
Leieobjektet omfatter del av;
Gnr/bnr: Ar Gnr 125 bnr 282.
i Tromsø kommune.
Den del som skal leies ("Eiendommen") utgjør ca. 6 180 m2. Eiendommens plassering er markert med
rosa farge på vedlagte kart, jf. vedlegg 1. Dersom endelig oppmåling viser avvik i størrelse, skal
Partene forholde seg til den oppmålte størrelse. Leie og vederlag baserer seg på oppmålt størrelse.
Tomteverdien ved inngåelse av Avtalen, anslås til kr 1.675/m2.
3. EIENDOMMENS TILSTAND
Eiendommen er pr i dag sjøgrunn. Utleier skal fylle ut Eiendommen. Det vises til
oppfyllingsbeskrivelse (vedlegg 3.1) og geoteknisk vurdering av oppfyllingsbeskrivelsen (vedlegg
3.2). Disse vedleggene skal utarbeides av Multiconsult ASA for Utleier og tillegges Leieavtalen når de
er gjennomgått og godkjent av Utleier og Leietaker. Innholdet i vedleggene skal tilfredsstille alle
offentlige krav, ivareta Leietakers planlagte bruk av arealet og være i samsvar med bransjeaksepterte
løsninger for slike oppfyllinger (f.eks. håndbok V221 fra Statens Vegvesen). Ved tvil om innholdet er
akseptabelt, kan Leietaker innhente en vurdering (second opinion) av fra annet anerkjent
konsulentselskap for å sikre både Utleier og Leietaker at utførelse blir tilfredsstillende for partene.
Oppfylling skal skje med kvalitetsmasser som i minst mulig grad skaper fremtidige setninger.
Eiendommen skal være ferdig utfylt seinest 8 – åtte - antall måneder etter at Leier har bekreftet
overfor Utleier at endelig reguleringsplan etter Avtalen, er vedtatt slik at Avtalen er ugjenkallelig
bindende mellom Partene.
Eiendommen overtas av Leier utfylt og grovt planert. Planeringsgrad og kotehøyde skal være
tilsvarende den tomt som Leier kjøper av Utleier i henhold til annen avtale av i dag.
For øvrig overtas Eiendommen i den stand den er på Overtakelsestidspunktet. Herunder bærer Leier
den fulle risiko for setninger som måtte oppstå på eiendommen innenfor de toleranser som er angitt i
oppfyllingsbeskrivelse/geoteknisk vurdering, med mindre disse skyldes grov uaktsomhet eller forsett
fra Utleiers side.
4. LEIETID
Leieforholdet starter å løpe fra Overtakelsestidspunktet, jf. pkt. 6.
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Avtalen har en varighet på 40 år. Leieforholdet utløper uten oppsigelse på den siste dag i den måned
hvor datoen for 40 år etter Overtakelsestidspunktet faller.
Ved utløpet av leietiden har Leier rett til forlengelse av Avtalen for tre perioder á 10 år. Ved
forlengelse skal bestemmelsene i denne Avtalen videreføres, dog slik at hver av Partene kan kreve at
leien skal fastsettes til markedspris basert på markedsverdien på Eiendommen basert på en naturlig
bruk ut fra områdets karakter når verdien skal fastsettes og en markedsmessig rente på
forlengelsestidspunktet. Ved fastsettelse av markedsverdien skal det ses bort i fra økning i
markedsverdien som skyldes Leiers utvikling av Eiendommen som for eksempel
bebyggelse/asfaltering av tomten. Ved fastsettelse av markedsverdien skal det tas hensyn til den
generelle utvikling i tomtas markedsverdi og områdets generelle attraktivitet som påvirker tomtas
verdi. Markedsverdien på eiendommen og markedsmessig rente skal utgjøre gjennomsnittet av
vurderingen fra tre analyseselskaper/næringsmeglere med god kjennskap til eiendomsmarkedet i
Tromsø og omegn.
Leier mister sin rett til å forlenge Avtalen dersom varsel om forlengelse ikke er gitt skriftlig til Utleier
senest 18 måneder før utløpet av leieperioden.
5. LEIE
Fra Overtakelsestidspunktet betales leie med kr 165 pr. m2 pr. år med tillegg av mva. Den årlige leien
for leie av 6 180 m2 vil totalt utgjøre kr. 1 019 700 eks mva. Den endelige leie fastsettes etter
oppmåling når arealet er oppfylt.
Leien betales forskuddsvis mot faktura pr. kvartal den 1.1, 1.4, 1.7 og 1.10 med en fjerdedel av
årsleien- hver gang. Første gang skal leien betales på Overtakelsestidspunktet, og med en
forholdsmessig andel tilsvarende gjenstående tid av det kvartal Overtakelsestidspunktet faller i.
Leien indeksreguleres hvert år med 100 % av Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, første gang pr
1. januar 2020, jf. Tomtefesteloven § 15. Reguleringen første gang skjer med basis i indekstallet pr.
oktober 2019.
Dersom det innføres prisregulering eller andre bestemmelser fra myndighetene som begrenser Utleiers
rett til å kreve leie i samsvar med denne Leieavtalen, skal høyeste lovlige pris kunne kreves inntil slik
regulering er opphevet.
Hver av Partene kan hvert 10. år, første gang 10 år etter overtakelse, kreve leien justert til markedspris
basert på markedsverdien på Eiendommen basert på en naturlig bruk ut fra områdets karakter når
verdien skal fastsettes og en markedsmessig rente på reguleringstidspunktet. Ved fastsettelse av
markedsverdien skal det ses bort i fra økning i markedsverdien som skyldes Leiers utvikling av
Eiendommen, som for eksempel bebyggelse/asfaltering av tomten. Ved fastsettelse av markedsverdien
skal det tas hensyn til den generelle utvikling i tomtas markedsverdi og områdets generelle attraktivitet
som påvirker tomtas verdi. Markedsverdien på eiendommen og markedsmessig rente skal utgjøre
gjennomsnittet av vurderingen fra tre analyseselskaper/næringsmeglere med god kjennskap til
eiendomsmarkedet i Tromsø og omegn.
Partene mister retten til å kreve leien justert til markedspris dersom skriftlig krav om justering ikke er
mottatt av den annen part senest 4 måneder før reguleringstidspunktet hvert 10. år.
6. OVERTAKELSESTIDSPUNKTET
Eiendommen er sjøgrunn pr avtaletidspunktet. Utleier skal fylle ut Eiendommen for egen kostnad. Det
vises her til punkt 3.
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Etter utfylling og grovplanering skal Eiendommen matrikuleres med eget gnr. og bnr. Så snart Utleier
har fylt ut Eiendommen og den er matrikulert, skal Utleier varsle Leier skriftlig. En uke etter at slikt
varsel er sendt, anses Eiendommen for overtatt av Leier ("Overtakelsestidspunktet").

7. LEIERS BRUK AV EIENDOMMEN
Eiendommen er planlagt benyttet til post-/logistikk-/lager- og havneformål.
Leier har ikke adgang til å benytte Eiendommen til annet enn ovenstående formål, uten Utleiers
skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Leier er ansvarlig overfor offentlige myndigheter, naboer osv., for den virksomhet Leier har på
Eiendommen.
Leier er selv ansvarlig for alle offentligrettslige forhold, herunder for at de planer for bruk Leier har
for eiendommen, gis nødvendige tillatelser.
Leier har plikt til å gjerde inn Eiendommen og plikter også selv å føre adgangskontroll med området.
Det vises her til Avtalens punkt 7.

8. ADKOMST
Med eiendommen medfølger atkomstrett i leietiden. Atkomsten reguleres av Avtalens punkt 8 og
Vederlagsavtalen.
Hvis det på noe tidspunkt blir behov for å skille atkomst mellom arealet i Avtalen og denne
Leieavtalen, skal Partene etablere avtaler i tråd med de forutsetningene som ligger i Avtalen og
Vederlagsavtalen.
9. UTLEIERS FORRETNINGSBETINGELSER
Leier er kjent med Utleiers forretningsbetingelser slik de er vedtatt pr avtaletidspunktet.
Bestemmelsen i Avtalen og Vederlagsavtalen om adkomst og vederlag, omfatter også Eiendommen.
Ut over dette vil forretningsbetingelsene gjelde fullt ut for all bruk Leier gjør av kaier, veger og annen
infrastruktur for øvrig, tilsvarende det som er bestemt i Avtalen og Vederlagsavtalen.
Det presiseres særskilt at Leier plikter å sende inn varestatistikk til Utleier i henhold til
rapporteringskrav Utleier er underlagt av SSB.
10. OFFENTLIGE AVGIFTER
Leier betaler alle offentlige avgifter og gebyrer som belastes Eiendommen, herunder men ikke
begrenset til kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon o.l.
11. VEDLIKEHOLD
Leieren plikter å holde Eiendommen i godt vedlikeholdt stand. Utleier aksepterer eventuelle
setningsskader som måtte være på Eiendommen ved tilbakeleveringstidspunktet, så langt disse ikke
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skyldes uaktsomhet hos Leier eller personer Leier har gitt adgang til Eiendommen.
12. UTLEIERS FREMTIDIGE BYGGEARBEIDER
Eiendommen avgrenses i øst mot fyllingsfront som skal etableres. Leier er innforstått med at Utleier
har rett til å etablere kai utenfor Eiendommen, som – avhengig av byggemetode – vil bli forankret i
Eiendommen.
Utleier har rett til slik forankring selv om den går inn på Eiendommen og uten at Leier kan kreve noe
redusert leie eller annen kompensasjon for dette. Det forutsettes at slik forankring ikke påvirker Leiers
bruk av Eiendommen. Leier aksepterer at det under byggearbeidene kan medføre noe redusert
bruksmulighet på den del av Eiendommen som vil bli omfattet av forankringen, uten at Leier har krav
på kompensasjon for denne ulempen.
Dersom Utleier for øvrig har behov for å benytte deler av Eiendommen under arbeidene med å bygge
kai, har Utleier rett til det. I så fall, skal leien reduseres tilsvarende det areal som Utleier benytter
under byggearbeidene og for den tid dette arealet benyttes. Utleier plikter å prøve å innskrenke sin
bruk mest mulig og tilpasse denne slik at Leiers bruk av Eiendommen blir minst mulig berørt. Leier
skal holdes løpende orientert om Utleiers behov.
I den grad byggearbeidene fører til inngrep på Eiendommen, herunder graving, fjerning av gjerde,
mv., skal Utleier påse og bekoste alle arbeider med å tilbakestille Eiendommen slik den var før
arbeidene begynte. Dette gjelder likevel ikke varige installasjoner som er nødvendige for etableringen
av kaien.
Utleier er ansvarlig for og skal utbedre alle skader, setninger, endringer etc på Eiendommen som følge
av etablering og bruk av kai i tilknytning til Eiendommen. Utleier er forpliktet til å holde så god
fremdrift som mulig på slike arbeider og til minimal hindring for Leiers bruk av eiendommen.
13. FORSIKRING
Leier plikter selv å forsikre Eiendommen.
14. TOMTEFESTELOVEN
Partene har avtalt at lov om tomtefeste skal legges til grunn i forholdet mellom partene hvor ikke annet
følger av Avtalen. Ved motstrid mellom tomtefesteloven og Avtalen, gjelder Avtalen.
15. OVERDRAGELSE, FREMLEIE M.V.
Leier har ikke adgang til å overdra leieretten eller fremleie Eiendommen uten etter samtykke fra
Utleier. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Dette gjelder ikke ved overdragelse eller
fremleie til andre som er i samme konsern som Leier.
16. TINGLYSING
Denne Leieavtalen kan tinglyses på Eiendommen. Tinglysing skjer på Leiers bekostning. Alle utgifter
til oppmåling og fradeling skal dekkes av Utleieren.
17. INNLØSNING AV TOMTEN
Leier har ikke rett til å løse inn tomten hverken under leieforholdet eller ved avslutningen av
leieforholdet.
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18. FORKJØPSRETT
Leier har forkjøpsrett når Eiendommen eller deler av den skal avhendes eller for øvrig skifter eier.
Med de unntak som følger av fjerde avsnitt utløses forkjøpsretten ved enhver form for eierskifte,
herunder selskapsmessige endringer. Overføres Eiendommen ved avtale eller gave, inntrer
forkjøpsretten når avtale er inngått eller gaveløfte avgitt.
Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til Utleier. Meldingen må være kommet frem til Utleier
senest 2 – to – måneder etter at Leier fikk melding om eierskiftet fra Utleier. Dersom melding ikke er
gitt innen fristen faller forkjøpsretten bort.
Ved utøvelse av forkjøpsretten skal innløsningssummen tilsvare avtalt kjøpesum eller dersom
vederlaget skal ytes i annet enn penger, verdien av vederlaget. Ved gave eller gavesalg, skal
innløsningssummen tilsvare den pris man kunne forventet å ha oppnådd ved salg på markedsmessige
vilkår den dag ervervet fant sted.
Ovennevnte gjelder ikke ved overføring av hele eller deler av Eiendommen til selskap eller annet
rettssubjekt hvor Tromsø kommune har mer enn 50% av eierandelene eller på annen måte har
bestemmende innflytelse, jf prinsippet i aksjeloven § 1-3 annet ledd. Senere transaksjoner som fører til
at Tromsø kommune ikke lenger har minst 50% av eierandelene eller ikke lenger har bestemmende
innflytelse, vil utløse forkjøpsrett.
Forkjøpsretten bortfaller etter 40 år selv om Leieavtalen for øvrig forlenges, jf pkt 19.
19. AVTALENS UTLØP
Ved leieforholdets utløp, etter 40 år, eller etter forlengelser, skal Leier ha en eksklusiv rett til å
forhandle om en fornyelse av Leieforholdet, for en ny tidsbegrenset periode. Leier har ingen rett til ny
leieavtale.
Ønske om forhandlinger må fremsettes skriftlig, senest 18 måneder før leieforholdet opphører. Utleier
og Leier må være kommet til enighet om en ny Avtale senest 12 mnd. før leieforholdets opphør. I
motsatt fall vil retten til å forhandle bortfalle og Utleier står fritt til å forhandle med hvem han ønsker.
20. UTLEIERS PLIKT TIL Å BYGGE KAI
Leier har behov for tilgang til kai i forbindelse med sjøverts transport. Utleier skal bygge en kai på
minimum 50 meter lengde enten direkte utenfor Eiendommen, eller i nær tilknytning til Eiendommen.
Kaien skal stå ferdig senest 31.12.2020.
Dersom bygging blir forsinket på grunn av saksbehandlingstid hos offentlige myndigheter, har Utleier
krav på tilsvarende utsettelse av fristen for å ferdigstille kaia.
21. MERVERDIAVGIFT
Ved leiestart omfattes hele Eiendommen av Utleiers frivillige
registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
Utleier har rett til å legge merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats på leie og eventuelle
andre kostnader knyttet til arealer som omfattes av Utleiers frivillige registrering.
Leier er klar over at den faktiske disponeringen av Eiendommen er avgjørende for Utleiers fradragsrett
for inngående merverdiavgift. Endret bruk av Eiendommen, i form enten av endret faktisk bruk eller
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fremleie, som vil få negativ betydning for Utleiers avgiftsmessige stilling, må ikke finne sted uten
Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Dersom Utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgiften etter merverdiavgiftslovens regler som
følge av Leiers urettmessige bruksendring,jf over, skal Leier full ut erstatte tilbakeførings/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med
tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn
av formelle mangler eller forsømmelser som Leier er ansvarlig for, for eksempel manglende oversikt
over Leiers/fremleietakers bruk av Eiendommen eller manglende bekreftelse på at Leier i
fremleietilfellet er frivillig registrert.
Dersom Leier ønsker å fremleie Eiendommen plikter Leier umiddelbart å søke om frivillig registrering
for leieperioden. Eventuelle tap for Utleier i for av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift
som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Leier i henhold til fjerde
avsnitt i dette punkt 21. Eventuelle utgifter forbundet med Leiers søknad om frivillig registrering ved
fremleie bæres av Leier. Leier er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomheten
som gir rett til frivillig registrering.
Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt, forfaller til
betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene gjelder
tilsvarende.
På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter Leier å skriftlig besvare Utleiers
årlige leietakererklæringer om Leiers bruk av Eiendommen gjennom året og bygningsmessige tiltak
foretatt av Leier på Eiendommen. Leier skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra eventuelle
fremleietakere.
(9) Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal leietaker beholde sin egen
justeringsforpliktelse på de bygningsmessige tiltak som han måtte ha foretatt på leieobjektet. Dette
gjelder ikke hvis Utleier fortsatt skal drive avgiftspliktig virksomhet eller leie ut videre til
avgiftspliktig virksomhet på Eiendommen.
22. MISLIGHOLD AV AVTALEN
Leieforholdet er uoppsigelig for Partene i leieperioden. Ved vesentlig mislighold av Partenes
forpliktelser, har den annen Part rett til å heve avtalen.
Før heving finner sted, skal den misligholdende part få en frist på minst 2 måned til å rette opp de
påklagede forhold.
For forfalt leie forbeholder Utleieren seg første prioritets panterett i leieretten og de bygninger og
innretninger som blir oppført for inntil 3 års skyldig avgift jf. Tomtefestelovens § 14. Panteretten
omfatter også sikkerhet for påløpne renter og inndrivelseskostnader. Panteretten skal tinglyses.
23. TVISTER
Eventuelle tvister mellom partene i anledning leieforholdet skal søkes løst ved forhandlinger mellom
partene. Dersom tvistene likevel ikke lar seg løse i minnelighet skal tvistene avgjøres av de ordinære
domstoler. Partene vedtar Nord-Troms tingrett som eiendommens verneting i alle tvister det gjelder.

Avtalen utstedes i to eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.
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Sted/dato: _____________________

Sted/dato: _____________________

_____________________________

____________________________

Tromsø Havn KF
(Utleier)

Posten Eiendom Tromsø AS
(Leier)

__________________________________

Tromsø Kommune
(hjemmelshaver)

Vedlegg
1.
Kart
3.1
Oppfyllingsbeskrivelse (Vedlegges senere)
3,2
Geoteknisk vurdering av oppfyllingsbeskrivelse (Vedlegges senere)
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Sak 50/17

Tromsø Havn
ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/17
8/17
19/17
29/17
32/17
37/17
42/17
50/17

Halvar Pettersen
16/224

Arkiv: PROPA L82

Utvalg
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre

Møtedato
26.01.2017
23.02.2017
30.03.2017
01.06.2017
29.06.2017
31.08.2017
28.09.2017
30.11.2017

Havnedirektøren gir en muntlig orentering om status og eventuelle avvik i prosjektet.

Innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Sak 51/17

Tromsø Havn
MØTEDATOER 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
17/300

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
51/17
Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.11.2017

Forslag til møtedatoer for 2018:
25. januar
22. februar
22. mars
26. april
31. mai
28. juni
30. august
27. september
25. oktober
29. november
14. desember
Starttidspunkt kl 12:00

Innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2018:
25. januar
22. februar
22. mars
26. april
31. mai
28. juni
30. august
27. september
25. oktober
29. november
14. desember
Starttidspunkt kl. 12:00

Halvar Pettersen
havnedirektør
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