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Høringsuttalelse til detaljregulering for Kaldslettnes
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Tromsø kommune har Arealplan 1744
– Detaljregulering for Kaldslettnes 18/13 ute på høring og ønsker i denne anledning å komme med
innspill.
FNF Troms har forståelse for at Tromsø kommune har behov for å bygge nye boliger da det er
etterslep på dette og stor vekst i regionen. Vi innser også at det er krevende å finne gode arealer da
det er mange hensyn å ivareta. Hva gjelder boligbyggingen, særlig på fastlandssida, savner vi
likevel en mer helthetlig plan som i større grad ivaretar grøntarealer og sammenhengende
turløyper. Dagens praksis bærer etter vår mening preg av bit-for-bit utbygging, noe som kan gå ut
over blant annet bolyst, nærturmuligheter og folkehelse.
Fastlandssiden av Tromsø by begynner etter hvert å bli befolkningsrik. I bydelene langs
eksisterende E8 bor det i dag over 20.000 mennesker, og veksten er forventet å øke.
Boligområdene fra Tromsdalen og sørover karakteriseres blant annet med at de ligger «inneklemt»
mellom en relativt bratt fjellside og E8 i strandsonen. Dette gjør at områder for rekreasjon, fysisk
aktivitet og naturutfoldelse begrenser seg, særlig om det ikke inkluderes i en helhetlig plan for
området. I dag fungerer E8 som en barriere til fjæra og strandsonen, mens enkelte av stiene
oppover fjellet er såpass bratte at de ikke innbyr til lavterskel aktivitet for eksempel for eldre, lite
aktive m.fl. Etter hva vi kan se er det en omtrent 6 kilometer lang strekning mellom Byfjellet og E8
som har mangler hva gjelder parker, grøntområder, turstier og løyper, særlig om en tenker som et
sammenhengende nettverk.
Friluftsliv er landets største enkeltkilde til fysisk aktivitet og 90 % av Norges befolkning deltar i
løpet av året. Friluftsliv er førstevalget for de som ønsker å komme i form, de inaktives foretrukne
aktivitet, har lave investeringskostnader, er lavterskel og sosialt utjevnende. Undersøkelser viser at
turstier/turløyper en den anleggstypen den norske befolkningen bruker mest og at aktiviteten faller
med 60 % dersom avstanden er lengere enn 500 meter fra boligen. I regjeringens nylig framlagte
«Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» er ambisjonen at alle i byer og tettsteder i Norge skal ha
maks 500 meter til nærmeste sammenhengende løypenett. Også i Framtidens byer, som Tromsø er
en del av, trekkes byromstruktur, blågrønne byrom, gater, stier og kvalitet i utearealer fram som
aktuelle eksempler for bedre bymiljø. Dette er viktig å ivareta i hele Tromsø by.
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FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms og representerer rundt 15000 medlemmer.
Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms,
KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, NordTroms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

Tromsø kommune gjør en god innsats for nærfriluftslivet og turløyper flere steder i kommunen,
særlig gjennom Tromsømarka-prosjektet. Sistnevnte er et meget godt prosjekt som vi er overbevist
om at vil gange både bolyst, livsglede og folkehelse i kommunen. Ishavskysten friluftsråd gjør
også en meget god og viktig jobb hva gjelder blant annet løyper, kartlegging og tilrettelegging. I
tillegg vil vi trekke fram den uvurderlige innsatsen og initiativ fra organisasjoner, frivillige og
privatpersoner. Det FNF Troms nå etterlyser av Tromsø kommune er en mer helhetlig samlet plan
for utviklingen av fastlandssiden som ivaretar og tilrettelegger for parker, grønne lommer, turstier,
skiløyper m.m. som kan brukes av alle. Vi er fornøyde med at lekeplasser er lagt inn i planene for
utbyggingen av Kaldslett, men vi savner en mer overordnet strategi for fysisk aktivitet og
naturopplevelser i nærområdet.
Planområdet er i direkte tilknytning til et område av svært stor kulturhistorisk- og friluftslivsverdi.
Rett nord for planområdet ligger den populære Kaldslettstien og et unikt kulturlandskap rundt
Tromsø. Kulturstien under Tromsøs byfjell går gjennom et spesielt kulturlandskap langs tørrmurte
veier og slåttelier opp til fjellet, med små hus og buer, steinmurer og steinbruer. Området er et
kunstverk som ble bygd av Alf Larsen mellom 1920 og 1940. Sønnene hans har senere ønsket
området tilrettelagt for allmennheten, og spesielt at det kan tas aktivt i bruk av skoleverket. I dag
blir området av mange betraktet som en av Tromsø bys flotteste turveier, med slåttemarker, små
uthus, gjerder, stein og murerkunst. Både landskapet, kulturminnene og friluftsmulighetene er av
svært høy verdi og må sees i sammenheng.
FNF Troms ønsker at området rundt Kaldslettstiene kan bevares, tilrettelegges og skjøtsles for
ettertiden. Vi er bekymret over at en forhastet boligutbygging vil kunne forringe kultur, landskapsog friluftsverdiene. Vi ønsker gjerne å samarbeide med kommunen og friluftsrådet om en helhetlig
plan for ivaretakelse og tilrettelegging for grønne lommer og sammenhengende turløyper i området
og på fastlandssiden. Dette kan gjerne kombineres i et prosjekt hvor man ser på tilretteleggingen og
utviklingen av Fløya-området og av Byfjellet. Ved en eventuell utbygging av Kaldslettneset ser vi
også for oss at kommunen kan få utbygger til å bidra til opparbeiding og skjøtsel av turveier og
parkområder innen gangavstand til utbyggingsområdet.

FNF Troms ønsker Tromsø kommune lykke til i det videre arbeidet, og håper på godt samarbeid
for å realisere et attraktivt og sammenhengene nettverk av grønnstruktur og turløyper mellom
Byfjellet og E8.
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