
STORYBOARD STAKKEVOLLVEGEN

TROMSØ KOMMUNE BYUTVIKLING

2017

UTARBEIDET I SAMMENHENG MED
KOMMUNEDELPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN PLAN 253



2

EN STORYBOARD VISUALISERER OG DEBATTERER TOLKNINGER OG MULIGHETER I DEN NYE
KOMMUNEDELPLANEN. DEN ÅPNER OPP EN REKKE TEMATISKE FELT OG KOMMUNENS AMBISJONER
OG VISJONER. DEN ER I SIN GRUNNHOLDNING AV DISKURSIV NATUR, OG VIL INVITERE TIL DIALOG OG
SAMTALER. ALLE UTSAGNENE OG VISUALISERINGENE HAR NETTOPP TIL HENSIKT Å INVITERE TIL EN
KONTINUERLIG OG AMBISIØS DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG ALLE UTVIKLERNE I PLANOMRÅDET.
DEN NYE KOMMUNEDELPLANEN ER ALTSÅ IKKE ET PLANPRODUKT KOMMUNEN LEVERER FRA SEG
OG HÅPER PÅ DET BESTE, DEN ER EN INVITASJON TIL ET KONTINUERLIG SAMARBEID. DET KJENTE

UTTRYKKET FRA BYUTVIKLINGENS ÅR, KOMMUNEN MÅ TA PÅ SEG LEDERTRØYA, BØR FÅ NY MENING
I DETTE BYFELTET. TILSVARENDE VAR OGSÅ ERFARINGENE FRA PROSJEKTET “HVOR GÅR TROMSØ”

EN ERKJENNELSE AV NØDVENDIGHETEN AV Å KOMMUNISERE MED BEFOLKNINGEN PÅ ULIKE NIVÅER.
DERFOR DISKUTERER OG VISUALISERER DETTE STORYBOARDET KOMMUNENS VIRKEMIDLER I EN

SLIK DIALOG. DEN ROMMER IMIDLERTID FORPLIKTELSER FRA KOMMUNENS SIDE SOM SELVSAGT MÅ
FØLGES OPP I EN VIDEREFØRT PROSESS.
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Parallellen til planområdet Stakkevollve -
gen er tilsvarende som for å lage lm, man
trenger et storyboard for å lage en visuell
representasjon av hvordan dette planområ -
det kan fremstå inn i fremtiden. Et story -
board vil følge en revitalisering av kom -
munedelplanen (KDP) for Stakkevollvegen
som støtte og vil gi veiledning for områdets
mulighetsrom.

Den forrige kommunedelplanen for dette
byområdet utformet de este av sine am -
bisjoner i tekst. Disse tekstene og bestem -
melsene rommet det tolkningsrommet som
enhver utvikler i området hadde behov for
å utnytte.

Planprogrammet for den nye kommuned -
elplanen utvider tekstformatet og trekker
opp ere nye ambisjoner og gir bilder til
innholdet. En plan på dette overordnede
nivået er ikke et ferdig produkt, men må ses
på som en invitasjon til å omsette ambis -
joner og visjoner til detaljplaner og en ny
virkelighet.

Et Storyboard visualiserer og debatterer
tolkninger og muligheter i den nye kom -
munedelplanen. Den åpner opp en rekke
tematiske felt og kommunens ambisjoner
og visjoner. Den er i sin grunnholdning av
diskursiv natur, og vil invitere til dialog og
samtaler. Alle utsagnene og visualiserin -
gene har nettopp til hensikt å invitere til
en kontinuerlig og ambisiøs dialog mellom
kommunen og alle utviklerne i planområ -
det. Den nye kommunedelplanen er altså
ikke et planprodukt kommunen leverer fra
seg og håper på det beste, den er en invitas -
jon til et kontinuerlig samarbeid. Det kjente
uttrykket fra Byutviklingens år, kommunen
må ta på seg ledertrøya, bør få ny mening i
dette byfeltet. Tilsvarende var også erfarin -

S TO R YB O AR D S TAK K E VO L LVE G E N

gene fra prosjektet “Hvor Går Tromsø” en
erkjennelse av nødvendigheten av å kom -
munisere med befolkningen på ulike nivåer.
Derfor diskuterer og visualiserer dette Sto -
ryboardet kommunens virkemidler i en slik
dialog. Den rommer imidlertid forpliktelser
fra kommunens side som selvsagt må følges
opp i en videreført prosess.

Utfordringer mellom kommunens
plannivåer
Det er en erkjennelse, når vi ser på hva som
er realisert siden den forrige kommuned -
elplanen, at behandlingen av detaljreguler -
ingsplaner og byggesaker ikke har et klart
nok tolkningsrom i de signalene denne
kommunedelplanen formidlet. Det forelå
ingen smart fortelling som kunne kunne
gi en felles forståelse av ønsket utvikling
og ambisjon. Når saksbehandlerne sitter i
det man kan beskrive som et planlegging -
smessig mellomland, som åpenbart mangler
innhold, ambisjoner, retningslinjer og
virkemidler, så svekker dette kommunens
posisjon. Spissformulert blir hver enkelt
detaljreguleringsplan basert på utviklerens
tolkninger og spekulasjoner. Dette synes å
ha skjedd uten noen særlig grad av helhet -
lig tilnærming, hvor sammenhenger og
arealmessig logikk ofte er fraværende.

Storyboardet ønsker å framkalle forståelses -
modeller for områdets utvikling som
er felles mellom plannivåene og felles
mellom kommunen og alle “skuespillerne”
(aktørene) i dette “ lmsettet”, altså i det
framtidige byfeltet Stakkevollvegen. Dette
gir også økt forutsigbarhet og ny innsikt for
involverte aktører.

Et avansert dialogprosjekt
En kommunedelplan for Stakkevollvegen
må strekke seg svært langt på ere måter.

“Et storyboard er bildemateriale som en regissør og en storyboarder i til -
legg til eventuelt en kameramann lager sammen for å ha en visuell repre -
sentasjon av hvordan en ferdig lm skal se ut. Storyboardet beskriver hver
nye kamerainnstilling, og gir et overblikk over hvilke vinkler av gitte rom
som er nødvendig å visualisere samt hvilke skuespillere det er nødvendig å
ha til stede samtidig på settet. En storyboarder er som regel en illustratør,
animatør eller tegneserietegner”.

- Wikipedia
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Den må først og fremst si noe om hvor -
dan et avansert samarbeid med eiere og
utviklere kan foregå. Dette er ikke ukom -
plisert ettersom vi har ulik detaljplanstatus
for delområder, ulike ambisjonsnivåer fra
utbyggere og ulik fremdrift. Dette betyr at
vi står overfor utbygde områder, områder
med godkjente reguleringsplaner, områder
med planer under utvikling og områder
uten aktivitet. Dette krever ulik tilnærm -
ing og forskjelligartede dialoger mellom
myndighet og utbygger som må tilpasses det
enkelte delområde og hensyntas i en helhet -
lig arealstrategi. Kommunen har dessuten
få eiendommer hvor man kan bidra og
statuere utviklingsretning. I denne kon -
teksten blir det desto viktigere å skape en
felles forståelse for ønsket mål og retning
(utgravninger i den framtidige byen).

En kontinuerlig skiftende kartogra
Tegningen “tomrommets strategi” viser
godkjente detaljreguleringsplaner sammen
med tegningen som viser hva som er bygd
(hvor lite som et bygd) etter den forrige
kommunedelplanen. Her åpner det seg
store rom for en nyskapende tenkning i
bydelen. Men hvert bygd prosjekt endrer
virkeligheten, endrer bydelens kartogra .
Brannstasjonen endrer kartet, videre vil
den nyoppførte politistasjonen helt ut i den
nye veipro len endre og utfordre kartogra -

en dramatisk og snevre inn muligheter.
To boligblokker med støygjerde mot veien
endrer kartet, og terrenget i Kræmerfeltet.
Stakkevollvegen bydel antar uønskede for -
masjoner. Slik kan det ikke fortsette.

Storyboardet, dreieboken for en mulig felles
forståelsesmodell som kan være holdbar
over et lengre tidsrom, har som ambisjon

å utfordre slike løsninger og derigjennom
lansere nye betraktningsmåter.
Det er altså en ambisjon at et hvert nytt
prosjekt nå må tilfører byområdet noe
interessant og at et hvert nytt prosjekt kan
overlevere erfaringer og ambisjoner til et
neste prosjekt. Tid og forandring er to hov -
edtemaer i denne visualiserte fortellingen

Storyboardets tematiske diskurs
Vi angir 10 tematikker som gir oss inn -
fallsvinkler (kameravinkler) til å drøfte
mulighetsrommet i denne kommuned -
elplanen, til å undersøke den gjennom
tekster og visualiseringer. Terminologien
er annerledes enn det du vanligvis ser i en
planbeskrivelse. Men hensikten er å åpne
opp for en ny type tenkning og samarbeid i
dette feltet. Ettersom vi med en storyboard
tar utgangspunkt i en lmatisk tenkning,
det at vi skal fremkalle noe nytt, så gjør vi
som i lmens verden. Vi henter inspirasjon
til overskriftene våre fra mange kilder og
fagfelt. Fra sport, musikk, teater, forskning,
planlegging og mytenes verden.

Det Grenseløse Prosjekt
- På kryss og tvers
Åpner opp en samtale og en planlegging
på kryss og tvers av eiendomsgrenser og
infrastruktur. Vi peker på kommunens nye
aktive rolle og virkemidlene kommunen har
og kan introdusere

Den Neste Økonomien
- The Next Economy
Tar utgangspunkt i at Stakkevollvegen his -
torisk har vært en viktig del av den produk -
tive byen Tromsø, og at området nå kan ta
et stort steg inn i en internasjonal økonomi
i endring, med utgangspunkt i den aktivi -
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Hvite felt er uten vedtatte
reguleringsplaner.

Tomrommets Strategi
Vedtatte reguleringsplaner og realiserte
(bygde) byggverk
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teten som allerede nnes der.

Gjennom den Grønne døren
Åpner opp en større ambisiøs diskusjon om
hva som må til om utviklingen av Stakkevol -
lvegen kan utpekes til og bli en hovedarena
for Tromsøs Klima-, miljø- og energipoli -
tikk. Det grønne skifte i alle aspekter drøft -
es og visualiseres

Tetthet og Struktur
Vi tolker at intensjonen for denne kom -
munedelplanen er å vise nye måter å
håndtere tetthet på, der løsninger utenfor
og mellom det åpenbare er ledetråden. I en
inkluderende, innovativ og unik utviklings -
prosess som utforsker temaet bystruktur.

Hunting High and Low
Temaet diskuterer hvordan planen forhold -
er seg til høyhus. Vi åpner for en diskusjon
der vi sier at det er mulig for kommunen
å utpeke steder der høyere formasjoner
kan nne sted. Men samtidig retter temaet
søkelyset på tetthet og mer mangfoldige
utbyggingsformer der denne debatten ikke
blir så sentral.

Drømmemil eller Mareritt
Stakkevollvegens utbyggingskonsept og pro -

l er under diskusjon blant planleggerne.
Denne kommunedelplanen anviser hen -
synsoner (omtankesoner) på begge sider av
veiens pro l. Teamet drøfter og visualiserer
den nære sammenheng mellom planlegging
av veien, og planlegging av byrommene inn
mot veien. Planen lanser en ny type samar -
beidende prosjekt.

West Side Story
Vestsiden av Stakkevollvegen som utvikling -

sområde kan følge et endringsbilde som
i tid er uoversiktlig. Det er et stort antall
eiendommer i dette byfeltet. Her drøfter og
visualiserer vi mulige strategier for endring
som små, middels store og store endringer.

Mellomlandet og Østsiden
Mellomlandet er området øst for Stak -
kevollvegen slik det er i dag. Vi drøfter
hvordan dette er et unikt utgangspunkt for
utformingen av det framtidige veirommet
og som det stedet endringer av sjøfronten
tar av fra. Vi visualiserer mulige nye bygde
formasjoner i dette landskapet.

Atlantis
Det har foreligget en tolkning av forrige
kommunedelplan om at metoden for en
ny sjøfront er å fylle ut masse til formåls -
grensen på kote -10. I den nye kommune -
delplanen er formålsgrensen den samme,
men det å lage en ny sjøfront tolkes på ere
måter. Vi lanserer alternative modeller
som tar av fra erfaringer med prosjekter og
planer som er lansert siden forrige kom -
munedelplanen. Vi henter lærdommer fra

ere hold, blant annet parallelloppdragene
i Nordbyen.

Spekulasjoner
Dette temaet går langt i å eksempli sere og
visualisere mulige forestillingsverdener. Det
som ble kalt utgravninger i den framtidige
byen i “Spillet om Tromsø”. Utvikling over
tid antydes gjennom gra ske bilder.
Vi viser mulige utviklinger i planens delom -
råder. Dette utvikles som et sammensatt
bilde, en collage der vi “sampler”, låner fra,

ere kilder, introduserer visualiseringer
gjort i samtaler med ere utviklere, og helt
frie framstillinger.
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Video Animasjon

Installér en QR-kodescanner
iOS: f.eks “Quick Scan - QR Code Reader” fra Appstoretm

Android: f.eks “QR Code Reader” fra Goolge Play Storetm

M ER I N N H OLD PÅ N ETTET!
Der innholdet i boka er utvidet med video, animasjon eller en

høyoppløselig plakat er det en lagt inn en QR-kode. Hvilken type
innhold det er bak koden er angitt med et ikon som indikerer om

det er en video, animasjon eller plakat (zoom).

Scan QR-koden
Åpne QR-kodeapplikasjonen du har installert (1).
Scan koden og klikk på linken som dukker opp.

Se på innholdet
Linken sender deg til en hjemmeside med

en video, animasjon eller en digital plakat du kan zoome inn på.
(OBS: Noen ganger kan det ta litt tid å laste innholdet)

Zoom

Der innholdet i boka er utvidet med video,
animasjon eller en høyoppløselig plakat er
det en lagt inn en QR-kode. Hvilken type
innhold det er bak koden er angitt med
et ikon som indikerer om det er en video,
animasjon eller plakat (zoom).
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Utviklingen i området etter den forrige
kommunedelplanen viser at regulering -
splaner og bygde prosjekter i svært liten
grad forholder seg til naboers eventuelle
planer og muligheter. For denne kommune -
delplanen blir samhandling og samarbeid
på tvers av eiendomsgrenser og på tvers
av Stakkevollvegen sentrale temaer. Det
gjelder å nne en felles forståelsesmod -
ell på hele områdets utvikling og på ere
nivåer. I analysen av Stakkevollvegen
fra1994 var uttrykket “en felles forståelse -
modell” et bærende utsagn. Selv med en
rekke tematiske undersøkelser av områ -
dets bymessige innhold og karakteristikk i
årenes løp, er det ingen ting som tyder på at
en slik forståelse karakteriserer planlegging
og bygging fram til nå.

Dette tyder på at det må tas fram en syn -
teseplan og en handlingsplan som åpner
opp for en ny forståelse og nye former for
skapende og innovativt samarbeid. Den
forrige kommunedelplanen, i den form den
forelå, var ateplan med en planbeskrivelse
med intensjoner i tekstform. Mye kan leses
ut av dette, men virkeligheten viser at den
kommer til kort.

Den mangler en plattform for kontinuer -
lig dialog mellom alle krefter som virker
i byfeltet, og den er utydelig på hva slags
byforståelse man leter etter.

Mellom plannivåene kommunedelplan og
detaljregulering ligger det ingen føringer
som søker eksperiment og nytenkning. Det
betyr at en hver plan som fremmes fortoner
seg som (negative) overraskelser.

Store reguleringsplaner får negativ innstill -
ing, bygde prosjekter som politistasjon gir
ingen ting til sine omgivelser og Stakkevoll -
vegens framtidige byrom. Godkjente planer
fortoner seg som løsninger uten noen form
for bymessige betraktninger. Kommun -
ens rolle som aktiv deltaker med tydelige
virkemidler er svært lite berørt som tema i
forrige kommunedelplanen.

D E T G R E N S E LØ S E P R O SJ E K T

Essotomten som mulig kommunal genera -
tor for samarbeid mellom eiendommer er
ikke utviklet siden 2010. Arnestedet som
kommunal institusjon har ikke tilført pro -
grammer og samarbeidsformer i lys av en
felles forståelsemodell for området og for
kommunens virkemiddeltenkning.
Selve Stakkevollvegens fornyelse og pro l
er stadig i tenkeboksen. Den nye kommune -
delplanen rommer derfor strategier som har
som ambisjon å etablere en fortelling som
sier noe meningsbærende om innholdet i
planen, ambisjonene, visjonene og forhold -
et mellom planen og de neste stegene. Både
mellom plannivåene i kommunen, og i et
mer avansert samarbeid, en kontinuerlig
bærende dialog med utviklere, næringsgliv,
beboere, eiere og boende.

Veien til framtiden?
Kommunen planlegger og skal realisere en
ny veipro l for Stakkevollvegen med nye
mobilitetsambisjoner for gang-, sykkel- og
kollektivtra kk. Et helt nytt og framtids -
rettet tra kkregime ligger i kortene. Dette
må være et samarbeidende prosjekt med
alle eiendommer langs hele veien. Det
betyr at kommunen må ta inn over seg at
at planleggeren må se veiens utvidete felt
ut over de til nå avgrensede 19.5 meter.
Veien kan slik bli et omfattende landskap og
byromprosjekt i det som dette Storyboardet
lanserer som hensynsoner/omtankesoner.
Den vil gå fra å være en forbindelse mellom
to rundkjøringer til å bli et byrom for op -
phold og ny aktivitet. Det er dette endrings -
bildet som Storyboardet drøfter. Veien er
altså ikke kun et langsgående fenomen,
men særlig et byfelt der alt som foregår
på kryss og tvers blir selve prosjektet inn i
framtiden.

Essotomten – det grønne inovasjonsrom
Kommunen har til hensikt å kjøpe Es -
so-tomten. Tomten er planens eneste
grønne rom/ ekk av noen betydning. Den
ligger mellom to store utviklingeiendom -

“Stakkevollvegen er det stedet der klimapro l og klimapolitikk kan utvikles
i en ny type samarbeid og samhandling, og kan dermed bli en arena for det
grønne skiftet.”

PÅ KRYSS OG TVERS
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LI TO R AL PAS S ASJ E

D RØ M M E MI L E N

ESSOTO M TA

KAN ALER

PARK

VAN N SPEI L

B AK D E N G RØ N N E DØ R E N

F R AM TI D E N S TO M R O M

Byutvikling, det offentlige, har ingen utsagn om hva de ønsker eller ser for seg
som Stakkevollveiens kyststripe i tidens rom.
Det er nå mulig å inngå strategiske samarbeid om denne linjen.
Skal den være et offentlig rom mot vannet i hele lengden?
Skal den domineres av bygde prosjekter?

Til nå er Stakkevollveien som bygate the rule of the game. Ingen har undersøkt
hva som ligger i dette uttrykket. De godkjente reguleringsplanene tar
utgangspunkt i den planlagte nye veien og har allerede vist hvordan disse
utviklerne ser på rom og ate inn mot den nye veien. Asplans Flyover viser
tydelig at det nnes ingen planlegginstrategi mellom et overdordnet plannivå og
detaljregulering. Det nnes ingen guidelines der en vision for Drømmemilen
utviklet over tid anskueligjøres.

Hovdtema i planen blir derfor å formulere et katalog av mulige og ønskede
utvidelser og formgiving all along the dream mile. Utvidelser av gate/byrommet,
egne mer intime byrom, parker og alle funksjoner som henvender seg til veien.
Dette betyr at vi må visualisere hva som nnes, i eksisterende bebyggelse og
godkjente reguleringsplaner. Vi må komme opp med en falte og romstrategi for
hele Drømmemilen og hvordan den utvikles over tid.
Her trengs eksempelprosjekter der dialogprosjektene må støtte visionene.

Disse bygningene inngår ikke i
framtidige planer eller ansees som
bevaringsverdige. Hva som skjer med
disse er derfor helt opp til eierne og
representerer et mulig tomrom i
framtiden.

F O R E LØ PI G

Om ikke dette planarbeidet introduserer en offensiv og smart tenkning bak den grønne døren for
helhet og alle delområder så mister vi muligheten for å etablere en helt ny systemisk biotop i denne
bydelen. Den arktiske hagen på universitetet er nær nabo og slik sett en informasjonskilde og
samarbeidspartner.

Dette er et helt uutforsket tema langs Stakkevollveien. Esso-tomta er alibiet for et mulig
større offentlig parkrom. AT arkitekter har gitt ere visualiseringer I 3D på dette.
Kommunen har gitt få forestillinger om området. Men nå diskuteres dette området som
mulig skoletomt. I Planprogrammet er dette en ambisjon:
Styrket sammenheng mellom delområder med en god grønnstruktur kombinert med
urbane kvaliteter.

Essotomta er et mulig grenseløst prosjekt som
ikke strekker seg langs hele Stakkevollvegen,
men over grensene til to store utbyggere. Planen
kan inneholde ere slike samarbeisprosjekt. Her
vises 3 alternative strategier for bebyggelse i og
rundt tomta.

Zoom
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mer, Kræmer Brygge og Bjørnstrand. I
diskusjonen om scenariet for byfeltet så
er begrepet midtbyen lansert her. Altså
en intensjon om et samarbeid og program
mellom eindommene som gjør dette til en
bymessig attraksjon. Tilstanden er utfor -
drende og det er opp til kommunen å ta
initiativet, innlede et plansamarbeid og
spekulere fram ere modeller for dette.

Erfaringen fra parallelloppdraget i Nord -
byen, viser at et slik samarbeid mellom
kommune og eiere/utviklere er mulig.
Tiden for å skape et nytt samarbeidsklima
er NÅ. Essotomten kan og må tilføre byom -
rådet et svært inovativt konsept for frirom,
parker, biotoper, overgangen vann land og
programmer, heri inkludert en mulig ny
skole.

Arnestedet – en ny diskusjon må til
Arnestedet og Nord-Norsk Handelspark har
en pågående planlegging, med et program
med boliger for personer over 50 år, matbu -
tikk og studentboliger.

Det bør forventes at kommunen via Arnest -
edet tar sin rolle som forbilde og grunneier
på alvor, og diskuterer hva kommunen
gjennom dette arealet kan og bør tilføre
helheten langs Stakkevollvegen. Diskusjon -
er om program, uterom, den grønne pro l,
og biltetthet bør inngå i dette.

Handlingsplanen for klima, miljø og
energi
Stakkevollvegen bør være en ARENA for
byens nye klima- og miljøpolitikk. Stak -
kevollvegen er det stedet der klimapro l
og klimapolitikk kan utvikles i en ny type
samarbeid og samhandling, og dermed bli
en arena for det grønne skiftet.
Dette konseptet lanseres som en ledetråd
for kommunen under temaet ”gjennom den
grønne døren”. En nødvendig joint venture
om klimamålene skal bli tatt på alvor.

Den nye sjølinjen
Under temaet Atlantis drøfter denne

fortellingen alternative strategier for
sjølinjens nye form og innhold. Kommun -
ens eiendommer må ses som innovasjoner
i sjølinjen, de må bli gode eksempler.
Og det må innledes diskusjoner med
alle utviklerne i byfeltet om hva som må
være fellesnevnerne for helheten i denne
omfattende endringen til en kommende ny
sjøfront.

Kommunen som kunnskapsbase og kom -
petanse
Det grenseløse prosjekt innebærer i sin
kjerne å oppheve grenser, også eiendoms -
grenser, som hindring for at ideer, tanker og
nye former for samarbeid kan utfolde seg i
byfeltet.

Det innebærer også at kommunen som
kunnskapsbase må koordinere sine fagfelt,
bringe dem sammen i et smart søkelys på
dette byfeltet fra nå av.

Prosjektrom Stakkevollvegen 2017-2025
En egen ledelse, en grenseoverskridende
ledelse på alle måter, for utviklingen
av byfeltet, bør og kan nne sin form.
Kommunen kan da fremstå som kurator og
aktiv deltaker i å fremkalle det kommende
byfeltets innhold, form og hensikt.

Fjordbyen i Oslo har hele tiden hatt et eget
prosjektkontor. Nyhamnen i Malmö, byens
neste store byutviklingsprosjekt langs sjøen,
diskuterer nå hvilken type prosjektledelse
byen skal etablere i området. Begrepet
grenseoverskridende er “the name of the
game” også der, for denne type ledelse.

Når først grenser er opphevet og det å lære
av andre byer er introdusert, er det mulig
å for eksempel se Malmös Nyhamnen
og Tromsøs Stakkevollvegen som samar -
beidende byutviklingsprosjekter. Et slikt
samarbeid vil kunne involvere felles studier,
workshops, utvikling av prosjektforbilder
og eksempler – en “double helix” med bare
gunstige resultater.
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Stakkevollvegen er det stedet der klimapro l og klimapolitikk kan utvikles i
en ny type samarbeid og samhandling, og kan dermed bli en arena for det
grønne skiftet.
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Endringer og uttalte ambisjoner
Allerede i arkitekturanalysen av Stakkevoll -
vegen i 1994, nansiert av eierne i området,
ble dette byfeltet pekt på som Tromsøs
store urbane potensial mellom Sentrum og
Universitetet. Da var industrien i området i
en bruddets tid. Den dominerende skein -
dustrien ble omorganisert og fant andre
lokaliseringer og organisasjonsformer.

På den tiden var det 135 bedrifter i området
med ca. 1200 ansatte og en betydelig om -
setning på ca. kr 1,6 milliarder. I 2004 ble
det kartlagt 180 bedrifter med til sammen
1500 ansatte. Dette var en betydelig andel
av total sysselsetting i kommunen. I 2016 er
det ca. 154 bedrifter med ca. 2300 ansatte
og en omsetning på ca. kr 1,2 milliarder.

Endringen i virksomhet og karakter som
potensial for ny virksomhet er med andre
ord verdt en grundig undersøkelse. I
planbeskrivelsen til kommunedelplanen
fra 2010 sies det meget forsiktig: “Områ -
dets beliggenhet tatt i betraktning anses
imidlertid området å ha stor kapasitet og
gode muligheter for økt virksomhet og økt
sysselsetting”.

Den overordnete visjonen i denne kom -
munedelplanen var: “Stakkevollvegen skal
utvikles/omformes til å være en attraktiv
bydel for eksisterende og ny næringsvirk -
somhet, boliger og offentlig servicevirk -
somhet (”Tromsø Sjøfront”). Området skal
fremstå med en pro l som underbygger at
det knytter sammen bysentrum og Cam -
pus Breivika (universitetet, sykehuset,
forskningsparken med mer). Området skal
spesielt gjøres attraktivt for ny næringsvirk -
somhet som ønskes etablert i Tromsø og
som passer inn i et sentrumsnært område,
gjerne med et nasjonalt/internasjonalt
tilsnitt”.

I planprogrammet for den nye kommuned -
elplanen underbygges dette slik:

TH E N E XT E C O N O M Y / D E N N E S TE Ø KO N O M I E N

“Deler av planområdet har fortsatt innslag
av industri og tradisjonell (maritimt rettet)
næringsvirksomhet. Det er viktig at disse
gis utviklingsmuligheter, både for å bevare
tradisjonsrike næringer i planområdet og
for å sikre et mangfold av arbeidsplasser.
Målsettingen er at folk skal kunne bo der de
jobber”.

Det neste steget og Den neste økonomien
Den forrige kommunedelplanen var of -
fensiv på at det faktisk er mulig å se dette
byfeltet som et attraksjonsfelt for internas -
jonal næring.

Oljeøkonomien er en økonomi på re -
tur, bestemt av markedet og resterende
oljeforekomster. Vi står så å si overfor et
“post oil”-samfunn. Tromsø er en offentlig
dominert by. Brannstasjon, Politihus og
Statens vegvesens inntreden langs Stakkev -
ollvegen er tegn på dette.

Planprogrammet har denne hovedtesen for
revidering av kommunedelplanen: “Økt
boligbygging, herunder avklaring av behov
for økt kapasitet for skole og barnehage.”

Dette må ses i sammenheng med målene
som ligger fast fra forrige kommunedelplan,
nemlig; framtidens Tromsø som produktiv
by i den nye økonomien, The Next Econo -
my, nettopp langs Stakkevollvegen – mel -
lom universitetet og sentrum.

Odd Berg Gruppen har i Tromsøsammen -
heng en gunstig tilnærming. De bygger bare
næringsbygg langs Stakkevollvegen, de er
opptatt av den produktive byen Tromsø, i et
internasjonalt bilde.

Det er altså den programmatisk meget sam -
mensatte byen denne planen må framelske
og legge til rette for, med andre ord den
komplekse byen.

Selv om Tromsø akkurat nå går så det suser,

PROGRAM OG I N N H OLD I B YFELTET

Selv om Tromsø akkurat nå går så det suser, med lav arbeidsledighet og
stor aktivitet, så er vi i et økonomisk paradigmeskifte som kanskje ikke er
forstått fullt ut i vår råvareproduserende landsdel. Programdiskusjonen om
en ny type næringsliv i den neste økonomien, og at det nettopp kan og bør
nne sted i dette byfeltet, vaker under diskusjonens over ate.
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med lav arbeidsledighet og stor aktivitet, så
er vi i et økonomisk paradigmeskifte som
kanskje ikke er forstått fullt ut i vår råvare -
produserende landsdel. Programdiskusjonen
om en ny type næringsliv i den neste økono -
mien, og at det nettopp kan og bør nne sted
i dette byfeltet, vaker under diskusjonens
over ate.

Et Atlas over virksomheter må utvikles
Siden arkitekturanalysens kartlegging av
virksomheten på Stakkevollvegen i 1994, har

ere endringer skjedd i byfeltet. Både den
forrige kommunedelplanen og planprogram -
met erkjenner det relativt allsidige næring -
slivet her, men formidler ingen kunnskaps -
base som kan vise hvordan eksisterende
virksomheter kan utvikle seg videre og at nye
kommer til.

På Bjørnstand har den unike matprodusenten
Drytech en av sine baser. “Real Turmat” er
en nasjonal og internasjonal suksess. Om vi
tar på alvor at dette byfeltet mellom univer -
sitetet og sentrum har et stor innovasjon -
spotensial, så er det mulig å se DryTech som

en generator i et nytt nettverk / cluster
innenfor nordlig matproduksjon med
internasjonal pro l. Et bedre kjennskap
til all virksomhet i hele området blir helt
sentralt å utvikle. Dette området har en
unik egenskap, nemlig at det alltid har
rommet viktige bedrifter i den produktive
byen Tromsø i skiftende perioder. Dette
indikerer en betydelig omstillingsevne
der.

Malmö er av Forbes utpekt som den
fjerde mest innovative byen i verden.
Med utgangspunkt i det nye byområdet
(på gammel industri) Vestra Hamnen og
Universitetet, har Malmö Stad og Nordic
City Network en pågående undersøkelse
i dette nye byutviklingsområdet der all
virksomhet kartlegges, intervjues og
kobles sammen. Forskning kobles til alle
nivåene. Hensikten er nye sprang på in -
novasjonskalaen. Tittelen på dette unike
næringslivsprosjektet er “The Line and
The Atlas”.

Det bør utarbeides et Stakkevollvegen
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Byen Rotterdam er ledende i å utvikle
byen som et sted der alle ressurser inngår
i kretsløpssystemer. Den er et pop-up sted
for nye økonomiske foreteelser. De har
kunnskapsbaser knyttet til det kontinuerlig
økonomiske eksperíment.

Når Malmø Stad gjør sin undersøkelse i
sitt innovative byområde stiller de følgen -
de målsetting: The Line – Sveriges första
centrum för sharing economy.
Intet mindre, og dette er mulig samarbei -
dende byer i et utvidet smart city konsept,
altså utveksling mellom smarte byer, lær av
hverandre.

Den produktive byen
Stakkevollvegen kan må ses som selve ek -
sempelet på den produktive byen i Tromsø
opp gjennom skiftende tider. Hensikten
med å introdusere den neste økonomien
i denne kommunedelplanen er å se alle
aktivitetene i området som et springbrett
for koblinger til forskning, tanker, ideer og
praksiser som rommer et utvidet nær -
ingslivbegrep. Når snart 80 % av verdens
befolkning bor i byer, så er det i byene
alt bearbeides, blir til noe og resirkuleres
og blir til enda noe nytt. Det er viktig at
Stakkevollvegen byfelt rommer den urbane
åpningen som kan ta imot denne utfordrin -
gen.

ATLAS for et nåværende og kommende
næringsliv i den neste økonomien. Et
hovedtema i arkitekturanalysen fra 1994 var
“å rydde i sitt eget landskap”. Moralen for
et innovativt næringsliv i byfeltet må være
at kommunen “kjenner sitt eget landskap”.
Begrepet “tabula rasa”, dvs. å rydde vekk alt,
kan ikke være metoden i et så, i utgang -
spunktet, historisk kreativt byfelt.

Det har vært gjennomført en slik innovativ
kartogra i Kirkenes. Beskrevet i artikkelen
“The Urban Act, Intelligence, Plan, and
Project in Urban Development” (Møystad/
Pisters) på denne måten:

“Breines and Nermo decided to lay the
municipal draft plans to one side. Instead,
they started mapping what kind of resourc -
es were available, in what quantities, and
with what degree of continuity, as well as
their potential in domestic and internation -
al markets. They mapped resources across
business supply chains, or “systems”. Every
system is based on a natural resource (ecol -
ogy) and the system’s economic potential.
Taken together, these two perspectives con -
stitute an eco-system, an economic base for
a given a number of people, on a permanent
or temporary basis, as part of the demo -
graphic development of Kirkenes”.

Den neste økonomien: Å lære av andre
byer
Den neste økonomien er en grønn
økonomi, enkelt sagt fordi det ikke er noe
alternativ. Den neste økonomien har en so -
sial agenda. Den neste økonomien utfolder
seg på myriader av måter. Den er et skygge -
landskap som vi enda ikke ser helt tydelig.
Über og Airbnb er kjente ”merkevarer” for
den neste økonomien. Hele gründerkon -
septet der eiendom ikke er viktig, men der
ideer, kulturuttrykk og nettverk legger et
nytt lag på den kjente økonomien folder
seg ut. Augmented Reality og pokemonGo
antyder nye teknologiske sprang inn i den
neste økomien.

En foreløpig enkel line-up sier noe om tem -
atikken i den nye økonomien, som Tromsøs
næringssjef oppsummerte etter å ha sett
utstillingen The Next Economy ved IABR i
Rotterdam i juni:

• From mass production to mass cos -
tumization

• Next Technology
• Sharing
• Circulisation – ”There is no such thing

as waste
• Production back to the city
• Robotizing
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Stakkevollvegen Atlas
Viser bygninger med adresse til bedrifter
langs Stakkevollvegen, hvor mange ansatte
disse har og omsetningen.

Eksiste
rende bygninger og planlagte prosjekter

Omsetning

Antall ansatte

Bygningsmasseuten registrertebedrifter med ansatte

Bygningsmassemed registrertebedrifter med ansatte
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Tromsø snakker om råvare- og
kunnskapsøkonomien, dette er viktig, men
vi snakker ikke om viktigheten av byut -
vikling som drivkraft i Den Nye Økono -
mien:

• attraktivitet og posisjonering i den nye
virtuelle økonomien,

• kampen om hodene,
• det å skape en spennende by,
• legge til rette for innovasjon og kreati -

vitet.

Området langs Stakkevollvegen har poten -
sial for å være et slikt innovasjonenes sted.
Her ligger allerede bedrifter som arbeider
med kunnskap, og infrastruktur som Cave -
rion og Odd Berg Gruppen. Like ved har vi
forskningsparken med: Norinnova – Senter
for fjernmåling, Biotech North og Noruts
senter for droner. Universitetet arbeider
nå også med et senter for fornybar energi.
Samtidig har vi et gryende “start up”-miljø,
spillmiljø og Microsoft inne i byen som er
tett på deler av den nye økonomien. I tillegg
vil universitetet etablere økonomifagene
på oversiden av veien i “Gamle Breivang
skole”. En smart byutvikling kan gjøre det
lettere å koble seg til/og sammen. Med
en bevisst holdning til deling, skaping og
“open source”-metoder, som er avgjørende

for å lykkes i Den Nye Økonomien.

En rekke tema vil kunne utredes nærmere:

• “The line” som metode, hva nnes, kan
vi skape “clusters” og nye forbindelser?

• Fab lab og makers space - kan vi skape
og eksperimentere?

• Virtuell økonomi, kan vi ta en posisjon
og også få Google etablert i Tromsø?

• Sirkulær økonomi og delingsøkonomi,
kan vi utnytte erfaringer fra ressursfor -
valtning og utvikle det nye?

Attraktivitet og byen som organisme er vik -
tig for å skape “den nye produktive byen”.
Med hovedfokus på mennesket og dets
skaperkraft i et nytt paradigme. Stikkord
må være å skape en sammenheng mellom
det å leve og det å skape. Det bør eksperi -
menteres i nye boformer basert på felless -
kap, delingsøkonomi og kreativ produksjon,
som også tar inn over seg at sosiale medier
skaper nye muligheter og livsformer som vi
ikke har sett før. Også nye muligheter for
inspirasjon og samarbeid som henter sine
ressurser både lokalt og internasjonalt. Det
må være interessant å være her fordi vi er
med å skaper fremtiden, samtidig har vi
naturen og dens betydning som fortrinn.

SM AR T B YU TVI K LI N G F O R E N N Y Ø KO N O MI

En smart byutvikling kan gjøre det lettere å koble seg til/og sammen. Med
en bevisst holdning til deling, skaping og “open source”-metoder, som er
avgjørende for å lykkes i Den nye økonomien.

Det må være interessant å være her fordi vi er med
å skaper fremtiden, samtidig har vi naturen og dens
betydning som fortrinn.
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Stakkevollvegen er et
nøkkelområde for en byvekst
etter nullvekstmålet !

Stakkevollvegen er også
et nøkkelområde for nye
næringer.
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Vi er i “Post Paris”-epoken. De globale
klimautfordringene står øverst på dagsor -
denen for alle verdens bysamfunn, også
Tromsø. Det grønne skiftet signaliseres på
mange felt politisk. Ambisjonene er mange.
Det er i byene utfordringen må takles, 70
% av verdens befolkning bor i voksende
bysamfunn.

Den politiske bestillingen er å utvikle
dette til en bærekraftig, grønn bydel.
Dette støttes bl.a. av ambisjonene i “Tenk
Tromsø” og “Klima-, miljø- og energiplan”.

Tromsø kommune har høye ambisjoner for
sin klima- og miljøpolitikk, der målsetnin -
gene er:

• Å redusere klimagassutslippene i 2030
med 50 % i forhold til 1991,

• Å dekke økende transportbehov med
gange, sykling og kollektivtransport,

• Å forbedre luftkvaliteten gjennom
redusert støy- og støvbelastning,

• Utvikling av samfunnet i bærekraftig
retning og robust mot forventede
klimaendringer.

• Dette er utfordrende krav, som Tromsø
kommune i egen organisasjon mener
å kunne oppfylle, med til dels meget
sterk satsing på gjennomføring av tilt -
akene foreslått i Hovedplan for klima,
miljø og energi 2016-2025.

Men utslippene og transportbehovet som
kommuneorganisasjonene selv står for, og
vil og kan angripe, utgjør bare ca. 10 % av
totalene for hele kommunen som samfunn.
Det nnes ingen lov eller forskrift som gir
en kommune myndighet til å pålegge folk
og næringsliv en holdning og atferd. Skal
klimaplanens mål oppnås, er det derfor
nødvendig at samfunnet “tar ballen”. Beløn -
ningen vil være en sikrere fremtid med
bedre folkehelse og trivsel.

Slik OPS – offentlig-privat samarbeid –

G J E N N O M D E N G RØ N N E DØ R

kan hjelpe kommunen med å løse sine
lovpålagte oppgaver, vil et tett samarbeid
med næringslivsaktører og planmyn -
digheten kunne bringe klima- og mil -
jømålene nærmere.
Siden det vil være meget utfordrende å
transformere eksisterende bebyggelse
og infrastruktur med sitt energibehov og
forbruksmønster, vil ny bebyggelse og infra -
struktur i praksis være nødt å overoppfylle
målene.

Stakkevollvegen - en ARENA for byens
klima- og miljøpolitikk
Stakkevollvegen er det stedet der klimapro -

l og klimapolitikk kan utvikles i en ny type
samarbeid og samhandling, og kan dermed
bli en arena for Det grønne skiftet.

Fremtidig utbygging langs Stakkevollvegen
gir en gylden anledning å sette klima- og
miljøpolitikken ut i praksis, forutsatt tett
samarbeid utbyggerne seg imellom, og mel -
lom disse og kommunen. Stakkevollvegen
kan og må bli et utstillingsvindu for klima-
og miljøpolitikken, et lærestykke.

Tromsø kommunes arealplan legger opp
til utbygginger i knutepunkt med optimal
utnyttelse av eksisterende infrastruktur.
Selv om Stakkevollvegen egentlig ikke kan
betraktes som et knutepunkt, er beliggen -
heten mellom sentrum og de store arbeid -
splassene – universitetet, forskningsparken,
universitetssykehuset – optimal.

Ny teknologi
For eksempel kan Stakkevollvegen lanseres
som en miljøvennlig bydel med høyteknolo -
giske bygningsløsninger.

Det nye havrommet i byen
Området representerer den såkalte
“nærhetsbyen”, med god tilgjengelighet og
nærhet til mange funksjoner, et sted der
man kan bo, jobbe og trene i et avgrenset
nabolag. Samtidig er det viktig å få fram at

Fremtidig utbygging langs Stakkevollvegen gir en gylden anledning å sette
klima- og miljøpolitikken ut i praksis, forutsatt tett samarbeid utbyggerne
seg imellom, og mellom disse og kommunen. Stakkevollvegen kan og må bli
et utstillingsvindu for klima- og miljøpolitikken, et lærestykke.
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nærheten til sjøen er en særlig kvalitet for
dette området som må re ekteres i prosjek -
tutviklingen.

Forbildebydelen
Miljøvennlige prosjekter skal være med på
gi bydelen et konkurransefortrinn og en ny
identitet.

Lekeplasser, parker og snarveier
Grønn bydel – identitetsskapende med
mangfold.

Esso-tomta bør utvikles som en stor park
for bydelen.

Kvartalsstrukturen legger føringer for or -
ganisering av de grønne arealene.

Den Grønne Døren må åpnes opp
Planprogrammet har utsagn og antydninger
som peker i interessante retninger, men
rommer ingen undertekst som sier noe
om hvor dyptgripende konsekvensene må
være på alle nivåer i denne bydelen under
utvikling. Programmet er ingen åpenbaring
for nytenkning. Denne kommunedelplanen
har derfor som oppgave å folde ut en policy
og en guideline som er forpliktende for
alle handlinger i planens epoke, og som
oppfattes og forstås som vikig for alle impli -
serte i denne byendringen.

Tromsø kommunes hovedplan for klima,
miljø og energi ligger nå ute til høring.
Denne klimapolitikken viser kommunens
egne ambisjoner, det de rår over for å nå
målsetningene. Men den viser ikke konk -
rete handlingsprogram for å sikre det større
samfunnets deltakelse. Det vil si å bringe
kollektivet byen, som en organisme av sys -
temer, handlinger og folk til et tilsvarende
ambisjonsnivå.

Klimaplanen ser kommunen som en aktiv
institusjon i sin egen virksomhet med
målsettinger, men i mindre grad som en in -
stitusjon som rettleder og åpner muligheter
for næringsliv, folk og ressurser.

Mulighetsbilde
1. Myndigheten og utbyggerne i felless -

kap formulerer mål, virkemidler og
gjennomføringstempo – og binder seg
til disse.

2. Investerings- og driftskostnadene ses
i sammenheng, og lave, fremtidige
driftskostnader brukes som salgsargu -
ment heller enn lav byggesum.

3. Det etableres “grønne” arbeidsplasser,
for eksempel i bedrifter med høy mil -
jøkompetanse og lavt transportbehov,
som kan bemannes med fremtidige
beboere i boligmassen.

4. Det legges stor vekt på økologi (parker
og annen vegetasjon) for å øke trivsel;

“Den littorale parken skaper en myk overgang mellom
havet og byen.” - Ghilardi+Hellsten Arkitekter

© Ghilardi + Hellsten Arkitekter
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dette vil også bidra til bedre luftkvalitet
og vannhusholdning. Nøkkelordet her
er blågrønn faktor.

5. Området har som mål å bli selvforsynt
med den energien som ikke kan leveres
fra fornybar fjernvarmekilde.

6. Utbyggingen skaffer robusthet mot
klimaendringer som havnivåstigning
og intensiv nedbør.

7. Området skal i størst mulig grad gjøre
seg uavhengig av transport basert på
fossilt drivstoff.

Konkretisering av den grønne dørs
tematikk
Disse temaene antyder hva et større
bærekraftig konsept må inneholde.
En felles forståelsesmodell for dette må inn
i det samarbeidende konsept som byfeltet
nå vil romme. Ambisjonen om å utpeke
dette byfeltet som en arena for byens klima-
og miljøpolitikk kan hente lærdommer fra
Malmö, som har utpekt re større byut -
viklingsområder som slike arenaer, og som
har interessante lærdommer å formidle.

Det nye landskapet
Gjennom temaet Drømmemilen diskuter -
er denne fortellingen muligheten for at
utformingen av Stakkevollvegen og ny be -
byggelse sammen utvikles som et landskap -
stema, der vegetasjon og trær introduseres.
Gjennom temaet Atlantis visualiserer vi
en tematikk med en tool-box for hvordan
forskjellige utbyggingsformer i sjø kan

nne sted, som utfyllinger, plattformer og
øyer. Utgangspunktet er den litorale sonen
som dagens utfyllinger representerer, den
viktige biotopen i overgangen vann-land
utvíklet som et landskapskonsept langs hele
sjøfronten. Alle uterom, byrom og mellom -
rom i en ny tett utbyggingsform inngår i et
utviklingskonsept for et register av grønne
rom.

Våre tegninger antyder hvordan det nye
landskapet av sammensatte biotoper langs
Drømmilen og sjøkanten kan inngå i det
større landskapet sitt system og tilføre det
nye attraksjoner og opplevelser.

Barnas atlas
I et byområde med ambisjoner om nærmere
2000 nye boliger blir det rommet som er
barnas verden noe mer enn antall kvadrat -
meter uterom pr bolig. I et nytt byfelt med
naboskap med lav bilbruk blir alle byrom -
mene, også gatene og forbindelsene, en del
av den kartogra en barna navigerer seg i.
Det kommende landskap, det nye terrenget,
kan derfor kartlegges som et Barnas Atlas. I
dette inngår en ny skole i området, en skole
nær sjøkanten som kan få en maritim pro l.
Barnas Atlas er et uttrykk for at området må
være selvforsynt med primærfunksjoner.

Et bylandskap som en levende,
sammenhengende biotop
Våre visualiseringer viser mulige sammen -
henger mellom grønne strukturer i hele
byfeltet. Fra nå av må kommunen initiere
en kontinuerlig landskapsstudie på hvordan
dette kan få form og kvalitet. Det må lages
en katalog for vekster, type landskap, og
landskaper i alle skalaer, som små byhager,
større parkrom og langsgående forbindelser.
Akademiet for Landskap og Territorielle
Studier og Den Arktiske Hagen er viktige
kunnskapsbaser å samarbeide med.
Ingen av de godkjente reguleringsplanene
etter forrige kommunedelplan har tatt opp
dette temaet.

Kun fornybar energi
Fjernvarme er en gitt kilde. Et så stort
byutviklingsfelt kan og bør ha større
ambisjoner. I utviklingen av området vil et
hvert prosjekt og prosjektområde kunne ses
som eksperimenter som bringer Tromsø på
ambisjonskartet på høyde med andre eks -
perimenterende byer. Parallelloppdragene i
Nordbyen tilførte en rekke betraktninger og
ideer på dette feltet. Begrepet grid, knyttet
til det eksisterende fjernvarmenettet og
begrepet off-grid, det at byområdet skaper
energi, ble drøftet.

Kræmer Brygge har tatt et superinteres -
sant initiativ, med Statens vegvesen som
ambisiøs leietaker, har de fått Enovas støtte
til en konseptutredning for innovativ ener -
giløsning for området. De sier i søknaden:
Konseptet som ønskes utredet er basert på
termisk energiforsyning ved varmepumpe
samt stor grad av lokal fornybar elpro -
duksjon, hovedsakelig solceller på tak og
i fasader på byggene. Denne typen ener -
giforsyningskonsept har vist seg gunstig
for enkeltbygg, ref. Powerhouse Kjørbo. Vi
ønsker nå å utvide konseptet til å kunne tas
i bruk for større områder eller grupper av
bygg, på en slik måte at man kan benytte
overskuddsenergi (varme, kjøling, el) i et
bygg eller delområde til et annet formål in -
nenfor området. Konseptet vil være avhen -
gig av døgnlagring av både termisk energi
og elektrisitet. Dette vil bidra til å utjevne
døgnvariasjoner for området sett under ett,
samt redusere behovet for tilført energi til
området. Det er viktig at Tromsø kommune
verdsetter og utvikler videre denne type
initiativer, som kan overføre kunnskap til
andre utbyggere og hele byfeltet.

Bygninger med ambisjoner og pilot-
prosjekter
Ambisjonene i Kræmer Eiendom sitt kon -
sept rommer ere muligheter og søknaden
sier videre:

”Det er fra Statens Vegvesen sin side stilt

GRØNNE TAK
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høye krav til energi- og miljøytelse for dette
bygget, og både BREEAM-serti sering og
ambisjon om plusshus diskuteres, men
er ikke endelig avklart. Med dette som
bakteppe ønsker Kræmer Eiendom å utvikle
hele Kræmer Brygge på en energieffektiv
og miljøvennlig måte. Det forutsettes at
hele bygningsmassen på Kræmer Bryg -
ge bygges etter høy energistandard, dvs.
passivhusstandard eller lavenergibygg. Bruk
av solceller på tak og i fasader skal utredes
spesielt”.

Odd Berg Gruppens nybygg på Tro om -
rådet har passivhusstandard. Det er med
slike utgangspunkt mulig å utvikle ere
ambisjoner. Bygninger som skaper en -
ergi, bygninger med null karbonutslipp,
bygninger med livsløpsplanlegging og det
karbonnøytrale naboskap kan stilles på dag -
sordenen, altså det som er kjent som ZEN,
Zero Emition Neighbourhoods.

Parkeringsnorm og bilbruk
En ny Stakkevollveg har som ambisjon å
senke bilbruken kraftig. Gjennomgang -
stra kken skal dirigeres inn i tunellsyste -
met. På sikt skal Stakkevollvegen bli et by -
rom og aktivitetsrom for dette nye byfeltet.
Med mye bedre kollektivdekning, gang- og
sykkelforbindelser ligger det altså en ambis -
jon om lavere parkeringsdekning, biltra kk
som ikke går på fossilt brennstoff, ladestas -
joner for el-biler og bilkollektiver. En park -
eringsnorm på 0,5 er derfor i tråd med disse
ambisjonene. Hele det nye mobilitetsbildet
vil, med andre ord, i bydelens framvekst,
kontinuerlig være et “hot topic”. I prinsip -
pet avvikles parkering under bakken eller i
parkeringshus.

Havstigning, økt nedbør og overvann
Isen smelter og havet stiger. Alt veinett på
kote +3,1 og alle gulv på kote +4,0 meter
er kravene for nye prosjekter i området.
Vann og avløp anbefaler kanaler i landska -
pet, for en smart overvannshåndtering, ved
eventuelle utfyllinger. De er skeptiske til
ensidige utfyllinger helt til formålsgrensen,
fordi det betyr omfattende endringer i
pumpesystemer og stasjoner. Variasjoner
på tema utfylling, øyer, plattformer og

ytende konstruksjoner rommer et stort
potensial for smarte variasjoner i forhold til
havstigningen.

Flere temaer vil folde seg ut
Retningslinjene T-1442 for støy og T-1520
for støv skal følges, se Hovedplan for klima,
miljø og energi 2016-2025.
Den grønne digitale byen vil måtte løftes
fram. En rekke andre ambisjonsfelt vil ut -
vide strategien for prosjektet Gjennom Den
Grønne Dør i Arena Stakkevollvegen.

BAKGÅRDSFORBINDELSER

PORTALER

GRØNNE TAK

PARKER OG GÅRDSROM

DEN LITTORALE SONE
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Prinsippskisse
Viser grønnstrukturen langs Stakkevollvegen
med prinsippene om bakgårdsforbindelser +
portaler + parker & gårdsrom + den littorale
sone.

Grønne tak
Figuren viser mulige etableringer av grønne
tak i området. Disse kan inngå som en del av
habitatet til fuglelivet i området.
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5 Shades of Green
Et eksempel på en ferdig etablert grønnstruktur i planområdet. Tegningen viser eksisterende
grøntdrag (Bakgårsforbindelsene) og hvordan disse henger sammen med mulige forbindelser
i planområdet, basert på de re prinsippene: Grønne Portaler, Parkrom & Bakgårder, Grønne
Tak og Den Littorale Sone.

Det er helt nødvendig at det legges stor vekt på økologi, parker og annen
vegetasjon, for å øke trivsel. Dette vil også bidra til bedre luftkvalitet og
vannhusholdning. Nøkkelordet her er blågrønn faktor.

Animasjon
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BAKGÅRDSFORBINDELSER
På vestsiden av Stakkevollvegen nnes et
vell av grønne rom og forbindelser som
ikke brytes av private avkjørsler, men likevel
er private. På sikt kan disse forbindelsene
inngå i et helhetlig økologisk og hydrologisk
konsept sammen med KDP-området for
Stakkevollvegen - muligens også som offen -
tlig tilgjengelige passasjer.

DEN LITTORALE SONE
Utviklingen av overgangen land-vann er
et sentralt tema som må stå i fokus i alle
prosjekter langs sjøkanten. Der utnyttelsen
overstiger krav til uteoppholdsareal er det
mulig med enklere utvidelser i form av
ytende sjøparker.

PORTALER
Portaler er felt i og langs Stakkevollvegen

som inkluderer hele vegrommet som et grønt
byrom. Her skjer tra kken på fotgjengerens

premisser og fremstår som et grønt parkdrag
med mange vegvalg for den enkelte.
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PARKER OG GÅRDSROM
På bakkenivå utgjør disse rommene vik -

tige uteoppholdsareal for innbyggerne, og
er muligens også viktig for mikroskopiske

organismer.

GRØNNE TAK
Grønne tak er ikke bare en for -
drøyningsstrategi, men også et viktig
element for biotoper i luften. En grønnstruk -
tur med dette elementet innfører muligens
ere habitater i området, og beriker dyrelivet

såvel som opplevelsen i området.
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Tetthet
En vanlig de nisjon av bytetthet er antall
innbyggere per dekar.

Den manglende jakten på en bystruktur
Det er ikke planlagt noe som minner om
en bystruktur (slik vi har kjent det opp
gjennom tidene i byer vi besøker) i Tromsø
siden den originale planen for Tromsø
sentrum. Kanskje med unntak av professor
Sverre Pedersen sine planer, som det vel
bare er bitte små fragmenter igjen av.

Universitetet i Breivika kan vel betraktes
som en utvikling med oppfatninger om hva
en struktur med gater, plasser og kvartal -
er kan være. Men områdets (manglende)
sammensetning av funksjoner skaper lite
liv etter kl. 16:00. Det er en problematisk
egenskap for en hel bydel.

Det er dessuten mulig å si at parallellop -
pdragene for områdeplanen i Nordbyen er
det første planprosjektet som behandler
et område i en bymessig terminologi, og
visualiser dette, i sjøkanten i Tromsø. Etter -
som en bymessig tetthet og struktur ikke
i åpenbar grad har preget noe planregime

i Tromsø, så lever vi med konsekvensene
av byspredning. Det er valget av boform
og bruken av tre utbyggingstyper som
preger Tromsøs utvikling, og det er valget
av sonedelte planer som gjør at det nesten
ikke nnes blanding av virksomheter i disse
sonene. Blanding av virksomheter, intens
kobling av programmer og funksjoner er
hovedtrekkene ved de byer vi kjenner som
aktive og attraktive.

I Tromsø er det av all bygd boligmasse 44
% eneboliger, 28 % rekkehus og tomanns -
boliger, 25 % boligblokker og bofelless -
kaper. Når det på avisa Tromsø sin store
konferanse om byutvikling og tetthet ble
presentert prosjekter for 4500 boliger, så
er det de samme tre boligtypene som igjen
er planleggingens elementer. Det er på tide
å utforske nye former for tetthet, hva en
sammensatt, mer kompleks bystruktur kan
være og hvor den kan nne sted. Begrepet
vekst innover og nærhetsbyen får mange

Intensjonen for denne kommunedelplanen kan altså være og vise nye
måter å håndtere tetthet på, der løsninger utenfor og mellom det åpenbare
er ledetråden. I en inkluderende, innovativ og unik utviklingsprosess.
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Struktur
Viser ulike bystrukturer fra ulike byer i hele
verden. Bystruktur er ikke et entydig bilde.
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“Hur kan kraven på hög täthet kombineras
med goda stadsmiljökvaliteter i de
publika rummen och goda förhållanden för
de som bor, vistas och arbetar i
Nyhamnen? Visa på nya sätt att hantera
täthet, sök lösningar utanför och
mellan de uppenbara.
Utmaningen är hur Nyhamnen på alla fron -
ter bidrar till att Malmö tar nästa kliv på
vägen mot en i verklig mening hållbar stad.
”Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle
med jämlika förutsättningar för ett
bra liv, en trygg uppväxt, utbildning, arbete
och bostad. Ett samhälle som inte
äventyrar framtida generationers mö -
jligheter att tillgodose sina behov.

Om inte planering och genomförande av
Nyhamnen ges en tydlig och konkret
handlingsplan för hur stadsdelen ska bidra
till att stärka social och ekonomisk
hållbarhet i Malmö kommer den med störs -
ta sannolikhet att bidra till motsatsen.”

Malmö har tydelige utfordringer som de
stiller på dagsorden for planlegging av ny
tett, urban struktur ved havet. Ambisjonene
inkluderer å sette det på dagsorden, og de
sier om det å planlegge:

“Nyhamnens identit skal utveclas over tiden
i en innkluderende, innovativ och unik
utvecklingsproses.”

En utforskning av tetthet og struktur langs
Stakkevollvegen betyr å alliere seg med
kunnskaper fra byer som man kan lære av.
Den sosiale utfordringen i vår tid vil være
en del av denne utfordringen. Selve bolig -
sammensetningen og boligtilbudet er en
slik utfordring. Høye boligpriser og mangel
på boliger oppfordrer til å se boformer på
nye måter. I en bydel der et nyskapende
næringsliv kan nne sted, ligger det et po -
tensiale for også å se det å bo på nytt, som
en nyskapning. Alternative boformer i alle
avskygninger bør være en del av bydelens
utforskning i en ny tett struktur. Hybriden,
kombinasjon av bolig og virksomheter og
utadrettede funksjoner på gateplan, kan
settes på dagsordenen.

Intensjonen for denne kommunedelplanen
kan altså være og vise nye måter å håndtere
tetthet på, der løsninger utenfor og mellom
det åpenbare er ledetråden. I en inkluder -
ende, innovativ og unik utviklingsprosess.

En handlingsplan for denne type utforsk -
ning må altså legges fram i rommet mellom
denne kommunedelplanen og neste plan -
leggingsnivå, der kommunens ledende å
skapende rolle må komme til syne.

tilbakeslag i Tromsøs planverden.

Den utbyggingsformen som kjennetegner
tette byer, hybriden mellom mange pro -
grammer i samme bygning, og forskjellige
sammensetninger av en slik utbyggingstype
representer bare 2 % av den bygde massen
i Tromsø. Vi har altså en 100 % selvoppfat -
ning om at vi er en viktig og interessant by,
men bare 2 % av den bygde virkeligheten
bærer en bystrukturs kjennetegn. Her kan
det altså forskes mye og vi kunne trengt et
senter for urbane studier ved universitetet.

Når snart 80 % av verdens befolkning bor i
sammensatte bysamfunn, så er det kanskje
viktig for Tromsø å stille spørsmålet om hva
det å bygge en tett by kan være i vår tid.

Stakkevollvegen som urbant utforsk -
ningssted
Planmålene i planprogrammet for denne
kommunedelplanen sammenfattes slik:

Kommunedelplanen skal ta sikte på å
utvikle en helhetlig kvartalsstruktur med
bygater og bydelssenter langs Stakkevoll -
vegens østside. Utviklingen skal baseres på
tilpasning til eksisterende bygningsmasse,
utbygging av tilgjengelig landareal og utfyl -
ling eller utbygging i sjø. Et viktig spørsmål
blir hvilke byfunksjoner som skal inn i kvar -
talsstrukturen for å få til en levende bydel
som blir god å bo og arbeide i.

En helhetlig kvartalsstruktur kan anta
mange former. Vårt lille kartogra ske
globale søk viser hvordan hver by verden
rundt har forskjellige versjoner av kvar -
talsbegrepet, hva de inneholder, form og
størrelse. Alle de viste kartogra ene over
disse byene viser et befolkningsantall pr
dekar som er adskillig større enn det vi har
på Tromsøya og i Tromsø sentrum. Den
tette byen kan være annerledes enn det vi
kjenner.

Det er forlengelsen av Tromsø sentrums
struktur langs Stakkevollvegen mot Uni -
versitetet, som har vært en slags tanke i
forrige kommunedelplan. Altså ideen om
en bystruktur, med erfaringen fra noe kjent
i bakhodet.

Malmö Stad står nå overfor å utvikle sitt
store nye byområde, Nyhamnen, på et
gammelt industrifelt ved havet, nær sen -
trum. Malmø har verdenskjente erfaringer
med tett og holdbar bystruktur, og er langt
framme på fornybar energi og senkede
utslippsmål, I Nyhamnen stilles problem -
stillingene slik i parallelloppdraget for det
framtidige byfeltet:

Bilbyen Tromsø:
1,9 innb/daa

Sentrum:
4,7 innb/daa
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Hvordan ser tetthet ut?
Bildet sammenstiller bystrukturen i Tromsø sentrum (4,7 innb/dekar)
med Manhattan Upper West Side (10,8 innb/dekar)

Kampen om tetthet
Tromsø vs Manhattan, tetthet omregnet
til mennesker pr. banhalvdel (Alfheim)
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98 % i boligbygningstyper

“Boligstruktur vs.Bystru
ktur”

(1000 boliger)

2% i hybrider

44 % 28 % 25 % 2 %
Enebolig Tomannsbolig

+ Rekkehus
Boligblokk +
Bofellesskap

Hybrider

Bolig fordelt på bygningstyper
I Tromsø er 98 % av boligene i rene boligbygningstyp-
er. 2 % er å nne i hybrider med annet enn bolig-

98 % i boligbygningstyper

“Boligstruktur vs.Bystru
ktur”

(1000 boliger)

2% i hybrider
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98 % i boligbygningstyper

“Boligstruktur vs.Bystru
ktur”

(1000 boliger)
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Høyt, høyere, lavt eller sammensatte
høyder og konglomerasjoner
I rapporten “Virkning av høyhus ved Stak -
kevollvegen” laget til denne kommunedelp -
lanen sammenfattes anbefalingene slik:

• Den visuelle kontakten med sundet
og fastlandet er et vesentlig karakter -
trekk som følger av den naturskapte
topogra en, og som også er en kvalitet
ved området. Forbindelsen mellom
det grønne båndet på toppen av øya og
det blå båndet som avgrenser øya er et
landskapstrekk som bør forsterkes.

• Et høykvalitets høyhusprosjekt kan
vurderes for å markere et knutepunkt.
Forutsetningene er mangfold av
funksjoner – både offentlige og private,
lokalklimatisk positiv virkning og
at det passer inn i områdets mål om
grønn pro l.

• Et høykvalitets høyhusprosjekt kan
vurderes som en visuell markør ved
Hansjordnesbukta. Forutsetningene
er lokalklimatisk positiv virkning og
at det passer inn i områdets mål om
grønn pro l.

Om å utpeke steder og å tildele dem ny
betydning
Denne overskriften er et utsagn fra “Spillet
om Tromsø”. I den ligger det at byområder,
byfelt og steder kan omtolkes og gis ny
betydning i skiftende tider. Dette kan for
så vidt sies å være grunnlaget for nytolk -
ningen i 1994 av hele Stakkevollvegen sin
betydning i en ny bykontekst, hvor man
erkjenner veiens rolle som førende byele -
ment og som en videre utviklingsretning for
sentrum.

I den store diskusjonen om “høyt og lavt”
kan det tolkes dithen at kommunen i
sin overordnede planlegging kan utpeke
og anvise steder for høyere formasjoner
langs Stakkevollvegen. Rapporten åpner
for at enkelte knutepunkt kan ses i en slik
betraktning og antyder en visuell markør
i Hansjordnesbukta. I samtaler etter rap -
porten peker også forfatteren på området
fra nordre del av Bjørnstrand og nordover
mot rundkjøringen for eventuelt høyere
bygninger.

H U N TI N G H I G H AN D L O W

En av årsakene til at man valgte å foreta en
revisjon av kommunedelplanen ligger i at

ere av utbyggerne “sprengte” rammene
for byggehøyde i sine prosjektforslag, og at
dette måtte re ekteres over på ny. I dette
ligger også prosjektenes forhold til om -
givelsene og naboprosjekter, og et behov
fra kommunens side til å oppnå helhet og
meningsfulle sammenhenger mellom alle
prosjektforslagene.

Høydeangivelser som planintensjon
I den forrige kommunedelplanen ble syv
etasjer langs sjøkanten lansert, og 5 etasjer
på begge sider av Stakkevollvegen. I praksis
førte dette eksempelvis til en rekke lameller
i 7 etasjer langs sjøsiden av Kræmer Brygge,
en politistasjon i 7 etasjer og ere prosjekt -
forslag langs vestsiden av Stakkevollvegen i
5 etasjer m.v.

I intensjonen i planen om boliger langs
sjøen, som høyere bygg opp til 5 etasjer,
ligger det altså løsninger som ikke anviser
en bystruktur, men mer en drabantbystruk -
tur. Høyder over dette er testet av utbyg -
gere som tårn opp til 15-20 etasjer, men er
avvist. Mye taler for at hver enkelt utbygger
på sin tomt foreløpig ikke kommer heldig ut
av at de selv anviser steder for høyere bygg.

Så hvem skal bestemme dette og hva er
alternativene i en diskusjon om bymes -
sig utvikling langs Stakkevollvegen? Det
7-etasjes lamellbyggeriet er allerede visuelt
svært synlig som vegger mot sjøen og fra
boligområdene oppover i skråningen mot
Dramsveien.

Gode eksempler og eventuelle forbilder
Den nye studentbyen i Storskogen/Dok -
tordalen, tegnet av AT arkitekter, har et an -
tall høyere formasjoner. Det anses som godt
plassert, er bygd opp av massivtre, er fri for
parkering og har med andre ord blitt utført
gjennomgående med “grønne” kjennetegn.

BO01 i Malmø er et av de sammenliknbare
prosjektene som vårt Storyboard anviser
som eksempel langs Stakkevollvegen. Det
viktige med denne sammenlikningen er at
Malmø-eksempelet består av en svært vari -
ert bebyggelse i høyder, fra 1 til 7 etasjer.
Alt er altså gjennomført i variasjoner. Det er
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en utbyggingstetthet som kan appliseres på
Stakkevollvegen, selv uten den høye “Turn -
ing Torso” på 60 etasjer. Som til og med
Københavnerne kan se, i en by der de selv
ikke får bygge høye hus. Så det er i varierte
høyder og tettere utbyggingsformer utfor -
dringene ligger, og i å nne interessante
bymessige svar på dette langs Stakkevollve -
gen. Dette har byen foreløpig til gode å se.

Jan Gehl, den kjente danske arkitekt bak
boken “Livet mellom husene”, sier dette til
diskusjonen om høyt versus lavt, hunting
high and low, i avisen “Information” i juni
2016:

“Høje huse er den dovne arkitekts svar på
tæthed. Jeg fraråder høje bygninger i alle
områder, der er afhængige af vestenvind;
Irland, England, Skotland, Norge, Holland

Clarion The Edge
Gode eksempler og eventuelle forbilder.
Hotellet the Edge, tegnet av arkitekt Niels
Torp har etter hvert “satt seg” i Tromsøfolks
bevisthet som helt ok.

© Aspelin Ramm

og Danmark. For i de lande har du meget
vind. Vi er afhængige af vinden, ellers kan
vi ikke bo her. Vinden bærer kalorierne ind
fra Golfstrømmen og sørger for, vi ikke lign -
er Alaska eller Sibirien. Vi skal være meget
påpasselige med vinden, for klimaet er en
skrøbelig størrelse i et land som Danmark.
“Bygger vi højt, går det galt.” siger han.”
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Dagens situasjon i korte trekk
Dette byfeltet innenfor planområdet er
2.1 km langt og varierer i bredde fra 30-90
meter. Stakkevollvegens kurvatur gir for -
skjellige snitt mellom denne veien og par -
allellgatene. Historiske kart viser hvordan
utviklingen av områdene på vestsiden var
knyttet til skeribedriftene på østsiden, og i
denne sammenheng nærmest har vært som
bedriftsnabolag for ansatte. I dag er områ -
det i boligsammenheng i hovedsak et utle -
ieområde der hver enkelt bolig deles opp i
mindre eierenheter. Dette kan med andre
ord sies å være et skrekkbilde for utviklere
og oppkjøpere, fordi denne eierstrukturen
representerer ”store” grunnlagsinvestering -
er ved forandring. En analyse av inntektene
i dette byfeltet vil si noe om den sosiale
status og standard. Støy og støv dominerer
bomiljøet, og antyder noe om områdets
eksponering for et helseskadelig miljø.
Dette resulterer i et bomiljø med et sterkt
avgrenset omdømme, og mer eller min -
dre fraværende attraktivitet for folk est.
Dette utvikler en form for midlertidighet i
områdets boformer. Det ligger i kortene at
med investeringer i Stakkevollvegen som
en ny urban ate med høye ambisjoner på
mobilitet og miljø, så vil muligens alle eien -
dommene i byfeltet settes i spill, og et nytt
bygningsmessig landskap vil ta over. Men
tidsaspektet er usikkert.

KDPens hensikt og undertekst
Den forrige kommunedelplanen (KDP) kan
ikke leses på annen måte enn at den ser for
seg at hele området mellom Stakkevollve -
gen og neste parallellgate på vestsiden er
et område under permanent forandring.
Beskrivelsen av feltet i denne planen nærm -
est Stakkevollvegen som næringsområde,
med byggehøyder opp til 5 etasjer karak -
teriserer forandringen. Spissformulert ser
planen for seg et “Tabula Rasa”, at bordet
ryddes og at det eksisterende viker for noe
nytt.

Det nye kommunedelplanforslaget ser det
på tilsvarende måte:

VE STSI D E N

Det planlegges for forretning og kontor på
begge sider av Stakkevollvegen. På vests -
iden av vegen skal bebyggelsen utformes
slik at den funger som en buffer mot det
etablerte boligområdet på oversiden av
vegen, samt bidra til å skape et bymessig
uttrykk langs vegen. Forretning og kontor
langs vegen underbygger Stakkevollvegens
rolle som en framtidig styrket bygate med
senterfunksjoner.

Meget uheldige erfaringer med nyere bygg
og prosjektforslag langs vestsiden i forrige
kommunedelplans regime, gjør at dette
utsagnet fra planprogrammet må tenkes
på nytt, og at denne kommunedelplanen
derfor må åpne for nye løsninger og betrak -
tninger. Storyboardet omfatter analyser og
visualisering av et mulig “bymessig uttrykk”,
hvordan et landskap i byen vil kunne frem -
stå på vestsiden og hvilken type planlegging
og hvilke samarbeidsformer som må ut -
vikles langs vestsiden. Det må igjen under -
strekes at Stakkevollvegens status, funksjon
og utforming i dette bylandskapet vil være
ytterst kritisk for å oppnå de ønskede
kvaliteter for området. En plausibel formul -
ering kan muligens være at Stakkevollvegen
ikke må dele øst- og vestsiden, men snarere
binde sammen øst og vest i en meningsfull
og bærekraftig struktur som løfter opp
området som et helhetlig bylandskap. Dette
kan bety at planlegging av Stakkevollvegen
må synkroniseres tydeligere inn mot kom -
munedelplanarbeidet på øst- og vestsiden i
et felles prosjektarbeid.

Drømmemilens hensyns- eller
omtankesoner
Denne nye de nisjonen av Stakkevollve -
gens framtidige rom endrer konseptet for
vestsiden:
Veien er en urban ate i et område under
forandring:
“Veiens rom må betraktes som en urban

ate mellom områder med forskjellig
forandringspotensiale (de to sidene). Flaten
de neres ved at alle grenser og overganger
gis form og inngår i veiens konsept. Det å

5 etasjer mot Stakkevollvegen
Illustrasjonen viser hvordan 5 etasjes
fasader langs Stakkevollvegen skaper et
uheldig gaterom.

Vi foreslår at det legges opp til en strategi der det planlegges i hele by -
feltets bredde, og at lengden av det aktuelle området en slik planlegging
omfatter kan variere. Vestsidens endringer kan studeres som små, medium
eller større prosjektfelt.
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utforme alle grenser og overganger på beg -
ge sider er hovedelementer i et slikt urbant
konsept.”

Dette betyr at både det teamet som nå
planlegger veiens nye pro l og alle prosjek -
ter langs veien er med i en dialog gjennom
et felles prosjektarbeid (nevnt foran), som
avklarer hva et design av dette byrommet
innebærer. Det skal altså gis noe til gatens
rom og ate. Dette er hensynssonens
mulighet og utfordring.

Tid og forandring
Det vil ta mange år å utvikle vestsiden til en
slik ambisjon. Det er mange endringsbilder
vi kan se for oss. Det er mulig at større deler
av området vil unndra seg endringer i lang
tid, eller kanskje bare justere enkeltsituas -
joner på hver tomt.

Enkelte delområder har allerede søkelys
på seg for endring. Det foregår oppkjøp
av eiendommer og det foreslås prosjekter.
Denne kommunedelplanens utsagn om
“det bymessige uttrykk” må fremkalles på
smartere måter enn det vi har sett til nå.
Kommunen må, sammen med eiere og
utviklere utvikle, visualisere og debattere
i en større offentlighet hva slags skiftende
bilder av forandring som kan utfolde seg i
dette byfeltet.

Dette er ikke noe man bare gjør en gang,
enhver plan og ethvert prosjekt vil skape
en ny virkelighet, en ny kartogra i dette
kommende landskapet. Nye utgangspunk -
ter skapes for det neste steget. Det er viktig
at nye prosjekter ikke blir til hinder for en
ambisiøs utvikling.

Metoder for endring, planleggingsform
Vi foreslår at det legges opp til en strategi
der det planlegges i hele byfeltets bred -
de, og at lengden av det aktuelle området
en slik planlegging omfatter kan variere.
Vestsidens endringer kan studeres som små,
mellomstore, store eller ekstra store pros -
jektfelt. En større endring betyr nødven -
digvis en større utnyttelse.

Små endringer kan bety at 4-5 grunneiere
samarbeider om en felles planlegging og
utbygging i form av moderate endringer.

Mellomstore endringer kan bety oppkjøp av
ere eiendommer, der et større felt planleg -

ges og omdannes.

Store endringer kan romme utviklingsfelt
med omfattende endringer i kvartalene
mellom Stakkevollvegen og paralellgatene.

Ekstra store endringer kan omfatte enda
større felt som går ut over planområdet til
den nye kommunedelplanen og inkluderer
en eller ere av paralellgatene til Stakkev -
ollvegen.

Lengdeavgrensningen av planenheten må
ta opp i seg overvannsløp, gangforbindels -
er til veien bak, innkjørsler til parkering
under bakken og eventuelt kryssende
veier. For alle endringer gjelder design av
Gaterommet Stakkevollvegen som et viktig
kriterium. Høydeangivelsen på 5 etasjer må
erstattes med uttrykket høydevariasjon og
sammensatte prosjekt.

Hva åpner denne byendringen på vests -
iden for?
Planprogrammet for ny kommunedelplan
lanserte denne problemstillingen under
temaet framtidsbilder:

“I forbindelse med utvikling av et planut -
kast skal det også “gjøres noen tanker”
om hvordan arealet fra Tromsøysundet til
Tromsømarka vil utvikle seg over tid.
Arbeidet vil bli gjort som uforpliktende
studier, som i første rekke skal skape
diskusjon om hvordan byen vil utvikle seg i
framtiden og hvordan byutviklingsområdet
langs Stakkevollvegen er en del av
dette større bildet”.

Denne visualiserte fortellingen gjør seg
tanker om dette på minst to måter.
Det ligger i kortene at å bygge om hele by -
feltet, samtidig som Stakkevollvegen langs
vestsiden får ny betydning og kvalitet, vil
sette søkelys på mulige endringer overfor
nærmeste parallellgate, f.eks. Langsundvei -
en. Det er derfor mulig å se Langsundveien
som en framtidig “shared space” for ere
tra kkformer med ny utbygging og nye bo-
og næringsformer på begge sider.

Den andre betraktningen som behandler
dette mulige framtidsbildet drøftes under
temaet Gjennom den Grønne Dør. Altså
hvordan grønne rom og strukturer langs
sjøen og på hele vestsiden blir et sammen -
hengende system av landskap og biotoper,
der også sjøsiden og den litorale sonen blir
en sentral del av det større landskapets
levende systemer, og blir en tilførsel av
betydning.
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Stakkevollvegen

Stakkevollvegen

Mellomstor endring kan bety
oppkjøp av ere eiendommer,
der et større felt planlegges og
omdannes.

Flere eiere i området går
sammen for å etablere felles
uteområder for å øke den kollektive
utnyttelsesgraden.

Små endringer kan bety at 4-5
grunneiere samarbeider om en
felles planlegging og utbygging i
form av moderate endringer.
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Et mulig grep i et større felt
Skissene viser mulighetene som kan oppstå i betraktningen av et større felt. Tegningen på
denne siden viser en utnyttelse på ca. 170 % BRA av tomteutsnittet (ikke inkludert felles
grøntområde). Kriteriet for denne utnyttelsen er ikke maksimal byggehøyde, men varierte
bygningshøyder mellom 1 og 9 etasjer, samt brudd/sprang i fasade for maksimalt hver 20.
løpemeter fasade.
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Plangrense

Utvidet plangrense?

Case i utvidet planfelt

Brueland Sandnes
Konkurransevinnerforslag

1:10 000

20m
100m

© Ghilardi+ Hellsten Arkitekter og Element arkitekter

Brueland Plankonkurranse (t.h.)
Rom Eiendoms visjoner om utbygging i
Brueland Sandnes. Området ligger langs
toglinjer på samme måte som vestsideom -
rådet ligger langs Stakkevollvegen. Bildet
kan illustrere en mulig framtid for paralell -
vegene, deriblandt Gulengvegen, dersom
disse blir internveger i et større utbygging -
sområde.“I forbindelse med utvikling av et planutkast skal det også “gjøres noen

tanker” om hvordan arealet fra Tromsøysundet til Tromsømarka vil utvikle
seg over tid. Arbeidet vil bli gjort som uforpliktende studier, som i første
rekke skal skape diskusjon om hvordan byen vil utvikle seg i framtiden
og hvordan byutviklingsområdet langs Stakkevollvegen er en del av dette
større bildet”. - Fra planprogrammet

Om plangrensen utvides kan vestsiden betraktes på
andre måter enn den gjør ut fra dagens situasjon
og avgrensning. Alternativt kan betraktningsfeltet
utvides i sammenheng med reguleringsplaner.

Bebyggelsesstruktur
Gra kken viser referanseprosjektet
Brueland Sandnes plassert langs
vestsiden av Stakkevollvegen som
et 100x400 meter stort felt.

E KSTR A STO R
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© Ghilardi+ Hellsten Arkitekter og Element arkitekter

z

Brueland Volum (t.h.)
Aksonometri av konkurranseforslaget.
Forslaget rommer et sammensatt program
på 35 mål tomt. Rom eiendom ser for seg
20.000 – 30.000 kvadratmeter med ulike
former for næring og service og 40.000
– 50.000 kvadratmeter med ulike bolig -
typer. Dette betyr en T-BRA på 200 % av
tomtearealet.Tallene er hentet fra Artikkel
om prosjektet i Stavanger Aftenblad.

95m

42
0m

3-12 etg

Legg merke til variasjon i byggehøyder og
volum, samt ere snarveier og felles grøntdrag
gjennom området.
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Stakkevollvegens fornyelse
I forrige kommunedelplanen fra 2010 og i
planprogrammet for ny kommunedelplan
de neres Stakkevollvegen som bygate,
uten noen form for nødvendig problema -
tisering og de nisjon av hva denne er, og
hvordan den kan bli til. Bestemmelsene la
formålsgrensen tett inntil fortauene på ny
veipro l, og satte høydebestemmelser til 5
etasjer. Oppførte prosjekt, som eksempelvis
politihuset, er bygd inntil formålsgrensen.
Prosjekter og planer i planens epoke viser
løsninger som fører til en 19,5 meter bred
asfaltert ate, der ingen av prosjektene gir
noe til gaterommet i form av utvidelser,
møtesteder, oppholdsarealer, grønne rom
og parker. En slik situasjon kan nærmere
beskrives som “Marerittet” snarere enn
“Drømmemilen”.

I Arkitekturanalysen fra 1994 betraktes
veien slik:

Veien er en urban ate i et område under
forandring: “Veiens rom må betraktes som
en urban ate mellom områder med forsk -
jellig forandringspotensiale (de to sidene).
Flaten de neres ved at alle grenser og over -
ganger gis form og inngår i veiens konsept.
Det å utforme alle grenser og overganger
på begge sider er hovedelementer i et slikt
urbant konsept.”

Denne kommunedelplanen endrer betrak -
tningene i tråd med arkitekturanalysens
guideline. En hensynssone både på vests -
iden og østsiden av veien legger opp til en
dialog på detaljplannivå og utbyggingsnivå
for å etablere Stakkevollvegen som et pros -
jektrom med arkitektoniske og landskaps -
messige ambisjoner som utvikles og samti -
dig gir kvaliteter til dette byrommet.

Veiens pro l og utforming
Den nye, planlagte veien rommer ere

D RØ M M E MI L E L L E R 2,1 K M M AR E RI TT

tra kantgrupper. Den har foreløpig to
kollektiv ler, den har en sykkelbane på
vestsiden med to kjøreretninger og den har
fortau på hver side. Man kan derfor si at
opplevelsen av drømmemilen i teorien er
fotgjengerens domene, syklistens domene
og den kollektivt reisende sitt domene.
Samtidig er det to ler for annen biltra kk.
Det gir på den annen side en refelts asfal -
tert vei med smale fortau og en ikke særlig
vellykket løsning for syklister.

Utvikling av området til en “grønn bydel”
basert på miljøvennlig transport og en -
ergieffektive bygg (planprogrammet) må

nne et svar langs selve veien. Den er som
prosjekt, så langt i prosessen, tilsynelatende
helt uten grønne innslag av noen betydning.
Den er altså ingen grønn boulevard for
framtiden, men en løsning av komplekse
utfordringer i en for trang ramme.

Det må imidlertid påpekes at endelig
løsning for Stakkevollvegen i skrivende
stund ikke er endelig besluttet. Svaret på
denne utfordringen og veiens nye pro l er
altså enda ikke funnet, og er oppe til debatt
i wokshops og tenkning i planleggernes
hoder. Ingen er fornøyd med den forelig -
gende løsningen, altså kan det se ut som om
noe nytt er på gang.

Prosjektrommet Stakkevollvegen 2017–?
Det har ikke skjedd mye langs veien i årene
etter forrige kommunedelplanen. Det betyr
at det enda åpner seg et mulighetsrom der

ere ambisjoner for utviklingen av veiens
felt og bebyggelsens utforming kan løftes
fram. I mange år fremover vil endringer
på begge sider av veien kunne nne en
form som hele tiden gir noe til dette 2.1
km lange byfeltet. Karakteren bygate eller
et urbant felt av en ny type må ses som et
kontinuerlig prosjekt, der alle utbyggere i
tett samarbeid med kommunen må utvikle

“Veiens rom må betraktes som en urban ate mellom områder med for -
skjellig forandringspotensiale (de to sidene). Flaten de neres ved at alle
grenser og overganger gis form og inngår i veiens konsept.
Det å utforme alle grenser og overganger på begge sider er hovedelement -
er i et slikt urbant konsept.”

- Arkitekturanalysen 1994
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Stakkevollvegen må i det videre
arbeidet ikke lenger betraktes som
en transportåre mellom sentrum og
Breivika, men fremstå som en bygate
med de urbane kvaliteter man nå
forutsetter for denne funksjonen.

2,1 kilometer, 19,5 meter bred, med re kjørefelt, tofelts sykkelsti og
gangfelt på begge sider. Det er fasiten for den nye Stakkevollvegen mellom
Hansjordnesbukta og Tverrforbindelsen i Tromsø. - Nordlys 27.01.2016

”case-studies” der utvidelser og utformin -
gen av gaterommet designes.

Dette betyr også at planleggingen av den
nye pro len på veien må ha et utvidet felt
som inkluderer hensynssonene, og planleg -
gerne må være med på å utvikle mer enn
konseptet veiens ate, kryss etc. De må
altså ha et sidesyn. Det er byfeltets urbane
miljøpro l som må utvikles. Stakkevollve -
gen må altså i det videre ikke lengre betrak -
tes som en transportåre mellom sentrum og
Breivika, men fremstå som en bygate med
de urbane kvaliteter man nå forutsetter for
denne funksjonen.

Det krever en ny type omtanke både fra
planleggere og utbyggere, og at dette pros -
jektrommet hele tiden forblir i kommunens
søkelys. Det må altså utvikles en forståelse
for hvordan utbyggingen på begge sider av
veien utvider og utvikler dette byrommet i
kontinuerlig forandring.
Det kreves en ny type utbyggingsmessig
omtanke. Omtankesoner / hensynssoner er
derfor det som det handler om her.

Hensynssonene og tematiske byfelt
Når planleggingen av veien nå må utvide
sitt sidesyn, så betyr det at planleggerne må
være i dialog med de eiendommene som de
og veien passerer. Det må i disse samtalene
komme opp ideer og syn på hvordan rom -

met fra fortauskanten og inn til bygnings -
formasjonene kan få form.

Det er interessant å se det som etablering av
tenkte byfelt som inkluderer både vestsiden
og østsiden. Byfelt som, både i selve gatens
nye ate og i byrommene i hensynssonene,
får forskjellig karakter. Ettersom feltene
møter grønne “portaler” på vestsiden er det
mulig å tenke disse feltene som grønne by -
felt av forskjellig karakter. Metoden består
av det som i vitenskapen kalles feltarbeid.
Planleggerne går opp feltene, blir byvan -
drere, samtaler med utviklere og eiere og
kommer fram til fellestrekk og løsninger
i feltet. Mye taler for at enkelte utbyggere
på østsiden er mest modne for denne type
samarbeid og dialog. Men når et slik plan -
leggings- og designkonsept lanseres, kan
mange bli aktivisert i å tenke framover.

Et begynnende design av et nytt urbant
rom
En slik planleggingsform og metode må
legge strategien for en guideline
som alle utviklere kan forholde seg
skapende til. Hensynssonene betyr altså
ikke ekspropriering og tvang, men er en
invitasjon til et unikt samarbeid i et utvidet
byromskonsept, der interessante variasjoner
i forskjellige felt som rommer begge sider
av veien kan nne meningsfylte løsninger.
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Det grønne feltet er en hensynssone,
et omtankefelt, i og rundt
Stakkevollvegen. Det forventes at
nye prosjekter gir ekstra uterom til
gateløpet.

Det er interessant å se det som etablering av tenkte byfelt som
inkluderer både vestsiden og østsiden. Byfelt som, både i selve
gatens nye ate og i byrommene i hensynssonene, får forskjellig
karakter. Ettersom feltene møter grønne “portaler” på vestsiden
er det mulig å tenke disse feltene som grønne byfelt av forskjellig
karakter.

Grønn Portal
Tegningen illustrerer et scenario der utformin -
gen av Stakkevollvegen langs Kræmerfeltet
blir en grønn forbindelse mellom øst- og
vestsiden av Stakkevollvegen
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Alternativ 1
Stakkevollvegens sidearealer blir brukt til grøntdrag. Ved tre
overganger sikres teknisk trasé for overvann. Dette konseptet
muliggjør Stakkevollvegen som en boulevard.

© Balmori Associates © Martha Schwartz Partners

© Ed Butler og Mickey Lee
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Superkilen i København er et eksempel på et
gaterom på fotgjengerens premisser.

© Iwan Baan

Alternativ 2
Vegfeltet utvides til å gjelde sidearealer. Sidearealene angitt i de
ulike sonene utvikles i sammenheng med veiens over ate og blir
et konsept for et byrom. Tre ulike typer byrom foreslås: bydels -
senter (torg), grønne ater og delområde ater. Denne måten å
betrakte Stakkevollvegen på fokuserer på samarbeid på tvers av
vegen, og har til hensikt å utvikle vegen til et byrom.

© Sudio Gang Architects

When we make streets work as places, not sim -
ply thoroughfares, they become civic assets that
contribute to the well-being and prosperity of
cities. They can improve public health through

neighborhood walkability that is associated with
decreasing risks for obesity and chronic disease.

- Civic Commons, Studio Gang Architects (2016)
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M E L LO M L AN D E T O G Ø S TSI D E N

I denne fortellingen karakteriserer begrepet
Mellomlandet område øst for Stakkevoll -
vegen slik som det fremstår i dag, med sine
utfylte landskaper, eksisterende bygninger,
kulturuttrykk, arbeidsplasser, bedrifter, alle
overganger og kaianlegg i sjøen, et delvis
forurenset landskap. Med andre ord alt vi
kan putte inn av beskrivelser av dagens
situasjon nner sted i Mellomlandet.

I arkitekturanalysen fra 1994 er det en kjent
tegning som snakker om industrilandska -
pets potensial med denne underteksten:

“Det landskapet du ser er ikke det egentlige
landskapet”.

Alt var overmodent for endring, all virk -
somhet var i endring, og eierne hadde en
slik felles forståelsesmodell, om enn at
Tromsø kommune ikke hadde det på den
tiden.

Denne kommunedelplanen og mange av
utviklerne og eierne ser dette Mellomlandet
på tilsvarende måte nå, selv om tiden det
tar å forandre dagens situasjon er usikker.
Flere av eiendommene i Mellomlandet kan
tenkes å opprettholde dagens virksomhet
i lang tid framover. Odd Berg Gruppens
anlegg i Kullkransvingen kan fortsatt ha en
lang levetid, selv om forandringsprosjekter
er i tenkeboksen og i skisseform. Berg Bet -
ong har ikke annonsert at det er noen has -
tesak å endre beliggenhet og virksomhet,
Neumann Bygg har ikke lagt sine kort på
bordet om hvordan deres framtidsscenarier
fortoner seg. Andre eiere er på forskjellige
nivå i endrings- og utbyggingsaktivitet.

Å rydde i sitt eget landskap
Dette uttrykket oppstå i Arkitekturanalysen
i 1994. Alt var i endring og alle eierne grep
betydningen av dette utrykket som et første
steg mot forandring.

I Mellomlandet er alle de bygde strukturene
og alle arbeidsplassene. I en epoke der “in -
gen ting er avfall” og en ny ressursforståelse
er oppe og går, så er det et åpent spørsmål
om hvilke bygninger som er utgangspunkt
for gjenbruk, omforming og ny bruk. Utt -
rykket “use every part of the buffalo”
kan være verdt å minne om. Alt står med

andre ord ikke i veien for framtiden.

Bjørn Eiendom sin store hall av betongkon -
struksjoner, enkelt bygninger på Kræmer,
bygningene på Arnestedet, Neuman Bygg
m. . er alle mulig å se som utgangspunkt
for kraftig transformasjon, med det eksister -
ende som den første byggesteinen. Det
er et viktig syn at eksisterende bygg og
virksomheter forandres og inngår i det nye,
for nærmest og “forsvinne” inn i det, bli
noe annet. Det er alternativer til å rydde
bort alt på bordet, tabula rasa. Dette er ikke
en bevaringsstrategi, men mer en strategi i
ressurstenkningens tid.

Mellom Drømmemilen og kystlinjen/
Atlantis
Samtidig beskriver Mellomlandet at det lig -
ger mellom noe. Det ligger inn til Stakkev -
ollvegen som vi nå beskriver som en urban

ate, der alle endringer og prosjekter inn
mot den må gi noe til veiens byrom, tilføre
den utvidelser som møtesteder, snarvei -
er og gateløp inn i området, og gi veien,
den urbane atens grønne dimensjon, en
mening knyttet til det nye veikonseptet.
Samtidig er det med utgangspunkt i Mel -
lomlandets eksisterende kystlinje, at den
nåværende litorale sone kan utvikles i form
av utfyllinger, plattformer, øyer og ytende
konstruksjoner. Altså at det som skjer i Mel -
lomlandet kan gi ideer og løsninger til nab -
olandskapene Drømmemilen og Atlantis, og
binde alt sammen i en ny urban symbiose.
Våre spekulasjoner i visualisert form forsker
i dette endringsbildet.

Komparative/sammenliknbare studier
Ettersom tetthet og struktur som by -
form-oppfatning enda ikke har noen
veivisere eller forbilder i nyere prosjekter i
Tromsø, så viser vi byområder som mange
kjenner, visualisert som plan og fotomon -
tasje i planområdet.

Tromsø sentrum er valgt fordi det lenge
har vært en form for referanse.
Det er forlengelsen av Tromsø sentrums
struktur langs Stakkevollvegen mot Univer -
sitetet, som har vært en slags tanke i forrige
kommunedelplanen. Altså ideen om en
bystruktur, med erfaringen fra noe kjent i
bakhodet.

Malmös BO01 er internasjonal oppfattet
som et svært vellykket foregangsprosjekt. Et
økologisk forbilde, med store variasjoner i
boformer basert på en kvartalsstruktur med
mange variasjoner og kanskje med en av
de mest vellykkede utformede sjølinjer og
bymessige landskapsprosjekter i Norden.
Her møtes alle Malmös folk og kulturer på
sommeren. Det viktige er her også at det ga
støtet til Malmös videre utvikling av Vestra
Hamnen med universitet og et skapende
innovativt næringsliv med internasjonal
orientering.
Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson sier
dette om Malmös store forandringsprosjekt
fra industriby i fritt fall i 1995 til den forbil -
deby den er idag:

“Samarbete och samsyn, medskapande
och kunnskapsallianser är våra redskap
för at bygga staden på et demokratisk och
hållbart sätt. Och så er det ju det her med
det politiska ledarskapet. Utan politisk
ledarskap med klara visioner, tydlighet,
lydhörhet och risktagande kommer vi inte
nå framgang”.

Stadt am Hafen er navnet på Hamburgs
omfattende urbane ombyggingsprosjekt av
tidligere industri og havneområder til en
sammensatt og tett bystruktur langs vannet.
Hamburg startet sitt store transfomasjons -
prosjekt tidlig i 1980-årene og har for byer
som har fulgt etter alltid vært en referanse.
Utsnittet her er kun en del av Hamburgs
omfattende byendring.

Attraktivitet og byintensitet
De byene vi besøker rommer sammensatte
programmer, de bestreber seg på å skape
møtesteder med attraksjon og intensitet,
de utvikler tetthet og struktur med store
variasjoner. De bruker byutvikling som en
drivkraft i den nye økonomien, og de er
svært langt framme i en Post-Paris verden,
de er foregangsbyer.

Felles prosjekter og mønster som
forbinder
I Mellomlandet vil alle typer samarbeid i
Det Grenseløse Prosjekt måtte manifes -
tere seg i første omgang, etter hvert også i
Atlantis.
Under temaet urban struktur i planpro -
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grammet er følgende planmål et sentralt
samarbeidsprosjekt:
“Ny internveg i planområdet vil være eien -
domsovergripende og danne grunnlag for
all videre reguleringsplanlegging i planom -
rådet.
Tverrgatene i planområdet skal være forbin -
delsesveger til Stakkevollvegen, og skal ta
utgangspunkt i Tromsøpakke 3 og detaljreg -
uleringsplan for Stakkevollvegen”.

Rapporten om ny internvei slår fast at den
på ingen måte er tenkt som en nødvendig
avlastning av tra kken på Stakkevollvegen.
Den skal romme en mulig tilgjengelighet
for biltra kk, men kun i enkelte områder.
Hele konseptet for internveien lanseres
som “shared space” i rapporten. Det betyr
at fotgjengere, syklister og biler er felles
brukere på denne aten.

Storyboardet foreslår at mest mulig bil -
tra kk avvikles i parkeringsanlegg før den
kommer til denne langsgående forbind -
elsen. Vi tolker senket bilbruk i form av lav
parkeringsdekning, for ytterligere å etablere
et smart og gunstig miljø. Vi foreslår lite
parkering i bestemmelsesområdets nye
prosjekter i sjø i framtiden.

Plankartet i denne kommunedelplanen
forstår at en slik intern forbindelse må ha
“fast grunn under føttene” og den er derfor
tegnet inn i kanten av Mellomlandet, i
overgangen til sjølinjen i dag. Hvordan det
nye landskapet i bestemmelsesområdet i
sjøen vil ta form, er den store diskusjonen
vi løfter fram i temaet Atlantis. Slik vi ser
det, er det mye som vil tale for at denne
internveien vil være det samme som
promenaden langs sjøen, med variasjoner
der utfylling anvendes som metode. En 20
meter bred promenade langs sjøen, uten
noen bebyggelse på utsiden, anser vi som
mer komplisert i store deler av bestem -
melsesområdet i sjø, avhengig av hvilken
form dette nye landskapet vil ta.
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PLANLAGTE PROSJEKT (INKLUDERT AVVISTE)
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ATL AN TI S

Atlantis de nerer den sjønære relasjonen
mellom hav og land, og i hvor stor grad ut -
fylling og utbygging konfronterer sjøfront -
en. Den nye kommunedelplanen er lojal i
forhold til den tidligere formålsavgrensnin -
gen.

Slik verden så ut i 2010 kunne det oppfattes
som en tese om at prinsippet for byvekst
var å fylle ut masse i sjøen til en dybde på
kote -10. Den nye planen kan tolkes på
samme måte. Både ved at mye areal vil bli
disponert til kote -10, og at en offentlig tilg -
jengelig sjøfront langs hele kysten “avslut -
ter” planen. I den grad kommunedelplanen
oppfattes som et forventet design av det nye
landskapet, kan det forståes slik.
Ny informasjon, lokale og internasjonale
eksempler, overvann og infrastruktur-
kostnader, klimaendring og havstigning
nyanserer og endrer en slik forståelse av
planen.

Planen selv “forstår” dette. Hele det regul -
erte arealet mellom eksisterende utfyllinger
og formålsgrensen er avsatt som en hensyn -
ssone for eksperiment, omtanke og inno -
vative løsninger. Dette utløser muligheter
som kan bringe inn nye kvaliteter og
lukrative løsninger.

Lokale lærdommer
Kræmer-eiendommen sin godkjente plan
var tenkt som en utfylling med lamellbyg -
geri i retning kote -8.

I våre samtaler med utbygger og prosjek -
tleder for Kræmer Brygge sier de at de
forlater denne type planlegging og utfylling.
I stedet lanserer de en kanal inn til sitt
foreslåtte prosjekt for statens vegvesen,
og et arkipelago (øyer i sjø), eksempelvis
som konstruerte plattformer i stedet for en
bastant utfylling i sjøen.

Det er gjort grunnundersøkelser i ere
av de foreslåtte og vedtatte prosjektene.
Det stilles spørsmål både av økonomisk
og opplevelsesmessig natur ved å benytte
utfylling til kote -10, og utfylling generelt,
som metode.

Erfaring og ny innsikt setter spørsmålstegn
ved plangrep langs dette sporet. Dette skjer

samtidig som nye ambisiøse ideer om hva
et bylandskap er i overgangen vann og land
i Tromsø i vår tid, settes på dagsordenen i
Nordbyen. Prosjektleder Eirik Espejord i
Kræmer Brygge formulerte det slik: “Når
kanalen først var tenkt og foreslått, var det
en så god idé at det var ingen vei tilbake.

Bestemmelsesområdet i sjøen åpner et
nytt mulighetsrom
Denne kommunedelplanen har innsett
at kun utfyllinger utenfor eksisterende
kystlinje til formålsgrensen ikke er et hold -
bart konsept, med de kritiske betraktnin -
gene som har kommet mot dette. Planens
bestemmelsesområde mellom eksisterende
utfylling og formålsgrensen er derfor en
oppfordring til å tenke landskapet i sjøen,
den nye sjøfronten, på nytt. Samtalene med
utviklerne tilfører tematikken nye løsninger
og forestillingsverdener. Når Kræmer
Eiendom lanserer kanaler inn i eksisterende
utfylling og utforsker utbygging på plat -
tformer og øyer som alternativ til utfylling
med boliglameller, så er det stort sprang
i en interessant retning. Hvis de samtidig
åpner for arkitektkonkurranser eller par -
allelloppdrag for å utforske disse temaene
og en tett, mangfoldige bystruktur på en ny
måte, vil dette tilføre sjøfronten mulige nye
kvaliteter.

Lær av Nordbyen
Dette Storyboardet lanserte tidlig Drøm -
memilen, hensynssonene og Atlantis med
den litorale sonen som store tegninger på
veggene i vårt prosjektrom, som bakgrunn
for interne diskusjoner og samtaler med
utviklere.

Parallelloppdraget for områdeplanen i
Nordbyen har senere tilført vår tematikk
ny og svært interessant lærdom. Alle de re
teamene viser variasjoner på hvordan et
nytt landskape i sjøen kan nne sin form,
det nye sjøskapet. Alle teamene ser sjøen
og havrommet, både i et større bilde og i
sammenheng med Den Neste Økonomien,
og som en umåtelig ressurs for nye energi -
former, lokal matproduksjon, nye boformer
og nye former for tette bystrukturer. Hele
prosessen er et unikt samarbeid mellom
kommunen og alle eierne i området. Alt
foregikk som samtaler, utstillinger og akti -
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Nordbyen - “Bydelen i havrommet”
© MDH + TRANSBOARDER + STEINSVIK

BESTEMMELSESOMRÅDEI SJØ
Bestemmelsesområde i Sjø
Det avmerkede feltet tar utgangspunkt i
den eksisterende kystlinje. Promenaden
kan etableres med en gang langs denne.
Nye prosjekter på utsiden kan ivareta
promedens forhold til kystlinjen gjennom
å etablere en kanal. Prosjekter på innsiden
kan gi rom til promenaden slik at møtet
med vannet har offentlig karakter. Prome -
naden er for hele Tromsøs befolkning.

vitetsdager med stor oppslutning. For den
videre utvikling av samtale og samarbeids -
former langs Stakkevollvegen så ser vi dette
kommunale initiativet som et forbilde.
Lærdommene påvirker det vi formidler.

Den litorale sonen, levende biotoper
Alle visualiseringer vi viser som alternative
utbygging- og landskapsformer i sjø tar
av fra det syn at den litorale sone er det
stedet der levende organismer og varierte
landskaper må utvikles i sjøkanten. Den er
et besøks- og oppholdsted av første rang.
Ved utfyllinger og øyformasjoner må denne
litorale sonen gjenopprettes og utvikles som
en levende biotop.

En katalog over muligheter
Våre visualiseringer under temaet Atlantis
presenterer enn katalog, en toolbox, for nye
formasjoner i sjøen. Dette med bakgrunn i
samtalene med utviklere, med inspirasjon

fra Nordbyens re konsepter og med alle
de innspillene som vanskelige grunnfor -
hold, klimaendringene og råd fra vann- og
avløpseksjonen tilfører denne fortsatt åpne
drøftelsen om hva sjøfronten kan bli, og hva
slags liv og aktiviteter den kan romme.
Vi ser det helt innlysende i at det er en
større diskusjon som må føres med alle
utviklere i byfeltet om hvordan sjølinjen
får form. Det er altså ikke en farbar vei å
overlate dette til hver enkelt utbygger, uten
noen form for samtale og felles konsep -
tutvikling om den nye helheten byen må
søke etter langs sjøen. Dette er enda en
diskusjon som må inn i Prosjektrommet
2017 – 2025.

Selv om ere utviklere ikke vil endre sine
områder i overskuelig tid, så betyr ikke det
at de ikke er i stand til å utvikle ambisjon -
er om sjølinjens framtid i en slik større
samtale.
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UTGRAVNINGER FRA BESTEMMELSESOMRÅDET
Utgravninger fra bestemmelsesområdet er et viktig prinsipp for

å bringe vann inn i eksisterende fylling samt håndtere overvann.
Utgravningene dreier seg altså om å lage kanaler i det eksisterende

landskapet.

ØYER
Å etablere en øy betyr å skille en utfyl-

ling/konstruksjon fra land med en kanal/
utgravning. Det er en måte å ivareta den
littorale sonen inntil internforbindelsen.

PLATTFORMER
Plattformer er noen

steder eneste mulige
måte å bygge ut på.
Plattformer er også
en måte å håndtere

havnivåstigningen på.

FLYTENDE PARKER
Der hvor det er mulig kan utnyttelsen på land overstige kravet om
uteoppholdsareal. En strategi for å gjenvinne et høyverdig uteop-

pholdsareal er å etablere en ytede park som kan dekke behovet for
interessante rekreasjonsområder.

UTFYLLING
Til nå den eneste utvidelsen av

landskapet (bortsett fra kaianlegg).
Utfyllingsprinsippet er fortsatt gjel-

dende der det undersjøiske landska-
pet tillater det.

© Mangler kildehenvisning

© Mangler kildehenvisning

© Mangler kildehenvisning

© Mangler kildehenvisning

© Mangler kildehenvisning
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S P E K U L ASJ O N E R

Dette temaet går langt i å eksempli sere og
visualisere mulige forestillingsverdener. Det
som ble kalt utgravninger i den framtidige
byen i Spillet om Tromsø. Utvikling over tid
antydes gjennom gra ske bilder.
Vi viser mulige utviklinger i planens delom -
råder. Dette utvikles som et sammensatt
bilde, en collage der vi sampler, låner fra,

ere kilder, introduserer visualiseringer
gjort i samtaler med ere utviklere, og helt
frie framstillinger.

Her visualiseres potensialet i samarbei -
dende delområder, der Det Grenseløse
Prosjekt oppfordrer til å se enhver plan,
et hvert prosjekt som smarte brikker som
overleverer ideer og løsninger til naboen,
til gaterommet, til den nye sjøfronten. Vi
ser allerede nå at utviklere tenker på nytt på
sine eiendommer, både innenfor godkjente
planer og i prosjektfaser. Det må være
kommunens rolle og være med på å støtte å
utvikle slike nye ambisjoner. Felles prosjek -
ter mellom eiendommer må kunne utvikles.
Her har kommunen med den eiendommen
de eier, Arnestedet, og den eiendommen
de ser for seg å overta, Esso-tomten, en
forbildeposisjon.

Spekulasjonene illustrerer muligheter,
mulige tolkninger av denne kommunedelp -
lanen, men er ikke mer enn akkurat det.

Parallelloppdraget i Nordbyen oppfatter vi
som svært vellykket. Det ga nye idéer og
lærdommer, ambisjoner og visjoner, bl.a.

til utfordringen å bygge i sjølandskapet.
Fremfor alt viser dette offensive initiativet
fra kommunen og eierne betydningen av
arkitektkonkurranser, og er slik et forbilde
langs Stakkevollvegen.

I våre illustrasjoner låner vi fra ere av
disse prosjektene, vi “sampler” og adderer
til dette idégrunnlaget i tegnings form.
På Arnestedet og Essotomten visualiserer
vi mulige idéverdener. I samtaler med
Kræmer Eiendom har vi illustrert og dis -
kutert alternative utbyggingsformer. Disse
illustrasjonene inngår i spekulasjonene.
Tilsvarende har storyboardteamet visu -
alisert forslag til alternative modeller for
utbygging på Bjørnstrand i samtaler med
Bjørn Eiendom, med utgangspunkt i den
utbygde masse de ser for seg. Dette inngår i
visualiseringene.

Satt sammen som planutsnitt og i en ten -
tativ 3D med tittelen ”If we could ask for
the moon”, så ser vi spekulasjonene som et
første blikk inn i den framtidige helheten
som kommunedelplanen rommer. Bakgrun -
nen for visualiseringene ligger i de temaene
dette storyboardet setter på dagsordenen.

Men altså: en storyboarder er som regel en
illustratør, animatør eller tegneserietegner.
Det rommer muligheter for å etablere seg
i et visuelt rom som andre kan dykke inn
og ned i, og å gjøre oppdagelser i. Dette er
visualiseringenes ambisjon.



65D E T G R E N S E LØ S E P R O S J E K TE TS TAK K E VO L LVE G E N, AP RI L 2016

LI TO R AL PAS S ASJ E

D RØ M M E MI L E N

ESSOTO M TA
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VAN N SPEI L

B AK D E N G RØ N N E DØ R E N

F R AM TI D E N S TO M R O M

Byutvikling, det offentlige, har ingen utsagn om hva de ønsker eller ser for seg
som Stakkevollveiens kyststripe i tidens rom.
Det er nå mulig å inngå strategiske samarbeid om denne linjen.
Skal den være et offentlig rom mot vannet i hele lengden?
Skal den domineres av bygde prosjekter?

Til nå er Stakkevollveien som bygate the rule of the game. Ingen har undersøkt
hva som ligger i dette uttrykket. De godkjente reguleringsplanene tar
utgangspunkt i den planlagte nye veien og har allerede vist hvordan disse
utviklerne ser på rom og ate inn mot den nye veien. Asplans Flyover viser
tydelig at det nnes ingen planlegginstrategi mellom et overdordnet plannivå og
detaljregulering. Det nnes ingen guidelines der en vision for Drømmemilen
utviklet over tid anskueligjøres.

Hovdtema i planen blir derfor å formulere et katalog av mulige og ønskede
utvidelser og formgiving all along the dream mile. Utvidelser av gate/byrommet,
egne mer intime byrom, parker og alle funksjoner som henvender seg til veien.
Dette betyr at vi må visualisere hva som nnes, i eksisterende bebyggelse og
godkjente reguleringsplaner. Vi må komme opp med en falte og romstrategi for
hele Drømmemilen og hvordan den utvikles over tid.
Her trengs eksempelprosjekter der dialogprosjektene må støtte visionene.

Disse bygningene inngår ikke i
framtidige planer eller ansees som
bevaringsverdige. Hva som skjer med
disse er derfor helt opp til eierne og
representerer et mulig tomrom i
framtiden.

F O R E LØ PI G

Om ikke dette planarbeidet introduserer en offensiv og smart tenkning bak den grønne døren for
helhet og alle delområder så mister vi muligheten for å etablere en helt ny systemisk biotop i denne
bydelen. Den arktiske hagen på universitetet er nær nabo og slik sett en informasjonskilde og
samarbeidspartner.

Dette er et helt uutforsket tema langs Stakkevollveien. Esso-tomta er alibiet for et mulig
større offentlig parkrom. AT arkitekter har gitt ere visualiseringer I 3D på dette.
Kommunen har gitt få forestillinger om området. Men nå diskuteres dette området som
mulig skoletomt. I Planprogrammet er dette en ambisjon:
Styrket sammenheng mellom delområder med en god grønnstruktur kombinert med
urbane kvaliteter.

Essotomta er et mulig grenseløst prosjekt som
ikke strekker seg langs hele Stakkevollvegen,
men over grensene til to store utbyggere. Planen
kan inneholde ere slike samarbeisprosjekt. Her
vises 3 alternative strategier for bebyggelse i og
rundt tomta.Zoom
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Viser en områdeinndeling av
kommunedelplanens planområde med
et utbyggingsscenario.

H AN SJORDNESET

STRAN DMOEN

MI NDE
KRÆMER
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KRÆM ER

Viser en områdeinndeling av
kommunedelplanens planområde på
østsiden av Stakkevollvegen.

ESSOTOM TA &
BJØRN STRAN D TEKN OBYEN

TERJEVIK
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H AN SJ O R D N E SE T

Denne bydelen har idag næringsaktivitet
av stort økonomisk omfang. Betydningen
av næringsliv her, såvel som i resten av
planområdet, kan ikke understrekes nok.
I dag er ikke hele delområdet i en total
omdanningsprosess, men deler av området
ønskes regulert med høyere utnyttelse til
næringsformål (forretning, hotell, kontorer
og lager).

I parallelloppdrag for Nordbyen ses agn -
forsyningen som et framtidig kultursenter,
og en mulig arena for et museum. Innovas -
jonssenter er også en funksjon som legges
til Agnforsyningen.

Alle forslag for Nordbyen har et konsept for
Hansjordsnesbukta som rekreasjonsområde
i en tett bystruktur. I alle forslagene er det
en sterk forbindelse mellom agnforsynin -
gen og Nordbyen, langs havet.

Hansjordnesbukta
© Nordbyen, Ghilardi + Hellsten

I en høyhusrapport av Tromsø kommune
understrekes dette som et aktuelt område
for høyhus. Rapporten anbefaler et høyk -
valitets høyhusprosjekt som visuell markør
for Hansjordnesbukta. “Vi trenger byrom
med høyere kvalitet og byrom som forsterk -
er den stedlige unike karakteren. Dette må
uansett ligge til grunn ved vurderingen av
nye bygg – høye eller lave.”

I framtiden må området nne rom til inter -
essante formålskombinasjoner med vekt på
byrom som forbinder Stakkevollvegens pla -
nområde med Nordbyen. “Spekulasjonen”
for dette området tuftes både på ideen om
en forbindelse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum og høyhusrapportens konklus -
joner om høyhus og offentlig tilrettelagte
byrom. Utgangspunktet for endring i områ -
det bør være arealbruk som både rommer
viktig næringslivsaktivitet og tilgjengelige
byrom for offentligheten.

Denne spekulasjonen er et bilde på en
mulig framtid og gir rom for både industri
og næringsformål. I enkelte deler av om -
rådet kunne også boligformål vært aktu -
elt. Bydelen har muligheter for en svært
interessant bystruktur med et mangfoldig
formålsbilde og en kombinasjon av ny og
eksisterende bygningsmasse. Spekulasjonen
peker på muligheten av å utnytte teknisk
trasé for vann/avløp som en grønn buffer
mellom lettere næringsaktivitet/bolig/
hotell og tyngre næringsaktivitet/industri.
En bør heller ikke utelukke at industrivirk -
somheten kan endres i retning av mindre
arealkrevende aktivitet.

Merk at en spekulasjon for en mulig framtid
bare viser en mulig tilstand. Området vil
være i kontinuerlig endrig i takt med hvor -
dan næringslivet i området tilpasser seg
framtidens utfordringer.
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“Spekulasjonen” for dette området
tuftes både på ideen om en forbin -
delse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum og høyhusrapportens
konklusjoner om høyhus og offentlig
tilrettelagte byrom.

Eksisterende

Vedtatt

Spekulasjon

Video
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MI N D E

I denne bydelen planlegges næringsaktivitet
i form av forretning og kontor. I tillegg har
politistasjonen nylig funnet sin plass her.
Området har dokumentert en ustabil grunn
(eksisterende utfyllingsmasse). Derfor vil
dette området markeres med en hensyns -
sone i plandokumentet. Ut over dette grens -
er bydelen mot et av planområdets største
utfyllingspotensialer mot nord. Her går -10
koten langt utenfor eksisterende kystlinje,
og kan indikere et større utfyllingspotensial.
I sammenheng med denne tilgrensningen
kan en dermed se for seg et mindre prosjekt

inne i denne bydelen. Som et tiltak for å
etablere en grønn forbindelse bør en videre
bearbeiding av kystsonen nne sted. Her
kan en gangbro kombinert med grønnstruk -
tur på østsiden av politistasjonen mark -
ere det første “promenadestrekket” etter
industriområdet ved Kullkransvingen. Ut
over dette anses ikke området som særlig
gunstig for videre utfylling og utbygging.
Tilgjengeligheten til havet bør uansett ikke
forringes, da særlig offentlige funksjoner
allerede har knyttet seg til denne delen av
kystlinjen.
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“Spekulasjonen” for dette området
tuftes både på ideen om en forbin -
delse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum og høyhusrapportens
konklusjoner om høyhus og offentlig
tilrettelagte byrom.

Eksisterende

Vedtatt

Spekulasjon

Video



72

© 70°N+Lala

Nordbyen
Lagune

STR AN D M O E N

I denne bydelen har kommunen en spesiell
rolle som eier av et utbyggingsselskap som
ønsker å bygge ut. Her bør resultatet være
forbilledlig om kommunen skal være en
troverdig kurator for utviklingen av resten
av kommunedelplanområdet. I tillegg til
utbyggingsplanene foregår det også her
forretningsaktivitet med et arealmessig
stort nedslagsfelt. Neumann driver materi -
alhandel i området. Aktiviteten krever også
god tilgang på et kaianlegg som kan motta
større varelaster. I utgangspunktet er det
ingenting i veien for at denne aktiviteten
skal kunne fortsette, men den er omgitt av
et stort utviklingspotensial i form av utbyg -
ging. Et samspill mellom denne næringsak -

tiviteten og utbyggingen i området kan være
et interessant utgangspunkt for å utvikle et
bo- og næringsmiljø med særpreg. Det ene
bør ikke utelukke det andre.

Spekulasjonen som vises her illustrerer po -
tensialet en utfylling i området kan ha. Her
tenkes utbyggingsmønsteret som en helhet
mellom de ulike grunnerierne i området.
En lagune kan etableres etter modellen
til 70 grader og LaLa fra Parallelloppdrag
Nordbyen (2016). I denne spekulasjonen
er også bebyggelsen fra planforslaget fra
Nordbyen brukt som en mulig modell for
utviklingen av området.
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“Spekulasjonen” for dette området
tuftes både på idéen om en forbin -
delse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum, høyhusrapportens
konklusjoner og bystruktur fra paral -
lelloppdraget i Nordbyen.

Eksisterende

Vedtatt

Spekulasjon

Video
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K RÆM E R

I denne bydelen foreligger det allerede en
godkjent reguleringsplan. Likevel ser både
utbygger og kommunen et potensial for
forbedring.

I dette området kan det graves kanaler
i landskapet og begrense utfylling godt
innenfor -10 koten. Volumet for en slik plan
må ses i sammenheng med hvilke kvaliteter
endringen medfører, varierte byggehøyder
og fasadeinndelinger med høy frekvens kan
tale for å bryte byggehøyde på 7 etasjer,
men da med mål om å skape en bebyggelse
som hensyntar solforholdene på stedet. Slik
kan bygningsenklaver rundt gårdsrom ha la -
vere bygningshøyde mot sør enn mot nord.

Dette for å innrette seg solforholdene.

Personbiltra kken bør begrenses slik at
færrest mulig bilister etablerer et daglig
kjøremønster gjnnom området helt ut til
kystlinjen. Dette kan gjøres ved å etablere
felles parkeringsordning vest i delområdet.
Samtidig vil en større del av overfalten
kunne regnes inn i areal for uteopphold,
noe som taler for ere boliger.
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“Spekulasjonen” for dette området
tuftes både på ideen om en forbin -
delse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum, høyhusrapportens
konklusjoner om høyhus utbyggernes
signaler om endring i reguleringsplan.

Eksisterende

Vedtatt

Spekulasjon

Video
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B JØ R N STR AN D

Det er utført planarbeid i denne bydel -
en, noe som forteller om en idéverden i
bevegelse. Her har det i lang tid eksistert
konsepter for utvikling, men området består
fortsatt av eldre bebyggelse av ulik indus -
tri og næringsvirksomhet. I dag rommer
dagens bygninger næringer av ulike slag.
Det vil være av interesse å ivareta mengden
næringer i denne bydelen, samtidig som
området har et potensiale for utbygging av
boliger.

Tidligere avviste planarbeid viser en veldig
høy utnyttelse av tomta. Denne spekulas -
jonen tar utgangspunkt i dette forslaget,
men har omformet det til bedre å være

kontakten med vannet der promenaden
går på innsiden av en høy boligbebyggelse i
nord-øst.

Overordnet etableres 4 enklaver rundt
tilsvarende mengde uterom. Det mest
offentlige av disse ligger også lengst ned
mot vannet.

i overensstemmelse med visjonene som
den nye kommunedelplanen forsøker å
beskrive.

Det dreier seg om varierte bygningshøy -
der, etablering av en tra kkstrøm for
personbiler som avvikles tidlig i området.
Uteområdene er av ere typer, halvprivat til
offentlig. Mot de mest offentlige rommene
bør det etableres næring. Her er også biltil -
gjengeligheten størst, et gunstig aspekt mtp.
varelevering.

Spekulasjonen beskriver videre en bear -
beiding av sjøfronten med en kanal (i likhet
med Kræmertomta). Dette for å ivareta



77

“Spekulasjonen” for dette området
tuftes både på ideen om en forbin -
delse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum og bystruktur fra
Malmø. I tillegg samles høyhus i en
gruppe i nord-øst.

Eksisterende

Vedtatt

Spekulasjon

Video
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TE K N O B YE N

© WORKSONLAND + JEPPE AAGAARD ANDERSEN

Her foregår industrivirksomhet. I fremtiden
vet vi heller lite om hva som kan komme.
Dette er ett av to delområder hvor vesent -
lige deler foreligger “uplanlagt”, dvs. ingen
reguleringsplan ut over kommunedelp -
lanen.

Nye næringer kan oppstå i dette feltet og
kan eksempelvis knytte sammen den ma -
rine næringen med forskningsmiljøet ved
UiT. Å utvikle næring i dette området ses på
som en naturlig utvikling.

Spekulasjonen i dette området tar utgang -
spunkt i en bebyggelsesstruktur beskrevet
av bl.a. Works On Land fra parallelloppdrag

dighet i området for eksempel for å etablere
mulighet for gjennomgang i området, om
ikke annet mot Stakkevollvegen.

Nordbyen (2016). Denne strukturen består
av “isfjell-bebyggelse” konglomerasjoner
av høyere bebyggelse, med ulike høyder
knyttet til hver sin base. Her kan det, i
likhet med de øvrige bydelene, skapes
beskyttede byrom som likevel har kontakt
med vannet. Et kaianlegg kan etableres som
utkikkspunkt mot Tromsdalen, og fungere
som et trekkplaster for dem som oppsøker
opplevelser i området.

Siden et slikt konsept vil ligge langt fram i
tid (det foreligger ingen planer om dette),
bør det betraktes som en spekulasjon med
stor usikkerhet. I mellomtiden kan det
være interessant å jobbe med midlerti -
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“Spekulasjonen” for dette området
tuftes både på ideen om en forbin -
delse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum og Worksonlands
forslag til isfjellbebyggelse i parallel -
loppdraget i Nordbyen.

Eksisterende

Vedtatt

Spekulasjon

Video
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TE R J E VI K

I nordenden (Terjevik) foreligger det
godkjente planer om utbygging - og ere
er undervegs. Her er det altså ønske om
endring.

Området utpekes også som et relevant
høyhusfelt. Dette grunnet marginale
konsekvenser av skyggeleggingen dette vil
medføre.

Spekulasjonen viser dermed et høyhus ut
mot havet og en plattform med et gårdsrom
som delvis åpner seg mot havet/sundet.

I dette området bør det etableres en
forbindelse over Stakkevollvegen, slik at

fotgjengere og syklister har god mulighet
til å komme seg til forbindelsen videre opp
til Tromsømarka via gang-og-sykkelveg på
vestsiden av Stakkevollvegen.
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“Spekulasjonen” for dette området
tuftes både på ideen om en forbin -
delse via Agnforsyningen og videre
mot sentrum og høyhusrapportens
konklusjoner om høyhus og offentlig
tilrettelagte byrom.

Eksisterende

Vedtatt

Spekulasjon

Video
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Video
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STORYBOARD STAKKEVOLLVEGEN
TROMSØ KOMMUNE BYUTVIKLING

2016-2017

En Storyboard visualiserer og debatterer tolkninger og muligheter i den nye
kommunedelplanen. Den åpner opp en rekke tematiske felt og kommunens

ambisjoner og visjoner. Den er i sin grunnholdning av diskursiv natur, og
vil invitere til dialog og samtaler. Alle utsagnene og visualiseringene har

nettopp til hensikt å invitere til en kontinuerlig og ambisiøs dialog mellom
kommunen og alle utviklerne i planområdet. Den nye kommunedelplanen er
altså ikke et planprodukt kommunen leverer fra seg og håper på det beste,
den er en invitasjon til et kontinuerlig samarbeid. Det kjente uttrykket fra
Byutviklingens år, kommunen må ta på seg ledertrøya, bør få ny mening
i dette byfeltet. Tilsvarende var også erfaringene fra prosjektet “Hvor Går

Tromsø” en erkjennelse av nødvendigheten av å kommunisere med befolk -
ningen på ulike nivåer. Derfor diskuterer og visualiserer dette Storyboardet
kommunens virkemidler i en slik dialog. Den rommer imidlertid forpliktelser

fra kommunens side som selvsagt må følges opp i en videreført prosess.


