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Forord 

 

Kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen representerer et nødvendig 
utviklingstrinn fra den forrige planen fra 2010. Ambisjonene for området er høye. Området skal 
omformes til en moderne, tilpasningsdyktig og attraktiv bydel, med vekt på bærekraftige og 
grønne løsninger. Dette skal skje dels på stedets egne premisser. Samtidig skal bydelen få en 
nøkkelrolle i utviklingen av Tromsø som en miljøvennlig, inkluderende og framtidsrettet by. 

Miljødimensjonen i planarbeidet har kommet sterkere inn enn tidligere. Den gunstige 
lokaliseringen sammen med utvidelsen og utbedringen av Stakkevollvegen er på mange måter 
det beste utgangspunktet for miljøvennlig byutvikling. Hele området fra Hansjordnesbukta til 
Erling Kjeldsens veg vil være tilrettelagt for kollektiv, gang og sykkel. I dette området er det 
virkelig mulighet for å være offensiv, la bilen stå og reise kollektivt, eller sørge for fysisk fostring 
ved å sykle eller gå til og fra jobb eller hverdagsaktiviteter.  

Økt kunnskap om både klimaendring, bomiljø i tette byområder og framtidens nærings-utvikling 
har vært viktig i planarbeidet. Å bygge by i et tidligere industriområde er av alle grunner en 
krevende oppgave. Et godt bymiljø er en kompleks organisme som styres av både skjulte og 
synlige faktorer. I planarbeidet med Stakkevollvegen byutviklingsområde har vi ønsket å vise 
den komplekse byen ved kartlegging, visualiseringer og tekst. Dette materialet er samlet i et eget 
STORYBOARD og utgjør en viktig del av planen. 

På denne måten har Tromsø kommune ikke bare slått an tonen til å utvikle en ny bydel, men 
også lansert nye plangrep og ny metodikk som gir bedre kvalitet i planleggingen og bedre 
samarbeid mellom grunneiere, tiltakshavere og kommunen. Dette er krevende øvelser, og stiller 
høyere krav til både ressursbruk og kompetanse. I dette lyset er planarbeidet et pilotprosjekt 
hvor suksessfaktorene og metodene legges til grunn i nye planprosjekt.  

Området har en lang utviklingshorisont, og det er mange som må «løfte i flokk» for at planen 
skal bli realisert. Kommunens bidrag kommer blant annet inn gjennom utbygging av 
Stakkevollvegen, regulering av Essoparken og Arnestedet, og organisering og tilrettelegging av 
samarbeid. Kommunen skal ha en pådriverrolle. Det viktigste i en videre dialog om innhold og 
løsninger vil derfor være at nye planforslag har «framtiden i seg». Sist, men ikke minst, skal 
utbyggere og grunneiere i området nevnes. Deres investerings- og utbyggingsvilje i området 
koblet med framtidsrettet optimisme er et nødvendig og godt utgangspunkt.  

 

 

 

20.03.2017 

Mette Mohåg 

Leder, Byutvikling   
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1. Den nye kommunedelplanen 

 Bakgrunn 1.1.

Kommunedelplan (KDP) for 
Stakkevollvegen–Tromsømarka ble vedtatt i 
2010, som resultatet av flere tiår med 
utredningsarbeid.1 Planen er et omfattende 
og grundig dokument, som inneholder 
retningslinjer for en helhetlig og langsiktig 
utvikling av denne delen av Tromsøya.   

En viktig problemstilling i planen var 
sammenbindingen av yttergrensene: 
Området mellom sentrum og Breivika skulle 
være et satsningsområde for det moderne, 
framtidsrettete Tromsø og bidra til å binde 
sammen de to største 
arbeidslivskonsentrasjonene i Tromsø 
kommune. Området skulle på sikt omdannes 
fra industri og forretning til en levende 
bydel med boliger, parker og 
rekreasjonsområder, forretninger og 
kontorer, og med innslag av tradisjonelle 
industriformål og maritimt rettet 
næringsvirksomhet. 

Visjonen er også gjeldende for dagens 
plansituasjon. Næringslivsendringer 

                                                             

1 Historikken er nærmere beskrevet i KDP 0229 
Stakkevollvegen - Tromsømarka. 

innebærer at den dominerende industri- og 
fiskerirelaterte virksomheten enten har lagt 
ned eller flyttet. Dette er en del av en 
internasjonal utvikling hvor tyngre industri 
fases ut av bysentrum og sentrumsnære 
områder, og erstattes av en kombinasjon av 
bolig-, kontor- og forretningsformål. 
Områder med sjøfront framstår som særlig 
attraktive.  

Siden 2010 har østsiden av Stakkevollvegen 
blitt et attraktivt utbyggingsområde, særlig 
for boliger og forretningsvirksomhet. Man 
har fått brannstasjon og politihus i den 
sørlige delen av planområdet, det er bygget 
boliger på deler av Kræmer og deler av Trofi 
teknopark er realisert. Kræmer og 
Bjørnstrand er de store, nye 
utbyggingsområdene for kombinerte formål 
bolig, kontor, forretning. Øvrige utbyggere 
har fremmet planer for sine eiendommer, 
etter hvert har også nye 
utviklingsprosjekter på Stakkevollvegens 
vestside kommet til. Dette viser at det er 
stor optimisme og investeringsvilje i 
området. 

Selv om den opprinnelige planens 

hovedtrekk og intensjoner i stor grad har 
blitt fulgt opp, er det likevel behov å justere 
kursen i forhold til de siste års planlegging 
og utbygging, sammenholdt med framtidens 
behov. Dagens planregime har en rekke 
utfordringer: 

• Nye reguleringsplaner og byggesaker er 

ikke godt nok forankret i KDP fra 2010. 

Figur 1. Kommunedelplan Stakkevollvegen–Tromsømarka (2010).  Planavgrensning ny KDP markert med stiplet strek. 
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• Det mangler en felles forståelsesmodell 

mellom de ulike plannivåene. 

• Ulike delområder har ulik planstatus.  

• Ulike utbyggere har ulikt ambisjonsnivå. 

• Det er få eiendommer hvor kommunen 

kan bidra og statuere utviklingsretning. 

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel 
har en målsetning om mer effektiv 
arealutnyttelse i bynære områder, bl.a. i 
form av prioritering av boligformål og 
fortetting av boligområder.  Dette er i tråd 
med nasjonale mål for byutvikling, som også 
legger til grunn sosial utjevning, 
klimatilpasning og energiøkonomisering, 
støyreduksjon, universell utforming m.m. 
Attraktive fellesområder for boliger, næring 
og sosiale arenaer kan oppfylle mange av 
målene. Dette knytter an til idéen om den 
KOMPAKTE BYEN2, hvor folk kan bo, 

arbeide og trives. Kommunen ønsker å 
tilrettelegge for utvikling i samarbeid med 
grunneierne, men innser behovet for å 
utvide virkemidlene for å nå de målene og 
ambisjonene som er satt. Dette gjelder 

                                                             

2 Kjennetegn er tett bebyggelse med klar grense 
mot omland, i urbane områder som er bundet 
sammen ved hjelp av offentlig transport og med 
kort avstand mellom bosted, arbeidsplasser og 
servicetilbud. På denne måten reduseres 
transportbehov, man bevarer sammenhengende 
grøntområder rundt byen og sikrer 
funksjonsblanding og en levende og mangfoldig 
by (fra boka Kompakt byutvikling, 
Universitetsforlaget 2015). 

uavhengig av konkrete, foreliggende 
reguleringsforslag. 

 Rammene for planen  1.2.

Byutvikling tok derfor i 2015 initiativ til å 
revidere deler av kommunedelplanen, 
nærmere bestemt området på 
Stakkevollvegens østside (sjøsiden) og 
området langs Stakkevollvegens vestside. 
Byrådet la i sitt vedtak følgende 
problemstillinger til grunn for 
planarbeidet:3 

• Utvikling av området til en «grønn bydel» 

basert på miljøvennlig transport og 

energieffektive bygg.  

• Økt boligbygging, herunder avklaring av 

behov for økt kapasitet for skole og 

barnehage. 

• Fremtidens trafikkavvikling, herunder 

internvei og parkering. 

• Byggehøyder ut over gjeldende 

retningslinjer. 

• Styrket sammenheng mellom delområder 

med en god grønnstruktur kombinert med 

urbane kvaliteter. 

Planen omfatter området fra 
Hansjordnesbukta (sentrum) til Erling 
Kjeldsens veg (campusområdet i Breivika) 
med Stakkevollvegen som sentral 
ferdselsåre. Ny avgrensning på vestsiden 

                                                             

3 Vedtak oppstart av ny KDP 19. mars 2015, sak 
89/15. 

Figur 2. Ortofoto av planområdet avgrenset med stiplet linje (ill.: Byutvikling) 
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har Gulengvegen og Langsundvegen som 
øvre grense. Området ovenfor (frittliggende 
småhusbebyggelse opp mot Dramsvegen) 

ivaretas i KDP fra 2010. Dagens samlete 
areal langs nedsiden av Stakkevollvegen er 
ca. 280 da. 

 Hva er nytt? 1.3.

Plankartet Planbestemmelsene 

• Sentrumsformål på østsiden av 

Stakkevollvegen 

• Blandet formål med bolig sør for 

Kræmertomta, Blandet formål 

med bolig på vestsiden av 

Stakkevollvegen 

• Vegsystem (hovednett) er tegnet 

inn med felt- og linjeformål (inkl. 

gangveg/sykkelveg) 

• Formålsgrense i sjø er justert i 

hht. innspill og 

reguleringsplanforslag 

• Offentlig tilgjengelig kaifront 

illustreres med formålslinje for 

gangveg (ikke arealformål) 

• Hensynssone for kulturmiljø i sjø 

H_570  – «gamle slippen» 

• Hensynssone for grunnforhold i 

sjø H_310 (utenfor politiet) 

• Justert områdeinndeling i tråd 

med vedtatte reguleringsplaner 

(Kræmer og Nordøya Sjøfront) 

• Illustrasjonskart for 

områdeplanlegging, justert for å 

fjerne områdereguleringskrav 

for Midtbyen. 

• Generell byggegrense på 3 m mot Stakkevollvegen (kan 

fravikes i spesielle situasjoner). 

• Tallfesting av maksimalt tillatt bygningshøyde (+C) i de 

enkelte delområdene (kan fravikes i områdeplan). 

• Tillatt T-BRA angis for de enkelte delområdene.  

• Retningslinjer for T-BRA ved områderegulering er satt. 

• Boliger i 1. etasje i fasader som vender mot Stakkevollvegen 

tillates ikke. 

• Overflateparkering skal i størst mulig grad unngås (en 

innskjerping fra KDP 2010). 

• Nye normer for parkeringsdekning 

• Økt bruk av utbygging i sjø framfor tradisjonelle utfyllinger. 

• Eksisterende avkjørsler mot Stakkevollvegen skal vurderes 

på nytt i nye planer. 

• Ny frittstående boligbebyggelse tillates ikke uten 

reguleringsplan og skal ikke være til hinder for langsiktige 

mål i plan 0253. 

• Midtbyen tillates utbygd etter detaljregulering med 

utnyttelse og høydebegrensninger håndtert i eget 

bestemmelsespunkt. 

• Tilbud om områdereguleringsplan ved ønske om utnyttelse 

ut over krav i denne plan, unntatt Midtbyen øst som tillates 

utbygd etter detaljering, med egen utnyttelsestabell og 

høyder. 

• Illustrasjonsplan for vann og avløp med oppdaterte 

bestemmelser. 
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Områderegulering 

Ny KDP legger områderegulering til grunn 
som plannivå for transformasjon, ved at 
planområdet er delt inn i en rekke 
delområder. En områderegulering vil 
omfatte flere delområder og avgrensning 
kan justeres der det etter kommunens 
skjønn er hensiktsmessig. På denne måten 
sikrer man større og helhetlige plangrep og 
at delområder blir sett i sammenheng.  

Midtbyen 

Etter kommunestyrets vedtak 25.04.2018 
kan «midtbyen» utvikles etter 
detaljreguleringer. Midtbyen skal utvikles 
som et bydelssenter for hele planområdet 
med høy arealutnyttelse, tydelige 
sentrumsfunksjoner og offentlig torg eller 
park.  

Teknisk infrastruktur sikres gjennom 
rammeplaner ved detaljregulering og skal 
omfatte felt slik de fremgår av 
illustrasjonskart i planbestemmelser figur 1 
illustrasjonskart VAO jf. 7.2-4. 

 

Storyboard 

Det er utarbeidet et eget Storyboard for 
planområdet. Dokumentet visualiserer og 
debatterer sammenhenger, tolkninger og 
tematiske felt, samtidig som det legger fram 
kommunens ambisjoner og visjoner. 
Storyboardet inneholder mange konkrete 
forslag til omforming av planområdet og er 
ment å skulle brukes aktivt i 
reguleringsarbeid. 

Forpliktende samarbeid 

Det legges til rette for mer forpliktende 
samarbeid mellom kommunen og 
utbyggere. Ambisjonene for gjeldende plan 
skal i stor grad videreføres, men arbeidet 
skal oppdatere og oppgradere virkemidlene 
for en slik ønsket utvikling, slik at 
kommunedelplanen blir et enda mer 
effektivt verktøy for styring og samordning. 

Urban struktur 

Kommunedelplanen skal ta sikte på å 
utvikle en helhetlig urban struktur i 

planområdet, med utgangspunkt i 
Stakkevollvegen som byrom, og 
bydelssenter sentralt på Stakkevollvegens 
østside. Utviklingen skal baseres på 
tilpasning til eksisterende bygningsmasse, 
variasjon i byggevolum og høyder, 
utbygging av tilgjengelig landareal og 
variert utbygging i sjø.  

Interngate 

Sammenbinding av bydelen til én enhet med 
urbane kvaliteter krever en egen interngate, 
dvs. en sammenhengende gate for gående 
og syklende gjennom utviklings-områdene 
på nedsiden av Stakkevollvegen. 
Interngaten vil i stor grad følge dagens 
sjøfront med videre utbygging i sjø og ha 
forbindelseslinjer til Stakkevollvegen. 

Stakkevollvegen som bygate 

I planen fra 2010 er formålsgrensene lagt 
tett inntil vegkanten, noe som legger til rette 
for en struktur hvor bygningene utgjør en 
sammenhengende og monoton «vegg» mot 
bygaten. Ny KDP legger en annen strategi til 
grunn, ved at utviklingsprosjektene må gi 
åpninger for en oppbrutt og variert 
bygningsmasse, dels tilbaketrukket og dels 
framskutt mot vegen.  

Utbygging i sjø 

Ny KDP legger opp til å supplere de 
tradisjonelle utfyllingene i sjø med andre 
tiltak. Pirer og overgangsbroer kan bidra til 
å sikre atkomst og tilgjengelighet og bidrar 
til å skape en enda større nærhet til sjøen. 
Det samme kan etablering av øyer i 
planområdet, utgraving av kanaler eller 
bruk av pæler og plattformer i sjø for ulike 
formål.  

Planbestemmelser åpner opp for varierte 
sjøfront, der vann trekkes inn i bydeler. 

Grønn bydel 

I saksvedtaket til KDP uttrykkes et ønske 
om å utvikle området til en grønn bydel 
basert på miljøvennlig transport og 
energieffektive bygg. Dette knytter an til 
begreper som «nærhetsbyen» og «kompakt 
bystruktur.» I større grad betones også 
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utviklingen av planområdet som en egen 
bydel på egne premisser og ikke som en 

forlengelse av sentrum. 

 Planprosess og medvirkning 1.4.

Etter planoppstart mars 2015 ble det 
gjennomført møter med utbyggere, 
grunneiere og øvrige interessenter i 
området. Utkast til planprogram var ute til 
høring og offentlig ettersyn sommeren 
2015. Deretter ble det arrangert en rekke 
åpne temamøter (workshops) på høsten 
samme år. Innspillene på møtene ble viktige 
bidrag til utredningstemaene. 

Vedtak oppstart ................................................................................................................................................. 19.03.15 

Møte med grunneiere ...................................................................................................................................... 28.04.15 

Plankonferanse Byutvikling.......................................................................................................................... 04.05.15 

Møte med grunneiere ...................................................................................................................................... 26.05.15 

Planprogram til offentlig ettersyn.............................................................................................................. 02.07.15 

Høringsfrist planprogram ............................................................................................................................. 27.08.15 

Merknadsbehandling planprogram ............................................................................................................. sept. 15 

Temamøte workshop trafikk........................................................................................................................ 03.09.15 

Temamøte kulturmiljø, kaifront, 
møteplasser, identitet ..................................................................................................................................... 24.09.15 

Temamøte høyder, struktur, boligandel .................................................................................................. 05.11.15 

Vedtatt planprogram ....................................................................................................................................... 25.02.16 

Oppstart prosjektgruppe Storyboard ........................................................................................................ mars 16 

Avslutning prosjektgruppe Storyboard ..................................................................................................... sept. 16 

Regionalt planforum ........................................................................................................................................ 15.09.16 

Plankonferanse Byutvikling.......................................................................................................................... 01.12.16 

Planforslag til offentlig ettersyn ................................................................................................................. 09.05.17 

Høringsfrist planforslag ................................................................................................................................. 31.08.17 

Merknadsbehandling planforslag ............................................................................................................ januar 17 

Vedtatt plan unntatt «Midtbyen» ............................................................................................................... 25.04.18 

Revidert planforslag ……………..    14.11.2018 

Andre gangs høring ……………… desember 
2018-januar 2019 

Endelig vedtak……………………april 2019 

 

I februar 2016 ble endelig planprogram 
fastsatt av byrådet. I mars 2016 ble det 
besluttet å intensivere arbeidet med 
kommunedelplanen. Konklusjonen ble at 
administrasjonen måtte jobbe på en annen 
måte for å synliggjøre den komplekse 
byplansituasjonen og skape nytt grunnlag 
for dialog. Dette ble gjort ved å hente inn 
fagekspertise og kapasitet utenfra. En egen 
arbeidsgruppe har gitt et utvidet perspektiv 
på planarbeidet. Resultatet er et eget 
Storyboard for byutviklingsområdet, 
beskrevet i avsnitt 2.2. 

 Plangrunnlag 1.5.

KDP fra 2010 bygger på en omfattende 
konsekvensutredning, med delutredninger 
innenfor temaområdene infrastruktur, 
bygninger og tjenester, kulturminner, større 
programmer, støy, grunnforhold og risiko 
og sårbarhet. Hver av disse har en rekke 
deltemaer. Utredningene er for en stor del 
aktuelle også i dag. Dette fordi planarbeidet 
i liten grad vil rokke ved hovedprinsippene i 
nåværende plan, herunder arealformål. Men 
tilrettelegging av nye boligarealer, sammen 
med dagens ønsker om økt volum og 
byggehøyder, krever oppdaterte 
vurderinger for bolig, skole, høyhus, vann, 
avløp og overvann. Vurderingene følger som 
vedlegg, sammen med fagnotat for 
kulturmiljø, levekår og samfunnssikkerhet. 

Hva angår trafikale hensyn langs 
Stakkevollvegen er det utarbeidet 
omfattende trafikkanalyser tidligere, 
herunder KDP fra 2010. Dataene og 
temaområdet er oppdatert i et eget notat, se 
vedlegg. Parallelt med ny KDP er det 
utarbeidet en egen områdeplan for 
Nordbyen. Det er naturlig å se disse planene 
i sammenheng. For øvrig legges Tromsø 
kommunes overordnete strategiske planer 
og statlige retningslinjer til grunn. 

På neste side er det viktigste av 
plangrunnlaget opplistet.
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Kommunale planer 

• Kommuneplanens arealdel 2011-2022 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 

• Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 

• Transportplan 2010-2018 

• Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030 

• Klima- og energiplan 2008-2018 

• Hovedplan vann og avløp 2015-2030 

• Trafikksikkerhetsplan for Tromsø 2016-2030 

Statlige retningslinjer (eksempler) 

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

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

• Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 

• Universell utforming som kommunal strategi 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 

• Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Vedtatte reguleringsplaner 

0021 –  Søren Zakariassens gate - Dramsvegen – Breivik søndre (1965) 

0110 –  Søren Zakariassens gate - Dramsvegen – Breivik søndre (1974) 

0580 – Breivang 119/747, Ishavsvegen, Tverrforbindelsen (1976) 

1045 – Skriverplassen – Hansjordnesbukta (1988) 

1089 – Kullkransvingen (1989) 

1216 – Nordhaug 119/150 m.fl. (1993) 

1337 – Paul Bjørviks gt. 3 (1996) 

1430 – Godthåp, Stakkevollvegen (2000) 

1569 – Stakkevollvegen – avkjørsel (2005) 

1696 – Brannstasjon i Kullkransvingen (2009) 

1684 – Trofi – Stakkevollvegen (2011) 

1624 – Kræmer Brygge (2013) 

1730 – Stakkevollvegen 63 og 65, 117/3792 m.fl. Nordøya sjøfront (2014) 

1778 – Stakkevollvegen 11 (2014) 

1749 – Politihus Stakkevollvegen (2016) 

1821 – Reguleringsplan for Stakkevollvegen (2016) 
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2. Virkemidler

 Kommunens ansvar og rolle 2.1.

Ny KDP har et langsiktig mål om å gjøre 
planområdet til et attraktivt byområde med 
urbane kvaliteter. Dette gjelder både de 
fysiske rammer som legges og de sosiale 
mulighetene som kan utvikles. Meningen er 
å dele på godene i et slikt område. Dette 
krever et samarbeid mellom grunneiere og 
kommunen. Planen kan bli revidert flere 
ganger i løpet av 30 år, men en god 
rammeplan kan ha lang levetid og gi 
resultater og utvikling.  

For å skape gjennomføringsevne i 
arealforvaltningen langs Stakkevollvegen er 
det avgjørende å involvere det lokale 
næringslivet og interesserorganisasjoner. 
Det kan være lettere å samarbeide om 
gjennomføringen hvis man erkjenner at 
grunneiere, næringsliv og kommunen har 
ulike roller. Vi kan gjerne uttrykke dette 
slik:  

Hvem eier mulighetene? 

Grunneiere og 
næringsliv 

Kommune 

Arealer Målene for god byutvikling 

Ønsker/ideer Samfunnsansvaret 

Investeringslyst Rammeplanen 

Finansiering Myndigheten 

Samarbeid med nabo Prioriteringen 

Prosjektansvar Ansvar for helheten 

Ny KDP legger OMRÅDEREGULERING4 til 
grunn som plannivå for transformasjon, ved 

                                                             

4
 Områderegulering kan utarbeides der kommunen 

eller private finner at det er behov for en plan for 

et større område for videre utvikling og bygging. I 

utgangspunktet er dette en kommunal 

planoppgave. Kommunen har ansvaret for 

rammer, innhold og framdrift. Kommunen kan 

likevel overlate til private å utarbeide forslag og 

dekke kostnadene ved dette, helt eller delvis. 

 

at planområdet er delt inn i en rekke 
delområder. En områderegulering vil 
omfatte flere delområder og avgrensning 
kan justeres der det etter kommunens 
skjønn er hensiktsmessig. På denne måten 
sikrer man større og helhetlige plangrep og 
at delområder blir sett i sammenheng. 
Avgrensningen av delområdene er gitt i 
plankart og planbestemmelser.  

«Midtbyen» tillates utbygd etter 
detaljreguleringer. Se kommunestyrets 
vedtak 85/18 datert 25.04.2018. 

Kommunen må også kunne peke på hvilke 
virkemidler den vil gå inn i et område med 
for å bidra til den utvikling kommunen selv 
ønsker: 

• Stakkevollvegen: Her går kommunen inn 

med ca. 150 millioner kroner for å ruste 

opp hovedsamleveien i området. 

(Kommunen sørget for 20 år siden å legge 

gjennomgangstrafikken i egen tunnel til 

300 millioner.)  Stakkevollvegen skal 

opparbeides med kollektivfelt og gode 

forhold for gående og syklende.  

• Essotomta: Kommunen vil legge av areal 

til offentlige formål  slik at tomta kan 

inngå som det viktigste samlingspunkt for 

hele byutviklingsområdet. Skoletomt, 

bydelspark og felles parkering for boliger 

inngår i denne planen. 

                                                                                         

Utbyggere kan utarbeide en områderegulering for 

å avklare hovedstrukturen i et område, før det 

utarbeides detaljregulering for delområder.  
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• Arnestedet Eiendom as: Kommunens 

eiendomsselskap er inne i planområdet. 

Dette betyr at kommunen kan bruke 

selskapet som et virkemiddel i en ønsket 

utvikling i tråd med den kommunedelplan 

som vedtas. Programmet på tomta bør 

være framtidsrettet og flerfunksjonelt jf. 

punkt 4.2 i denne beskrivelsen. 

Det vil ofte oppstå interessemotsetninger 
mellom det enkelte prosjekt og helheten i 
KDP. Det skyldes at eier vil optimalisere 
prosjektet, mens kommunen vil 
optimalisere helheten. Begge parter vil 
prøve å overtale den andre. Det ble i et 
folkemøte sagt følgende av en grunneier:  

«En intern offentlig forbindelse nedenfor 
Stakkevollvegen som går gjennom hele 
planområdet er negativ for vårt prosjekt og 
er unødvendig og skaper flere problemer. Den 
vil bare være interessant ut fra en urban 
synsvinkel.»  

Dette er ord som forklarer mye av hvorfor 
man må planlegge. Planen må klare å gi alle 
noenlunde det samme bilde på hva vi skal få 
til sammen. Dette knytter an til begrepet 
GRENSEOVERSKRIDENDE LEDELSE, med 
kommunen som kurator og aktiv deltaker i 

den nye bydelens innhold, form og hensikt.5 
Erfaringer fra tidligere og pågående 

                                                             

5 Prosjektet BYUTVIKLINGENS ÅR (2005-2006) var 
et forsøk på å utvikle alternative strategier for 
byutvikling i samarbeid med befolkningen. 
Prosjektet var et resultat av problemene med å 
få vedtatt en ny sentrumsplan, bl.a. som følge av 
 

prosjekter i Tromsø er avgjørende for hva 
man velger å satse på i planområdet. 

I dagens prosjektbaserte byutvikling er 
eiendomsutvikling et sentralt ledd for å 
lykkes med å bygge en god by. Boka 
Kompakt Byutvikling vier et eget kapittel til 
kommunenes styringsmuligheter i en 
markedsstyrt virkelighet. Her pekes det på 
at markedet er gitt en stadig større 
definisjonsmakt for byutviklingen, i og med 

                                                                                         

konflikter med utbyggere og verneinteresser. 
Den bærende idéen er en by av forbindelser, 
bevegelser og potensialer, hvor også 
utfordringene blir beskrevet. Virkemidlene var 
bruk av nye former for medvirkning og folkelig 
engasjement, eksperimentering med nye 
analyseteknikker, retorikk og språkbruk, og 
aktiv bruk av media som formidlings- og 
kommunikasjonskanal. 

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

Figur 4. Vedtatte reguleringsplaner i planområdet. Hvite felt er uten plan (ill.: Storyboard) 
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at private utbyggere står for det aller meste 
av realiseringen av byggeprosjekter. Det 
viktigste suksesskriteriet i denne 
sammenheng er inntjeningsevne.  

Selv om det meste av eiendomsutviklingen 
er i private hender er ansvaret for 
byplanleggingen fortsatt hos offentlige 
myndigheter. Kommunen setter juridiske 
rammer for utbyggingen, bl.a. gjennom 
overordnete planer, forutsigbarhet og 
likebehandling. Spørsmålet er hvordan 
kommunens visjoner og mål for 
byutviklingen kan ivaretas på en måte som 
gagner alle parter, og som bidrar til økt 
samarbeid og en felles problemforståelse. 

Byutvikling i planområdet kompliseres av at 
eierstrukturen er oppsplittet, og at ulike 
eiere har ulikt ambisjonsnivå for sin 
eiendom. Noen grunneiere ønsker å 
videreføre dagens virksomhet på 
eiendommen, bl.a. annet med begrunnelsen 
at det er vanskelig å finne alternative 
arealer. I andre tilfeller kan grunneiere 
ønske utviklingen velkommen, men være 
tilbakeholdne med å ta ansvaret for 
oppstarten. Andre igjen ønsker å utvikle 
arealet på sine premisser, uten at disse 
nødvendigvis samsvarer med kommunens 
visjoner og mål for planområdet og byen 
som helhet. 

Tabellen (t.h.) viser ulike forutsetninger for 
utbygging i markedsstyrte områder hvor 
kommunen ønsker utvikling. Situasjon A er 
mest komplisert, og vil kreve et sterkt 
kommunalt engasjement. Kommunen kan 
bl.a. gis ansvaret med å identifisere 
kostnadene knyttet til tiltaket og fastsette 
bidragene fra hver enkelt grunneier, samt å 
ta ansvaret for ev. kostnadsoverskridelser. 
Situasjon D er minst komplisert. 
Grunneieren kan her prioritere tiltak på 
egen eiendom. Her avgrenses kommunens 
engasjement til å sette juridiske rammer for 
utbyggingen, noe som tradisjonelt har vært 
de fleste utbyggeres ønskemål. 

 Fellestiltak på 
tvers av 

eiendommer 

Ingen 
fellestiltak ut 

over de 
prosjektinterne 

Fl
er

e 
gr

u
n

n
ei

er
e 

A. 

Avklare bidrag, 
framdrift og 

kvalitet 
mellom 

grunneiere og 
mot 

kommunen 

B. 

Avklare 
framdrift på 
prosjekter 
innenfor et 
område og 
kvalitet på 
fellestiltak 

E
n

 g
ru

n
n

ei
er

 C. 

Forhandle om 
størrelse på 

bidrag, 
framdrift og 

kvalitet 

D. 

Forhandle om 
kvalitet på 

prosjektinterne 
fellestiltak 

Byplanlegging handler om langsiktige linjer, 
å ivareta offentlige interesser, infrastruktur 
og overordnete sammenhenger. Uten denne 
planleggingen har grunneiere og utbyggere 
liten mulighet og ansvar for å sikre god 
sammenheng med omgivelsene og byen. 
Selv om det kan bli sett på som fordelaktig 
ikke å ha overordnete føringer, gir disse 
føringene tross alt mulighet for økning av 
verdien av et område og større 
forutsigbarhet i planarbeid og 
gjennomføring, noe som er gunstig for 
utbygger. Kommunen kan benytte juridiske 
virkemidler for å påvirke utviklingen i en 
ønsket retning, og supplere dette med 
økonomiske virkemidler. I dagens situasjon 
er det imidlertid også nødvendig at 
kommunen skaper en felles forståelse for 
potensialet i planområdet. At målene og 
visjonene deles av alle parter kan være en 
helt nødvendig forutsetning for å få til 
utvikling. Her har kommunen en rekke 
konkrete virkemidler:   

1. Prosjektrom 2017-2026: Tromsø 

kommune bør opprette en egen 

organisatorisk enhet som kan arbeide med 

realisering av ambisjonene som er nedfelt 

i KDP. På denne måten sikrer man 

gjennomføringsevne over tid og en aktiv 

og helhetlig oppfølging av utbyggere. 

2. Grunnlagsdata: Det bør etableres et eget 

«atlas» med oversikt over bygninger, 
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funksjoner og næringer langs 

Stakkevollvegen.  Dette vil sikre offentlige 

planleggere, konsulentfirma og utbyggere 

lett tilgjengelig og oppdatert informasjon 

om planområdet.6 

3. Samarbeid: Byutviklingsområde 

Stakkevollvegen framstår, sammen med 

den tilgrensende Områdeplan for 

Nordbyen, som et av de mest spennende 

urbaniseringsprosjektene i Norge. Av 

tilsvarende prosjekter i utlandet kan 

nevnes Nyhamnen i Malmö. Mange av 

problemstillingene, utfordringene, 

mulighetene og ambisjonene er de 

samme, og det kan være klokt å vurdere 

et nærmere samarbeid, 

erfaringsutveksling m.m. 

4. Arkitektkonkurranser: Tromsø kommune 

bør ta initiativ til arkitektkonkurranser og 

alternative mulighetsstudier i 

planområdet, tilsvarende Parallelloppdrag 

for Nordbyen. 

5. Infrastrukturprosjekter: Her er det flere 

ulike gjennomføringsmodeller. Valg av 

modell må drøftes i forhold til tidspunkt 

for utbygging i de enkelte delområder, og 

kommunens kapasitet til å håndtere 

større infrastrukturprosjekter:  

o Enkeltvise utbyggere gjennomfører og 

finansierer opparbeiding av offentlig 

regulert infrastruktur i sitt 

reguleringsområde. Dette styres via 

utbyggingsavtale mellom kommunen 

og den enkelte utbygger. Kommunen 

overtar offentlig infrastruktur 

                                                             

6 Byutvikling ønsker å tilby kartpakker og 
stedsanalyser til plankonsulenter ved oppstart 
av planarbeid. Dette er ment å sikre bedre 
kunnskap vedr. områdets demografi, boligtyper, 
infrastruktur m.m. på et tidlig stadium, noen 
som vil forenkle planarbeidet og bidra til mer 
helhetlig planlegging. 

vederlagsfritt til videre forvaltning og 

drift. 

o Flere utbyggere går sammen og 

håndterer rekkefølgekrav for 

infrastruktur for flere planområder 

samlet. Det gir stordriftsfordeler og 

sikrer en sammenhengende 

utbygging. Dette styres via 

utbyggingsavtale mellom kommunen 

og flere utbyggere (felles eller 

parallelle avtaler). Kommunen overtar 

offentlig infrastruktur vederlagsfritt til 

videre forvaltning og drift. 

o Kommunen er byggherre og etablerer 

offentlig infrastruktur, tilsvarende 

arbeidet med utbygging av 

Stakkevollvegen. Dette betinger 

avtaler der kommunen forskutterer 

finansieringen av anleggene mot 

dekning fra utbygger (anleggsbidrag). 

Kommunen påtar seg 

utbyggingsansvaret og etterfølgende 

drift og forvaltning av offentlig 

infrastruktur.  
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 Storyboard 2.2.

Storyboardet er et vedlegg til denne 
planbeskrivelsen og er et utgangspunkt for 
ambisiøs utvikling av større felt (med flere 
eiendommer), som vil gå ut over rammene 
gitt for detaljregulering uten 
områderegulering. Det har i lang tid vært 
utviklet idéer om hvordan Stakkevollvegen 
byutviklingsområde vil kunne utvikles, både 
gjennom planforslag, rapporter og 
prosesser som spillet om Tromsø. 
Storyboardet forsyner seg av dette (og 
andre byutviklingsmodeller), og setter det i 
sammenheng med ny KDP. Denne planen 
lanserer nemlig et nytt verktøy for 
utviklingen av planområdet; 
områdereguleringsplanen. Storyboardet 
beskriver hva områdereguleringsplaner 
langs Stakkevollvegen kan forholde seg til 
om de langsiktige målene for området (gitt i 
denne plan) skal ivaretas. Intensjonene lagt 
ned i Storyboardet skal også være 
retningsgivende ved detaljreguleringer der 
grunneiere velger detaljregulering overfor 
områderegulering.  

I planprogrammet til ny KDP heter det: 

«Ifm. utvikling av et planutkast skal det også 
«gjøres noen tanker» om hvordan arealet 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 er en del av dette større 
bildet.»  

Dette var noe av utgangspunktet for 
arbeidet med et STORYBOARD7, hvis rolle 
har stukket seg lengre enn dette. 

En forutsetning for å lykkes med ny KDP er 
at Storyboardet brukes aktivt. Dokumentet 

                                                             

7 Storyboard Stakkevollvegen (2017), utarbeidet 
av Knut Eirik Dahl, Marianne Lucie Skuncke, 
Mads Nermo, Remco Veld, Else Minde Karlstrøm. 
Presentasjonsformen Storyboard ble valgt for å 
visualisere og debattere tolkninger og tematiske 
felt i planområdet, og å åpne opp for 
kommunens ambisjoner og visjoner. 

inneholder mange spekulasjoner og 
diskusjoner knyttet til planområdet. Ikke 
minst bidrar det til å visualisere hvilke 
muligheter og potensiale som finnes, noe 
som mangler i KDP 0229. 
Kommunedelplanen blir på denne måten 
ikke en plan som kommunen leverer fra seg 
og håper på det beste, men en levende plan 
som inviterer til kontinuerlig samarbeid og 
dialog.  

Fra kapitlet Det grenseløse prosjekt:  

«Den nye KDP rommer strategier som har 
som ambisjon å etablere en fortelling som 
sier noe meningsbærende om innholdet i 
planen, ambisjonene, visjonene og forholdet 
mellom planen og de neste stegene. Både 
mellom plannivåene i kommunen, og i et mer 
avansert samarbeid, en kontinuerlig bærende 
dialog med utviklere, næringsliv, beboere, 
eiere og boende. Det grenseløse prosjekt 
innebærer i sin kjerne å oppheve grenser, 
også eiendomsgrenser, som hindring for at 
idéer, tanker og nye former for samarbeid 
kan utfolde seg i byfeltet. En egen ledelse, en 
grensesprengende ledelse på alle måter for 
utviklingen av byfeltet, bør og kan finne sin 
form.» 

Som et bidrag til samarbeid lanserer 
dokumentet en rekke tematiske 
innfallsvinkler:  

Det grenseløse prosjekt/på kryss og tvers 

Peker på kommunens nye aktive rolle og 
virkemidlene kommunen har og kan 
introdusere. 

Den neste økonomien/The Next Economy 

Hvordan området kan ta et stort steg inn i 
en internasjonal økonomi i endring med 
utgangspunkt i eksisterende aktivitet. 

Gjennom den grønne døren 

Hvordan utviklingen av Stakkevollvegen 
kan bli en hovedarena for Tromsøs klima-, 
miljø- og energipolitikk. Det grønne skifte i 
alle aspekter drøftes og visualiseres. 

Tetthet og struktur 

Nye måter å håndtere tetthet på, der 
løsninger utenfor og mellom det åpenbare 
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er ledetråden, i en inkluderende, innovativ 
og unik utviklingsprosess. 

Hunting High and Low 

Hvordan planen forholder seg til høyhus og 
hvor det er mulig å lokalisere disse. Søkelys 
på tetthet og mer mangfoldige 

utbyggingsformer. 

Drømmemil eller mareritt 

Teamet drøfter den nære sammenheng 
mellom planlegging av Stakkevollvegen og 
planlegging av byrommene inn mot vegen. 

West Side Story 

Drøfter og visualiserer mulige strategier for 
endring av vestsiden av Stakkevollvegen, 
som små, middels store og store endringer. 

Mellomlandet og østsiden 

Hvordan området øst for Stakkevollvegen er 
et unikt utgangspunkt for utformingen av 
det framtidig gaterom og som det stedet 
endringer av sjøfronten tar av fra. 

Atlantis 

Alternative modeller for utbygging i sjø som 
bygger på erfaringer med prosjekter og 
planer siden forrige KDP. Her hentes 
lærdommer fra flere hold, bl.a. Nordbyen. 

Spekulasjoner 

Mulige forestillingsverdener, med utvikling 
over tid antydet gjennom visualiseringer. 
Mulige utviklinger i planens delområder er 
vist som et sammensatt bilde. Storyboardet 
definerer videre sju utbyggingsområder 
langs østsiden av Stakkevollvegen med 
tematiske spekulasjoner. Dette er DET 
GRENSELØSE PROSJEKT, hvor planer og 
utbygging i delområdene overleverer idéer 
og løsninger til naboen, gaterommet og den 
nye sjøfronten. 

 

Hansjordneset 

Her er det i dag betydelig næringsaktivitet. 
Ikke hele delområdet er i en total 
omdanningsprosess, men deler ønskes 
regulert til næringsformål. I 
parallelloppdrag for Nordbyen sees Agn-
forsyningen som et framtidig kultursenter, 
og mulig arena for et museum eller 
innovasjonssenter. Alle forslag for 
Nordbyen har et konsept for 
Hansjordsnesbukta som 
rekreasjonsområde, og en sterk forbindelse 



  

 

 

18 

langs havet mellom Agn-forsyningen og 
Nordbyen. Hansjordnesbukta er egnet for 
høyhus. 

Minde 

Denne spekulasjonen gir rom for både 
industri og næringsformål. I enkelte deler 
kunne også boligformål vært aktuelt. 
Delområdet har muligheter for en svært 
interessant bystruktur med et mangfoldig 
formålsbilde og en kombinasjon av ny og 
eksisterende bygningsmasse. En bør heller 
ikke utelukke at industrivirksomheten kan 
endres i retning av mindre arealkrevende 
aktivitet. 

Strandmo 

Her har kommunen en spesiell rolle som 
eier av et selskap som ønsker å bygge ut. 
Resultatet bør bli forbilledlig om kommunen 
skal være en troverdig kurator for 
utviklingen av resten av planområdet. Her 
er det også forretningsaktivitet med stort 
arealmessig nedslagsfelt. Neumann driver 
materialforretning, noe som krever tilgang 
på et kaianlegg. Et samspill mellom denne 
næringen og utbyggingen kan være et 
interessant utgangspunkt for å utvikle et bo- 
og næringsmiljø med særpreg. 

Kræmer 

Dette delområdet har en nyere 
reguleringsplan. Likevel ser både utbygger 
og kommunen et potensial for forbedring. I 
dette området kan det graves kanaler i 
landskapet og begrense utbygging i sjø. 
Volumet for en slik plan må hensynta 
solforholdene på stedet. Slik kan 
bygningsenklaver rundt gårdsrom ha lavere 
bygningshøyde mot sør enn mot nord. 
Færrest mulig biler bør kjøre gjennom 
området helt ut til kystlinjen. Dette kan 
gjøres ved å etablere felles 
parkeringsordning vest i delområdet. 

Bjørnstrand 

Her har det i lang tid eksistert konsepter for 
utvikling, noe som forteller om en idéverden 
i bevegelse. Området består fortsatt av eldre 
bebyggelse av ulik industri og 
næringsvirksomhet. Det vil være viktig å 

ivareta næringslivet, samtidig som området 
har et potensiale for utbygging av boliger. 
Tidligere avviste planarbeid viser en veldig 
høy utnyttelse av tomta. Utkastet er endret 
slik at det er mer i overensstemmelse med 
visjonene i ny KDP. Det dreier seg om 
varierte bygningshøyder og uterom og en 
trafikkstrøm for personbiler som avvikles 
tidlig. 

Teknobyen  

Her foregår industrivirksomhet. Dette er ett 
av to delområder hvor vesentlige deler er 
«uplanlagt». Nye næringer kan oppstå og 
kan eksempelvis knytte sammen den 
marine næringen med forskningsmiljøet på 
UiT. Å utvikle næring i dette området sees 
på som en naturlig utvikling. 
Utgangspunktet er en bebyggelsesstruktur i 
bl.a. Works On Land fra Parallelloppdrag 
Nordbyen (2016). Denne strukturen består 
av «isfjell-bebyggelse», med ulike høyder 
knyttet til hver sin base. 

Nordøya Sjøfront 

I nordenden foreligger det godkjente planer 
om utbygging, og flere er underveis. 
Området utpekes også som et mulig 
høyhusfelt, på grunn av at skyggeleggingen 
har marginale konsekvenser. Spekulasjonen 
viser dermed et høyhus ut mot havet og en 
plattform med et gårdsrom som delvis 
åpner seg mot sundet. I dette området bør 
det etableres en forbindelse over 
Stakkevollvegen slik at fotgjengere og 
syklister har god mulighet til å komme seg 
videre opp til Tromsømarka. 

 Framtidsrettete og miljøvennlige 2.3.
prosjekter 

I saksvedtaket til KDP uttrykkes et ønske 
om å utvikle området til en «grønn bydel» 
basert på miljøvennlig transport og 

energieffektive bygg.8 Det er her tale om en 
«grønn» bydel i vid forstand av ordet. 
Tromsø kommune har høye ambisjoner. 

                                                             

8 I Storyboardet er temaet beskrevet i kapitlet 
Gjennom den grønne døren. 
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Målsetningen er å redusere 
klimagassutslippene med 50 % i 2030 ift. 
1991. Men dette er bare knyttet til 
kommuneal virksomhet. I Storyboardet 
lanseres Stakkevollvegen som en arena for 
et samarbeidende klimaprosjekt med 
næringsliv og utbyggere gjennom kapitelet 
Gjennom den grønne døren. 

Andelen transport via gang, sykkel eller 
kollektiv skal økes betraktelig, samtidig som 
luftkvaliteten skal forbedres. Utbyggingen 
av Stakkevollvegen og tiltak rettet mot 
parkering i planområdet legger til rette for 
dette. Samtidig vil klimavennlige nybygg og 
rehabilitering av områder være viktige 
virkemidler. Framtidsrettete og 
miljøvennlige prosjekter skal være med på 
gi bydelen et konkurransefortrinn og en ny 
identitet.  

Funksjoner, lokalisering og innhold vil bli 
drøftet i kommunens dialog med utbyggere. 
For eksempel kan Stakkevollvegen lanseres 
som en miljøvennlig bydel med 
høyteknologiske bygningsløsninger. 
Området representerer den såkalte 
NÆRHETSBYEN. Dette er den kompakte byen 
med god tilgjengelighet og nærhet til mange 
funksjoner, et sted der man kan bo, jobbe og 
rekreere i et avgrenset nabolag. Samtidig er 
det viktig å få fram at nærheten til sjøen er 
en særlig kvalitet for dette området som må 
reflekteres i prosjektutviklingen. 

Aktuelle tiltak er Smart City-løsninger,9 
bygg med lavt energibruk (passivhus), lavt 
klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv 
(BREEAM-prosjekter), gjenbruk av 
materialer og eksisterende 
bygningsstruktur, bruk av miljøvennlige 
materialer og miljøvennlig energi, åpne 
overvannsløsninger, bruk av fjernvarme. 

Det er nødvendig at:  

• Planmyndigheten og utbyggerne i 

fellesskap formulerer mål, virkemidler og 

gjennomføringstempo, og binder seg til 

disse.  

• Investerings- og driftskostnadene ses i 

sammenheng, og at lave, framtidige 

driftskostnader brukes som salgsargument 

heller enn lav byggesum.  

• Det etableres «grønne» arbeidsplasser, 

                                                             

9 Begrepet «Smart City» assosieres i mange 
tilfeller til et begrenset antall nyetablerte 
superbyer som er dominert av teknologi, som 
dem under utvikling i Asia. Smarte byer handler 
som regel om vellykket utvikling av seks 
elementer: økonomi, infrastruktur, miljø, 
kompetanse, levesett, samarbeid. Bare når disse 
elementene er koblet til eksisterende 
økonomiske og sosiale forhold, så vel 
økonomiske strategier som urban utvikling, kan 
en by betegnes som «smart». 

Figur 5. Den grønne bydelen mellom sentrum og Breivika (ill.: Storyboard) 
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for eksempel i bedrifter med høy miljø-

kompetanse og lavt transportbehov, som 

kan bemannes med beboere i 

boligmassen.  

• 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. 

• Området har som mål å bli selvforsynt 

med den energien som ikke kan leveres 

fra fornybar fjernvarmekilde. 

• Utbyggingen ivaretar robusthet mot 

klimaendringer som havnivåstigning og 

intensiv nedbør. 

• Området skal i størst mulig grad gjøre seg 

uavhengig av transport basert på fossilt 

drivstoff. 

Kræmer eiendom har tatt initiativ til å 
utvikle sitt areal til å bli en energieffektiv, 
miljøvennlig og moderne bydel.10 Hele 
bygningsmassen skal bygges etter høy 
energistandard (passivhus-standard eller 
lavenergistandard). Målet er å benytte 
lokale fornybare energikilder i størst mulig 
grad. Dette kan være termisk 
energiforsyning (varmepumpe basert på 
sjøvann eller grunnvarme), eller bruk av 
solcellepaneler. Andre tiltak er utveksling av 
elektrisk og termisk energi mellom bygg og 
over døgnet, muligheter for effektstyring, 
avregningsløsninger og organisatoriske 
forhold knyttet til lokal utnyttelse av 
overskuddselektrisitet. Klimaanalyse og 
LCC-analyse inngår i konseptet. 

  

                                                             

10 Konseptutredning med støtte fra Enova. 
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3. Bomiljø, funksjoner, 
utnyttingsgrad 

 Dagens situasjon 3.1.

Arealbruken langs Stakkevollvegen er 
preget av tilfeldig sammensetning av bolig, 
kontor og små forretninger. Lengst nord i 
planområdet er det lokalisert større lager og 
forretningsbygg. Vestsiden av 
Stakkevollvegen har et stort innslag av 
frittliggende boligbebyggelse. Boligene er i 
svært liten grad skjermet mot støy. Østsiden 
består av industri- og lagerbygg av 
varierende kvalitet, samt en del forretning 
og kontor. Planområdet mangler i dag skole 
og barnehage, og kapasiteten innen sosial 
infrastruktur er en utfordring. 

 
Figur 6. Øyeblikksbilder fra dagens Stakkevollvegen. 
Stikkord er: fortidens atmosfære, et stort skalert 
landskap, røffe detaljer og materialer, lite 
barnevennlig, god utsikt over sundet og fastlandet, 
behov for oppgradering, kontraster, mye asfalt, nesten 
ingen grøntarealer eller trær, øde, stort potensial for 
transformasjon, fiskeri, livet på havet, framtiden, mot 

og optimisme (ill.: Byutvikling) 

Sjøsiden av Stakkevollvegen kjennetegnes 
av fragmentert næringsaktivitet, og variert 
arealutnyttelse og utbyggingstetthet. 
Bygningene varierer i størrelse, alder og 
estetisk kvalitet. Bebyggelsen har generelt 
liten gjenbruks- og omformingsverdi. Det 
finnes imidlertid en rekke unntak, blant 
annet av kulturhistorisk verdi, jf. 
Fagnotater, vedlegg til kommunedelplan 
0253. En del bygninger har 

videreføringsverdi og kan videreutvikles på 
bakgrunn av eksisterende virksomhet eller 
gis nytt innhold.11  Ikke minst gjelder dette 
der hvor man kan trekke veksler på 
planområdets historiske viktighet for byen 
innen industri-, fiskeri- og godsrelatert 
virksomhet. 

 Bydelssenter 3.2.

Figur 7. Oversikt over mulig bydelssentra i Tromsø (ill.: 

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018) 

Planområdet mangler i dag et tydelig 
definert bydelssenter, med de funksjoner 
som skal være til stede i et såpass sentralt 
område. Begrepet bydelssenter betegner 
tradisjonelt et sentrumsnært område med 
nærbutikk, diverse servicefunksjoner og 
bomiljø som lar seg avgrense noenlunde 
geografisk. Hvilket innhold man skal legge i 
begrepet «bydelssenter» her må bli en del 
av nye reguleringsplaner, og være et 
sentralt tema i samarbeidet mellom 
kommunen og private utbyggere. 
Utviklingen av et helhetlig og velfungerende 
bydelssenter kan ikke utelukkende baseres 
på kortsiktige utbyggingsønsker og 
tilrettelegging for større bolig- og 
næringsprosjekter, men må vokse fram i 
samspillet mellom ulike samfunnsinteresser 
og som resultat av et samarbeid mellom 
offentlig og privat virksomhet. Til dette er 
områdeplanen et velegnet planredskap, men 
med tett samarbeid mellom kommunen og 
utbyggere kan detaljreguleringer bidra til en 

                                                             

11 Biblioteket i Tromsø sentrum er et eksempel 
på et praktbygg som er gitt ny utforming og 
innhold.  
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oppbygging av et bydelsssenter for hele 
planområdet 

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 
peker på Stakkevollvegen som et framtidig 
bydelssenter i Tromsø. Et bydelssenter må 
ses som et sentrumsnært alternativ som 
skal utvikles på egne premisser. I tillegg til å 
fungere som en kobling mellom sentrum og 
universitetsområdet, skal bydelssenteret 
betjene beboerne i planområdet. Tomtene 
Kræmer, Esso, Bjørnstranda er velegnet som 
lokalisering, da de ligger midt i planområdet 
og utgjør store landbaserte utviklingsareal. 
Samlet sett gir dette en unik mulighet til å 
styre utviklingen i ønsket retning innenfor 
planområdet. I tillegg er det nødvendig at 
bydelssenteret også inkluderer den 
tilgrensende delen på vestsiden av 
Stakkevollvegen. 

 
Figur 8. Bomiljø med mange tilleggsfunksjoner (ill.: 

Storyboard) 

Et viktig strategimål med utviklingen av et 
bydelssenter er å bidra til et klimavennlig 
utbyggingsmønster og transportnett for 
byen som helhet. Dette knytter an til 
begrepet NÆRHETSBYEN,12 hvor folk bor, 
jobber og har tilgang på fritidstilbud og 
rekreasjon i 10 minutters gangavstand. 
Nevnte område ligger i så måte ideelt til i 
forhold til sentrum og Breivika, og med 

                                                             

12 Nærhetsbyen som begrep ble lansert i 2013 i 
forbindelse med FRAMTIDENS BYER, et 
samarbeidsprogram mellom staten og de 13 
største byene i Norge om å redusere 
klimagassutslipp og gjøre byene bedre å bo i. 

Programmet har pågått i perioden 2008-2014.  

Stakkevollvegen som transportåre for 
kollektiv, gang og sykkel.  

Et viktig spørsmål blir hvilke funksjoner 
som skal inn i bydelssenteret for å få til en 
levende bydel som blir god å bo og arbeide i. 
Storyboardet peker på at blanding av 
virksomheter samt intens kobling av 
funksjoner og programmer er 
hovedtrekkene ved de byer vi kjenner som 
aktive og attraktive. Skole, barnehage, bo- 
og servicesenter og idrettshall er eksempler 
på sosial infrastruktur som kan etableres 
her.  

Øvrige utviklingsgrep som bidrar til et 
attraktivt og miljøvennlig bydelssenter er: 

• Etablering av en urban struktur med 

kvartalsvise gang- og sykkelgater. 

• Sammenhengende grøntarealer. 

• Varierte utbyggingslinjer mot 

Stakkevollvegen og sjøfronten. 

• Interngate og forbindelseslinjer mellom 

Stakkevollvegen og sundet. 

• Begrensninger på overflateparkering. 
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 Boligutvikling 3.3.

Området skal utvikles til en attraktiv bydel 
med noen klart profilerte kjennetegn. Et av 
disse vil være at det ikke er et utpreget 
boligområde som f.eks. Strandkanten, men 
at det på en god måte kombinerer 
næringsvirksomhet, boliger, kultur- og 
utdanningsvirksomhet. Sjøsiden må også 
knyttes sammen med planområdets 
vestside, hvor det i dag i all hovedsak er 
frittliggende boligbebyggelse, men som på 
sikt skal utvikles til en del av den urbane 
bygatestrukturen langs Stakkevollvegen. 
Profilerte og framtidsrettete 
utviklingsprosjekter kan bidra til å gi 
området en ny identitet.  

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 har 
som en av strategiene at boligbygging skal gi 
ønsket byutvikling og transportmønster. 
Boligutviklingen skal ivareta en rekke 
hensyn og krav, slik som byfortetting, gode 
uterom og møteplasser, variert boligmiks. 
Samtidig skal boligutviklingen samordnes 
med teknisk infrastruktur, kollektivtrafikk, 
parkering, lekeareal, parker m.m. 
Boligutbygging blir her et virkemiddel i den 
helhetlige byplanleggingen.  

I Tromsø er 98 % av boligene lokalisert i 
rene boligbygningstyper (enebolig, 
rekkehus, boligblokk).  Kun 2 % er å finne i 

hybrider med annet enn boligformål. 
Planområdet vil struktureres med tanke på 
hybridbygg hvor ulike formål kombineres, 
f.eks. boliger og næring. Dette er en 

byggeform som er tilpasset den moderne 
urbane strukturen som legges til grunn for 
planområdet. 

Det er viktig å stille en del spørsmål vedr. 
boligstrukturen i planområdet, både ut fra 
et fysisk og sosialt planleggingsperspektiv. 
Dette gjelder innholdet i de ulike 
delområdene (bydelssenteret, vestsiden og 
østsiden mot bygaten, de øvrige 
delområdene på østsiden), hvilke boliger 
man ønsker, demografi og konsekvensene 
for øvrige areal- og samfunns-formål. 
Boligtemaet er konsekvensvurdert i et eget 
vedlegg. Boligbygging begrenses av 
kapasiteten ved Borgtun skole. Det må 
derfor settes av areal til en egen skole i 
planområdet. Det høye volumet av nye 
boliger stiller i tillegg krav til uteområder 
med bokvalitet.  

Planbestemmelsene tillater ikke boliger i 1. 
etasje vendt mot Stakkevollvegen. Disse skal 
forbeholdes kontorer, forretninger eller 
annen næringsvirksomhet. Det tillates ikke 
etablering av ny frittliggende 
boligbebyggelse (eneboliger) i planområdet 
som er til hinder for langsiktige mål i KDP 
0253. For bydelssenteret skal det 
utarbeides et eget boligtypeprogram på 
bydelsnivå. 

 Skole, barnehage, helse og 3.4.

omsorg 

Økt tilrettelegging for boligbygging 
forutsetter økt skolekapasitet, og i arbeidet 

Figur 9. Bolig fordelt på bygningstyper (ill.: Storyboard) 
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med KDP må man sørge for å binde sammen 
boligbygging og sosial infrastruktur. 
Planområdet inngår i Gyllenborg og Borgtun 
skolekrets. Begge barneskolene har i dag 
svært liten eller ingen ledig kapasitet. I 
perioden fram til 2026 forventes en 
forholdsvis stor underdekning med mindre 
man iverksetter kapasitetsøkende tiltak.  

Skoleproblematikken er beskrevet i et eget 
vedlegg. Her påpekes behovet for å bygge ny 
barneskole på østsiden av Tromsøya, i 
sammenheng med ny boligetablering langs 
Stakkevollvegen og i Nordbyen.13 Dagens 
strategi for utvidelse av eksisterende 
barneskoler dekker ikke opp for det antallet 
boliger som er under planlegging i de to 
skolekretsene. På prognosetidspunktet i 
2013 var det stipulert en underdekning på 
ca. 210 plasser i 2028. Gyllenborg anbefales 
ikke utvidet pga. manglende utearealer, og 
reserven på Borgtun utgjør bare 120 
plasser, altså var det en netto underdekning 
på ca. 90 plasser allerede i 2013-prognosen. 
Kapasitet og fremtidig behov for 
ungdomsskoler er ikke kommentert, da 
disse kan utnyttes mer fleksibelt i hele byen. 

                                                             

13 Boligtallene og skolebehovet i ny KDP ble 
kvalitetssikret mot nye boligprognoser våren 
2016. Dette gir et sikrere beslutningsgrunnlag 
for å åpne for økt boligbygging og framtidig 
skole i planområdet. 

 
Figur 10. Esso-parken som mulig lokalisering av 

bydelsskole? 

Det anbefales å starte opp en prosess med 
kartlegging av behov, aktuell lokalisering, 
planlegging samt realisering av økt 
skolekapasitet på strekningen sentrum-
Breivika. I det pågående planarbeidet for 
Stakkevollvegen byutviklingsområde og 
Nordbyen settes det av arealer til 
barneskoler på grunnlag av nytt 
prognosearbeid. En tilrettelegging må også 
omfatte infrastruktur, grøntarealer og 
øvrige uterom som er spesielt tilpasset 
målgruppen. Plassering av skolebygg bør 
avklares tidlig slik at tilstrekkelig areal kan 
avsettes til formålet, og slik at 
eiendomsutviklere kan planlegge ut fra de 
rammene som et slikt formål setter i 
nærmiljøet. 

Med det høye antallet boliger i planområdet 
er det nødvendig å planlegge for nye 
barnehager. Slike formål kan legges inn i 
områdeplaner eller reguleres på 
detaljplannivå, hvor flere grunneiere kan gå 
sammen. 

Helsetjenester i planområdet er i dag dekket 
via Nordbyen legesenter. Tromsø kommune 
har en egen strategi for utvikling av 
eiendommer til helse og omsorg mot 2030. 
Fra 2013 til 2030 vil behovet for heldøgns 
omsorgsplasser øke fra ca. 800 til ca. 1400. 
Strategien har ikke lagt inn bo- og 
servicesenter 14 for planområdet, men det 

                                                             

14 Bo- og servicesenter er et etablert konsept 
beregnet på eldre med stort hjelpebehov, men 
uten uttalt kognitiv svikt. Etablert med tanke på 
å være et møtested også for andre friske og 
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kan være aktuelt å legge inn et slikt tilbud 
med etableringen av et eget bydelssenter. 
Andre virkemidler kan være tilrettelegging 
for kollektive seniorboliger og boligklynger 
med spesielle brukergrupper integrert i 
ordinære bomiljø. 

 Landskap, grønnstruktur, parker 3.5.

Hverdagsomgivelsene er av større 
betydning for helse og livskvalitet enn 
helge- og ferieomgivelser. Dette omfatter så 
vel nærmiljø til boligen som arbeidsplassen, 
skolen og barnehagen. Bolig- og byområder 
som mangler viktige fysiske og sosiale 
kvaliteter vil kunne ha negativ innvirkning 
på beboernes livskvalitet og helsetilstand. 
Identitetsaspektet ved å utvikle området til 
en grønn bydel med gode utearealer er helt 
vesentlig for å oppnå gode 
boområdekvaliteter og trivsel. I dette inngår 
en aktiv kaifront, offentlig tilgjengelige 
parker og byrom, og forbindelseslinjer 
mellom sjøfronten og Stakkevollvegen.  

Stakkevollvegen har tradisjonelt hatt preg 
av å være en «grå» bydel. Langs hele 
østsiden er det forretning og industri som 
hindrer offentlighetens tilgang til sjø. 
Forurensing, risikofylt virksomhet og lite 
innbydende omgivelser gjør at mye av 
sjøsiden ikke kan tas i bruk. Industri- og 
næringsområdet langs sjøfronten har få 
områder som kan defineres som park, 
byrom eller egnet område for 
fritidsopphold. Dagens frittliggende 

                                                                                         

delvis friske eldre. Lokalisert i Tromsø sentrum 
og i distriktsentrene. 

boligbebyggelse på planområdets vestside 
bidrar med mye grønnstruktur til 
planområdet.  Når disse boligene blir borte 
risikerer man at grøntarealet forsvinner.  

Dimensjonering av grøntområder i 
utbyggingsforslag langs sjøsiden har vært 
mye diskutert ettersom en rekke forhold vil 
gi utslag på hvordan grunneierne påvirkes. 
Blant disse nevnes dagens og framtidig 
utbygging i sjø, ønsket formål på eiendom 
m.m. Esso-tomta har en sentral beliggenhet 
og en tilstrekkelig størrelse som mulig 
framtidig bydelspark. Det er aktuelt å bruke 
deler av tomten til byggeformål, men 
behovet for et større parkareal med et 
mangfold av funksjoner vil forsterkes 
dersom det åpnes for store boligvolum. 

Ved å tilknytte andre grøntområder på 
reguleringsplannivå (jf. krav til uteareal 
bolig) vil den samlede grønnstrukturen i 
området få et betydelig løft. Ved 
tilrettelegging for flere boliger blir 
etablering av park og lekeplasser med høy 
kvalitet viktig. God utforming og høy 
kvalitet på materialene vil bidra til at 
områdene tåler høy slitasje uten å forringes. 
I saksvedtaket fremheves viktigheten av god 
grønnstruktur med urbane kvaliteter. 
Gatestrukturen i planområdet vil legge 
premisser for organiseringen av de grønne 
arealene. 

 Kaiarealer, sjøfront, blågrønn 3.6.
struktur 

Figur 11. Framtidig grønnstruktur og uterom i planområdet. Bildet viser 

også interngaten, beskrevet i kap. 5.4 (ill. Byutvikling) 
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Nærhet til Tromsøysundet er et av 
planområdets fremste kvaliteter. En aktiv 
kaifront er en viktig forutsetning for et 
levende bymiljø langs sjøsiden av 
Stakkevollvegen. Utforming av 
bygningsmasse, åpne rom og infrastruktur 
skal ivareta hensynet til 
opplevelseskvaliteter mot sjøen. Resultatet 
er en aktiv havnefront med muligheter for 
rekreasjon, framkommelighet og 
oppholdsplasser. Tverrgående 
gateforbindelser fra Stakkevollvegen vil 
bidra til å åpne opp sjøfronten. Samtidig vil 
de tverrgående forbindelser ha en funksjon 
som overvannstrasé, der avrennende 
overflatevann ledes trygt mot sjøen. Selv om 
traséene ikke har en permanent vannføring, 
kan disse bidra til å øke den blågrønne 

faktoren i de nye utbyggingsområdene. 

Dagens samlete areal langs nedsiden av 
Stakkevollvegen er ca. 280 da, og med full 
utfylling i sjø er det ca. 420 da. KDP fra 2010 
åpner for en utfylling til kote -10 langs hele 
sjøfronten. Mange steder er dette lite 
realistisk, da grunnforholdene i stor grad 
varierer langs planområdet, og utbyggere 
ikke uten videre ønsker utvidelse av sitt 
areal. 

I tillegg kan nye fyllinger endre 
strømningsmønsteret i sundet og rundt øya. 
En strømningsmodellering skal gi svar på 
hvilke typer kaifront (fylling, pæling, mm) 
sundet tåler for at balansen mht. innlagring 
og fortynning av utslipp opprettholdes. 

Konstruksjon og utforming av kaifronten må 
derfor være i tråd med både estetiske og 
kommunaltekniske krav. Ledningsnett 
under bakken og overvannshåndtering på 
bakkenivå vil være med på å styre 
utforming av kaifronten og plassering av 
innhuk, bukter, og kunstige øyer. 
Vannforsyning, avløp og overvann er 
beskrevet i vedlegget «Fagnotater». 

Ettersom utbygging skjer på eget ønske har 
det vært en forutsetning at attraktive parker 
og byrom skal etableres ut fra eksisterende 
areal. Utbygging i sjø må vurderes ut fra 
hensynet til helhet, grunnforhold, økonomi 
og teknisk infrastruktur. Tradisjonell 
utfylling i sjø er stadig viktig men kan i stor 
grad suppleres med andre tiltak. Blå innhuk 
med gangbroer bidrar til å bryte opp en 

linjær og ensformig sjøfront. Slike blå 
uterom kan etableres via ny utfylling eller 
utgraving av eksisterende landmasser. Pirer 
og overgangsbroer sikrer atkomst og bidrar 
til å skape en enda større nærhet til sjøen. 
Det samme kan øyer i planområdet bidra til, 
via utfylling, utgraving av kanaler eller bruk 
av pæler og plattformer. 

Nedtrapping og forsenkninger kan bidra til 
økt tilgjengelighet til vannet. Samtidig vil 
dette gi en helning mot sjø som er 
nødvendig for at overvann ikke oppstuves 
og forårsaker skader eller forurensning. 
Estetisk utforming av kaiarealene og 
uteområdene er en viktig del av 
helhetsbildet. I denne helheten må 

Figur 12. Illustrasjon som viser muligheten som ligger i å etablere bydelspark og fellesarealer med allmenn ferdsel i 
tilknytning til sjølinjen. (ill.: Parallelloppdrag Nordbyen) 
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tverrgående trafikk- og 
infrastrukturforbindelser inngå for å 
fremstå som et berikende element i den 
blågrønne bydelen. Stedvis kan det 
etableres kai av treverk eller stål. Det 
samme gjør vekselvis variasjon med 
trepæler og steinplastringer med presise 
kantlinjer og høy kvalitet i utførelsen. 
Øvrige tiltak kan være bruk av vegetasjon i 
grenseflatene og etablering av sjøparker. 

 Byggevolum og høyder 3.7.

Byggehøyden i planområdet varierer fra 1 
til 7 etasjer, betongsiloene har derimot en 
høyde som tilsvarer ca. 11 etasjer (siloen 
ved enden av Grøholtvegen) og 16 etasjer 
(siloen ovenfor brannstasjonen). Ved 
vurdering av høyhus må en ta hensyn til 
virkningen et høyhus vil ha på 
landskapsrommet, bystrukturen, den 
visuelle opplevelsen, på fortellingen om 
området og på de lokalklimatiske 
forholdene. Denne variasjonen betyr at 
virkningen av et bygg vil variere ut i fra hvor 
det plasseres. 

Byggevolum og høyder påvirker lokale 
vindforhold og lokalt klima, lys- og 
skyggeforhold og er også viktig estetisk 
lokalt og ut over de nære omgivelsene 
(fjernvirkning). For næringslivet kan høyhus 
bidra til å spisse konkurransevilkårene, og gi 
muligheter for sentral plassering og 
profilering.  Tromsø har begrenset med lys i 
deler av vinterhalvåret, og spesielle klima- 
og vindmessige utfordringer store deler av 
året. En bør unngå utforming av gater og 
bygninger som bidrar til å forsterke 

negative vind- og føreforhold og stenge lys 
ute. Dette må forenes med og tilpasses 
andre hensyn i planområdet, slik som 
høyde, utnyttingsgrad, infrastruktur og 
lokalisering av møteplasser. 

 
Figur 13. Høyhusbebyggelse mot sjø i planområdet (ill.: 

Nordøya sjøfront) 

KDP fra 2010 har bestemmelse for 
byggehøyde hvor utsikt og 
sol/skyggeforhold for omgivelsene skal 
vurderes særskilt. Bestemmelsen må sees i 
sammenheng med følgende retningslinjer:  

For et begrenset antall bygg langs sjøsiden 
tillates det vurdert nybygg over 21 meter. For 
nybygg tillates byggehøyder på 5 etasjer langs 
vestsiden av Stakkevollvegen og 7 etasjer 
langs sjøsiden.  

Etter en revidering av midtbyen har 
bestemmelser for Bjørnstrand og Kræmer 
skissert ut en ny maksimal punkthøyde på c 
+ 47 m. Dette av hensyn til allerede 
regulerte høyde på Kræmer eiendom og 
mulighet for høyere bygg innenfor 
bydelssenter området.  
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Forslagsstillere har i stor grad forholdt seg 
til dette, avvik har vært begrenset og 
særskilt begrunnet og man har konkludert 
ut fra sammenhengen i planområdet. Et 
eksempel er Nordøya sjøfront, hvor det for 
et begrenset volum er tillatt kotehøyde 41. 
Nyere utbyggingsønsker utfordrer 
retningslinjene på en helt annen måte enn 
tidligere, med en dobling av byggehøyder 
for større deler av planområdet.  

Et strategimål er at utforming av 
bygningsmasse, åpne rom og infrastruktur 
skal ivareta hensynet til 
opplevelseskvaliteter mot sjøen. 
Byggehøyden er utredet i et eget vedlegg. 
Det anbefales at planen legger til rette for 
byrom med høyere kvalitet og byrom som 
forsterker den stedlige unike karakteren 
framfor utstrakt bygging i høyden: 

• Den visuelle kontakten med sundet og 

fastlandet er en kvalitet ved området. 

Forbindelsen mellom grøntarealene på 

toppen av øya og sundet er et 

landskapstrekk som bør forsterkes.  

• Et høykvalitets høyhusprosjekt kan 

vurderes for å markere knutepunkt. 

Forutsetningene er mangfold av 

funksjoner, god lokalklimatisk virkning og 

at det innehar en grønn profil.  

Et høykvalitets høyhusprosjekt kan 
vurderes som visuell markør ved 
Hansjordnesbukta. Forutsetningene er 
lokalklimatisk positiv virkning og at det 
innehar en grønn profil. 

Planen fastsetter ulike utbyggingshøyder 
i de enkelte delområdene.  
Retningslinjene for byggehøyde i KDP fra 
2010 endres til bestemmelser i ny KDP. 
Bestemmelsene kan fravikes i spesielle 
situasjoner eller ved reguleringsplan. 
Byggehøyder må videre vurderes opp 
mot byggevolum og utnyttelsesgrad i den 
enkelte reguleringsplan og tilgrensende 
planer, mao. prosjektets tetthet og 
struktur. Det må stilles krav til 
materialbruk og utforming for de 
høyeste byggene, med tanke på at disse 
vil dominere visuelt. 

Figur 14. Mulige utbyggingsformer mot sjø med ulik høydeutnyttelse (ill.: Storyboard) 
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Vestsiden av Stakkevollvegen representerer 
spesielle utfordringer når det gjelder volum 
og byggehøyder. Kommunedelplan 0229 
lanserte Stakkevollvegen som bygate og 
tillot i prinsippet større bygningsmasse mot 
selve vegen, med glassfasader og 
næringslokaler, og en maksimal høyde 
tilsvarende 5 etasjer.  

Det har vært fremmet flere planforslag med 
mange boliger mot Stakkevollvegen. Dette 
har vist seg spesielt utfordrende med tanke 
på situasjonen rundt avkjørsler og 
etablering av gode uterom. I tillegg kan 
enkeltprosjekt gjennom henvendelse, 
bygningsvolum m.m. vanskeliggjøre 
utviklingen av omkringliggende 
eiendommer. Det er derfor viktig å se hele 
bredden mellom Stakkevollvegen og 
parallellvegen i sammenheng i enhver plan. 
Det legges ikke opp til vesentlig høyere 
utnyttelse av vestsiden med mindre en 
områdereguleringsplan foreligger og 
klargjør slike spørsmål. Deler av vestsiden 
inngår som en del av området «midtbyen» i 
illustrasjonsplan for områderegulering. 
Dette området har mulighet for 

detaljregulering, men innenfor de samme 
rammene for resten av vestsiden. Dersom 
høyere utnyttelse eller bygningshøyde 
ønskes, kan områderegulering tas i bruk for 
å se større utbyggingsområder i 
sammenheng. Her er det delvis også 
topografiske utfordringer som vanskeliggjør 
uterom i «bakgården». Lokaliseringen nært 
et framtidig bydelssenter tilsier at området 
her også kan ha en høyere utnyttelse. 

For detaljregulering uten 
områdereguleringsplan for øvrige områder i 
vest gir bestemmelsene noen begrensninger 
for høyder og volum. Bakgrunnen for disse 
bestemmelsene er beskrevet i illustrasjonen 
over, som viser hvordan volumet kan brytes 
opp med variasjoner i høyde og dybde, 
forholde seg til grøntstrukturen og etablere 
gangforbindelser. Her regnes en 
etasjehøyde som 3,6 meter, med 
utgangspunkt i at bygningsmassen 
fortrinnsvis skal romme næringslokaler.  
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4. Næringsliv, arbeidsmarked, 
forretning 

 Dagens situasjon 4.1.

I planområdet er det ca. 150 bedrifter med 
til sammen 2300 ansatte. På grunn av 
beliggenheten anses området å ha stor 
kapasitet og gode muligheter for økt 
virksomhet og økt sysselsetting. I søndre del 
av Stakkevollvegen, i Kullkransvingen, er 
området i stor grad preget av maritim 
industri med tilgang til dypvannskai, lager, 
noe forretning og kontor, samt et 
leilighetsbygg. I tillegg kommer 
etableringen av politistasjon og 
brannstasjon. Den industrirettede 
virksomheten til Odd Berg gruppen antas 
opprettholdt de neste tiåra. 

Nord for Kullkransvingen er området preget 

av fraflyttet industrivirksomhet og 
lagerbygg. Videre i området fram til 
Kræmertomta dominerer formålene 
forretning og kontor. Transformasjonen av 
Kræmertomta er allerede i gang, med 
etablering av større boligprosjekter. Videre 
nordover mot Breivika er det i dag 
høgteknologisk industri, gamle lager og 
tankanlegg, samt kontor og forretning. 

 Industri og tradisjonell 4.2.
næringsvirksomhet 

Planområdet som urbant 
byutviklingsområde inneholder også en 
ambisjon om et variert og levedyktig 
næringsliv på strekningen. Området har i 70 
år vært preget av et blomstrende næringsliv 
som har bidratt til byens utvikling. Når nå 
både grunneierne og kommunen ønsker ny 
utvikling med blant annet flere boliger, blir 
spørsmålet hvilket næringsliv som kan 
bidra til arbeidsplasser, tilbud og gode 
naboskap. 

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. Trafikalt sett vil ambisjonene om en 
kollektivforbindelse kombinert med 
restriktive tiltak for personbiler gjøre dette 
området bedre egnet for virksomheter som 
tiltrekker mange mennesker og med 
begrenset behov for gods- og varetransport. 
Sjørelatert næringsliv vil fortsatt være viktig 
for området. Næringsliv som gir tilbud til 
den befolkning som bor eller bruker 

Figur 15. Oversikt over tomteinndeling og grunneiere på nedsiden av Stakkevollvegen (ill.: KDP 2010) 
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området vil være spesielt viktig. Disse vil 
ved å ligge i 1. etasje gi grunnlag for et aktivt 
og hyggelig liv på gateplan og felles 
uteområder. 

På lang sikt vil det tenkes at tyngre lager- og 
industrivirksomhet flyttes til mer passende 
lokaliteter med dårligere tilgjengelighet for 
kollektivtrafikk (for eksempel til Langnes, 
Breivika, Skattøra, Tønsnes og Ramfjord). 
Likevel må vi erkjenne at ambisjonen om 
«Mixed Use», funksjonsblanding, har sviktet 
store deler av næringslivet som går inn 
under benevnelsen DEN PRODUKTIVE 
ØKONOMIEN15. Stakkevollvegen er spesielt 
egnet for å utforske hvordan for eksempel 
produksjonsaktiviteter knyttet til moderne 
industriprodukter (særlig innen maritim 
næring) i større grad kan integreres i 
bystrukturen. 

 Forretning og kontorformål 4.3.

Ved behandling av KDP fra 2010 ønsket 
kommunen dette området som en framtidig 
utvidelse av Tromsø sentrum, slik at det 
ikke ble lagt begrensninger på areal til 
forretning. Kommunen har gått bort fra 
dette fordi sentrum, fra Hålogaland Teater i 
sør og Hansjordnesbukta i nord, anses som 
stort nok. Dette ble første gang spilt inn ved 
kommunens uttalelse til revidert 
fylkesdelplan for forretningsstruktur. 
Senere ble regional plan for handel og 
service i Troms vedtatt, det er denne planen 
som gir overordnete føringer for 
detaljhandel i regionen.   

Forretningsarealet i godkjente 
reguleringsplaner fastholdes imidlertid og 
vil gjelde også for rammene i ny KDP. 
Gyldigheten av gjeldende reguleringsplaner 
er også slått fast av Troms fylkeskommune, 
Fylkesmannen og Tromsø kommune i egen 
mekling til arealdelen. 
Forretningskonsepter på over 3 000 m2 kan 

                                                             

15 Den produktive byen er tema for Europan 
2017 der det i konkurranseprogrammet 
erkjennes at store deler av næringslivet knyttet 
til den produktive økonomien ekskluderes fra 
bystrukturen i planleggingen.  

kun lokaliseres innenfor planområdet 
gjennom en revidering av Fylkesdelplan for 
kjøpesenter, eller via dispensasjon fra 
Fylkesmannen. 

Transformasjonen av planområdet må ta 
utgangspunkt i hvilke forretninger det skal 
satses på i framtiden: detaljforretning 
kontra plasskrevende varer, ev. omfang av 
dette og tilgjengelighet for bil. Det legges 
opp til en diskusjon om dette med 
Fylkesmannen og eiere/utbyggere i 
planområdet.  Mesteparten av godkjent 
forretningsareal ligger inne i 
reguleringsplan for Kræmer-eiendommene. 
Dette vil være positivt for å utvikle et 
attraktiv byrom sentralt i planområdet. 
Planområdet er godt dekket hva angår 
dagligvarehandel, og det legges ikke opp til 
ytterligere utbygging. 

Troms politikammer har nylig tatt i bruk sitt 
nye bygg på Stakkevollvegen. 
Brannstasjonen kom noen år tidligere. 
Statens vegvesen skal inn i nytt kontorbygg 
om noen år. Dette er alle funksjoner som har 
ligget i Tromsø sentrum i over 100 år. 
Større byggeprogrammer knyttet til 
utrykningskjøretøy krever imidlertid 
sentral plassering utenfor sentrum. 

 Servicerettete næringer 4.4.

I tillegg til forretning vil servicetjenester og 
kaféer være viktige funksjoner i et 
byutviklingsområde. Slike funksjoner har 
ofte vanskelig med å etablere seg med 
mindre det er bestemmelser om ikke å 
tillate boligformål i 1.etasje. Strandkanten, 
boligområdet rett sør for sentrum, har ikke 
lyktes med dette. Stakkevollvegens 
strategiske plassering mellom sentrum og 
Breivika vil kunne klare serviceetableringer 
bedre.  
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På kort sikt er det viktig å jobbe for at 
eksisterende tjenestetilbud kan få gode 
vilkår for å fortsette. Nordbyen legesenter 
ligger her og det bør være «marked» for mer 
enn legekontor og bowlinghall. På lengre 
sikt vil alle nye boliger gi grunnlag for et 
bredere spekter av bydelsfunksjoner. Tilbud 
til studenter vil være realistisk her. 
Stakkevollvegens sjøside er, med sin enkle 
eierstruktur og store flateareal, et godt 
egnet sted for etablering av kulturnæringer. 
Slike virksomheter vil øke attraktiviteten 
både for planområdet og byen.   

Den store satsingen mot markeder for både 
turister og forretningsreisende gir grunnlag 
for en videre utvikling av hotell-, kurs og 
konferansetilbud i Tromsø. Slik 
næringsvirksomhet er ofte forenlig med 
boligutvikling, og kan være positivt for 
planområdet. Med sin sentrums-nære 
lokalisering er nye næringsformål mer 
boligkompatible enn dagens arealbruk. 
Samtidig gis næringslivet 
utviklingsmuligheter som er i tråd med 
vedtatt arealbruk og større areal. 

Sjøfronten har alltid spilt en viktig rolle for 
området og for hele byen. Sildoljefabrikk, 
fiskemottak og fiskeforedling, bunkers, kull 
og annen godshåndtering fra båt har hatt 
tilhold her. Alt dette er forsvunnet og det 
kommer ikke tilbake. Annen sjørettet 
virksomhet kan synes urealistisk. Det er 
likevel viktig at ny KDP ikke hindrer 

muligheten for etablering av nye sjørettete 
aktiviteter. Utbygging i sjø kan anta mange 
former og utbyggingsprinsipp. Å lage et 
øylandskap utenfor eksisterende sjøfront 
kan danne attraktive omgivelser for 
sjørettet næring og virksomhet. Dessuten 
må det som bygges ytterst ikke privatisere 
den nye sjøfronten på hele strekningen, 
bare unntaksvis. 

I transportplansammenheng jobbes det nå 
med spørsmål om en passasjerferge mellom 
Tromsøya og fastlandet. Boliger lokalisert 
ned mot sjøen, med flere tusen nye beboere, 
øker «markedet» for en slik båt. All 
kollektivtrafikk må subsidieres. 
Målsettingen må være at en slik 
båtforbindelse over sundet ikke må 
subsidieres vesentlig mer enn bybussene. 
Det tenkes en båtforbindelse med fast 
frekvens og innom flere steder på Tromsøya 
og på fastlandet. Planområdet er, sammen 
med Sentrum og Breivika, aktuelt som 
anløpssted. 

  

Figur 16. Øylandskap utenfor eksisterende sjøfront (ill.: Parallelloppdrag Nordbyen) 
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 Den neste økonomien 4.5.

Området langs Stakkevollveien har 
potensiale til å være et innovasjonenes sted 
innenfor det som Storyboardet betegner 
som THE NEXT ECONOMY.16 Planområdet er 
svært gunstig lokalisert med hensyn til 
næringsutvikling. Beliggenheten midt 
mellom sentrum og Universitetet gjør at 
virksomheter kan trekke på god 
markedstilgang, nettverksmuligheter og 
kunnskapsspredning.  

Her ligger allerede bedrifter som arbeider 
med kunnskap og infrastruktur, som 
Caverion og Odd Berg Gruppen. Like ved er 
forskningsparken med Norinnova, Senter 
for fjernmåling, Biotech North og Norut sitt 
senter for droner. Universitetet arbeider nå 
også med et senter for fornybar energi. 
Samtidig er det et gryende «start up» -miljø, 
spillmiljø og Microsoft etablert i sentrum, 
som er tett på deler av den nye økonomien. I 
tillegg ønsker Universitetet å etablere 
økonomifagene på Stakkevollvegens 
vestside i Gamle Breivang skole.  

Planområdets attraktivitet vil forsterkes ved 
at ulike bystrukturer knyttes sterkere 
sammen. Når slike overordnede strukturer 
ivaretas bidrar det til å gi planområdet et 
betydelig løft, og et forbedret omdømme. 
Tilrettelegging for økt aktivitet vil gi økt 
sysselsetting på lang sikt. 

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. 

  

                                                             

16 «…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 finne sted i dette byfeltet, 
vaker under diskusjonens overflate. Hensikten 
med å introdusere den neste økonomien i ny KDP 
er å se alle aktivitetene i området som et 
springbrett for koblinger til forskning, tanker, 
ideer og praksiser som rommer et utvidet 
næringslivbegrep.» 
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5. Trafikk, transport, urban 
struktur 

 Dagens situasjon 5.1.

Stakkevollvegen domineres av biltrafikk 
(personbil og gods), og en relativt liten 
andel gående og syklende. En stor andel er 
gjennomgangstrafikk. Flere tusen 
arbeidstakere og studenter reiser til og fra 
sentrum og Breivika hver dag, og utgjør en 
viktig bruker- og kundegruppe. 

Veinettet langs sjøfronten bærer mest preg 
av å være avkjørsler fra Stakkevollvegen.  
Nyttetrafikken langs sjøsiden har relativt 
hyppige og lite systematiske avkjørsler rett 
ut på Stakkevollvegen. Udefinerte kryss og 
avkjørsler gjør trafikken uoversiktlig og 
potensielt farlig for gående og syklende. 

 
Figur 17. Trafikkforholdene langs tankanlegget, 

innbydende for myke trafikanter? (Ill.: Byutvikling) 

Parkering i planområdet består for det 
meste av overflateparkering. Flere tomter 
har egne parkeringsplasser, noen i front av 
bygg og noen steder både i front og bak 
bygg. Hoveddelen av næringsvirksomheten 
langs strekningen baserer seg på at kunder 
og besøkende bruker bil. Det er ikke 
tilrettelagt for sykkelparkering i området. I 
dag finnes ingen egne systemer for 
prioritering av kollektivtrafikken på 
Stakkevollvegen. Kollektivtrafikken kjører i 
kjørefelt med blandet trafikk, og med 
busslommer som holdeplasser. Deler av det 

parallelle vegnettet på vestsiden av 
Stakkevollvegen er viktige skoleveger. 

Trafikksituasjonen er utredet i vedlegget 
«Fagnotater». I tillegg er det foretatt flere 
omfattende trafikkanalyser tidligere. Her 
konkluderes det med at framtidig ÅDT på 
Stakkevollveien vil bli ca. 20 000, samt 26 
000 YDT (hverdagstrafikk). Det er det 
maksimale Stakkevollvegen kan avvikle med 
trefelts profil, uten at det dannes bilkøer 
over foregående kryss.  

Analysen viser at det er svært stor variasjon 
i produsert ÅDT pr. da tomt (varierer fra 40 
til 192). Veiens kapasitet er dermed ikke 
rettferdig fordelt mellom prosjektene, slik 
den nå foreligger. Fagnotatet konkluderer 
imidlertid med at det ikke vil være behov 
for et kapasitetsøkende tiltak for 
biltrafikken i form av en ny parallellveg som 
avlaster Stakkevollvegen.  Framtidig 
kapasitetsbehov for biltrafikken vil dermed 
kunne løses i henhold til utbyggingsprofil. 

I revidert trafikkanalyse, basert på nye 
p-normer i KPA og kommunestyrets 
vedtak i «Tenk Tromsø» om nullvekst i 
privat bilbruk, forventes en betydelig 
lavere trafikkvekst på Stakkevollvegen 
fra dagens 10400-13500 ÅDT til 
fremtidig 12000-15100. 

Det anbefales at reguleringsplaner legges 
opp til en reduksjon på 10 % samlet trafikk i 
ettermiddagstime i forhold til foreliggende 
planer. Det bør i hver enkelt reguleringsplan 
gjøres nye trafikkanalyser.  

 Stakkevollvegen som bygate 5.2.

I KDP fra 2010 defineres Stakkevollvegen 
som bygate uten at dette problematiseres 
nærmere. Storyboardet understreker at 
Stakkevollvegen ikke lenger kan betraktes 
som en transportåre mellom sentrum og 
Breivika, men må framstå  
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som et byrom17 med de kvaliteter man nå 
forutsetter for denne funksjonen.  

I planen fra 2010 er formålsgrensene lagt 
tett inntil vegkanten, noe som legger til rette 
for en struktur hvor bygningene utgjør en 
sammenhengende og monoton «vegg» mot 
bygaten. Ny KDP legger en annen strategi til 
grunn, ved at utviklingsprosjektene må gi 
åpninger for en oppbrutt og variert 
bygningsmasse, dels tilbaketrukket og dels 
framskutt mot vegen. Storyboardet lanserer 
her begrepet «omtankesone», med grønne, 
grenseoverskridende forbindelser på begge 
sider av Stakkevollvegen og ekstra uterom. 
Dette gir muligheten for byrom på begge 
sider av Stakkevollvegen, som tilfører 
gateløpet møteplasser, snarveier og gateløp 
inn i planområdet. Planbestemmelsene har 
derfor en generell byggegrense på 3 meter 
fra regulert vegkant langs 

                                                             

17 «Veiens rom må betraktes som en urban flate 
mellom områder med forskjellig 
forandringspotensiale (de to sidene). Flaten 
defineres ved at alle grenser og overganger gis 
form og inngår i veiens konsept. Det å utforme 
alle grenser og overganger på begge sider er 
hovedelementer i et slikt urbant konsept.»  

Stakkevollvegen,18 med mulighet for unntak 
på kortere strekninger ved 
områderegulering. 

                                                             

18 Reguleringsplan for Stakkevollvegen (2016) 
legger til rette for en betydelig utvidelse og 
utbedring av vegen, med egne kollektivfelt, 
sykkelfelt, fortau på begge sider og lysregulering 
av de største kryssene. Breivikatunnellen, samt 
rundkjøringer i Hansjordnesbukta og Breivika, 
skal bidra til å avlaste Stakkevollvegen. 

Figur 18. Eksempel på Stakkevollvegen som prosjektrom med arkitektoniske og landskapsmessige ambis¬joner som 

samtidig gir kvaliteter til byrommet (ill.: Storyboard) 
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Det planlegges for forretning og kontor i 1. 
etasje på begge sider av Stakkevollvegen. På 
vestsiden av vegen skal bebyggelsen 
utformes slik at den funger som en buffer 
mot det etablerte boligområdet på 
oversiden, 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. På 
begge sider av vegen planlegges det for 
boliger fra og med 2. etasje. Større innslag 
av forretning og kontor enn det som preger 
området i dag er valgt for å underbygge 
visjonen om en omforming fra et 
industribasert til et urbant og sentrumsnært 
område. Forretning og kontor er 
næringsvirksomhet som også kan 
kombineres med friområder og byrom. 

 Urban struktur 5.3.

KDP fra 2010 la til grunn en 
utbyggingsrekke av prosjektrom mellom 
Stakkevollvegen og sjøfronten uten noen 
egentlig kvartalsstruktur. Den nye 
kommunedelplanen skal ta sikte på å utvikle 
en helhetlig urban struktur i planområdet, 
med utgangspunkt i Stakkevollvegen som 
byrom, og bydelssenter sentralt på 
Stakkevollvegens østside. Utviklingen skal 
baseres på tilpasning til eksisterende 

bygningsmasse, variasjon i byggevolum og 
høyder, utbygging av tilgjengelig landareal 
og variert utbygging i sjø. En helhetlig 
kvartalstruktur kan anta mange former, og 
det finnes en rekke vellykkete eksempler å 
trekke veksler på. Storyboardet peker på at 
utforskning av tetthet og struktur langs 
Stakkevollvegen gjør det nødvendig å 
benytte kunnskap fra byer man kan lære 
noe av. Tilrettelegging for hybridboliger, 
variasjon i byggehøyder, gode 
forbindelseslinjer og integrering av 
Stakkevollvegen i byrommet er noen av 
utviklingsgrepene som kan bidra til en god 
bystruktur. 

Samtidig er det viktig at vestsiden av 
Stakkevollvegen knyttes sammen med den 
urbane strukturen på østsiden til et 
helhetlig bylandskap. Vestsiden gir rom for 
den samme grad av eksperimentering og 
variasjon mot Stakkevollvegen som 
østsiden. 

  

Figur 21. Stakkevollvegens vestside i rammen av en ny byfortolkning (ill.: Storyboard) 

Figur 20. Eksempel på utbygging i en urban struktur på 

Stakkevollvegens østside (ill.: Storyboard) 

Figur 19. Stakkevollvegen tilrettelagt for kollektiv, gang 
og sykkel (ill.: Informasjonsbrosjyre TP3) 



  

 

 

37 

 Interngate 5.4.

Sammenbinding av bydelen til én enhet med 
urbane kvaliteter krever også etablering av 
en egen interngate i planområdet. Dette er 
et nytt plangrep i forhold til KDP fra 2010. 
Det planlegges for en sammenhengende 
gate for gående og syklende gjennom 
utviklingsområdene på nedsiden av 
Stakkevollvegen. En slik gate kan legges fra 
Kullkransvingen og med avslutning et 
stykke før Erling Kjeldsens veg i Breivika.  

Spørsmål vedr. interngate er utredet i et 
eget vedlegg. Interngaten vil i stor grad følge 
dagens sjøfront med videre utbygging i sjø 
på utsiden av vegen, og spille på lag med det 
øvrige byrommet. Ferdselsåren kan utvikles 
som en serie av offentlige byrom med 
sammensatte funksjoner og utforming med 
høy kvalitet. Internforbindelsen vil være et 
tilbud til alle som ønsker å ferdes i området, 
og således et tilbud til hele byen. 

Allmenn bilbruk tillates ikke i denne 
ferdselsåren. Interngaten vil inngå som en 
del av den helhetlige utbyggingen av egne 

felt og veger for gang og sykkel på 
Tromsøya. De myke trafikantene disponerer 
langt flere løpemeter veg enn privatbilene, 
og gjør det mer fordelaktig å opptre som 
fotgjenger eller syklist i bybildet. 
Internforbindelsen utgjør en del av 
uteoppholdsarealet og medregnes som dette 
i utnyttelsen. Der internforbindelsen er en 
del av sjøfronten utvides trasé slik at 
sjøfronten er egnet for opphold. I områder 

der det er behov for begrenset biltrafikk, 
skal avsatte arealer utformes som SHARED 
SPACE19, slik at trafikkavviklingen foregår på 
de myke trafikanters premisser. 

                                                             

19 «Shared space» er et utformingsprinsipp for 
gater og plasser, som, ved hjelp av enkle midler, 
likestiller de ulike trafikantgruppene og gjør 
dem ansvarlig for egen og andres sikkerhet. 
Løsningen krever en dialog mellom brukerne, 
siden alle ordinære reguleringer fjernes. Det kan 
være skilt, vegmerking, lysregulering og andre 
elementer som er ment å påvirke brukernes 
atferd. 

Figur 22. Interngate, Stakkevollvegen og øvrige forbindelser i planområdet (ill.: Byutvikling) 
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I alle nye planer og tiltak risikerer man 
å begrense allmennhetens bevegelses- 

og orienteringsmuligheter gjennom 
planområdet. Interngaten vil bidra til å 
binde de ulike utbyggingsområdene 
sammen, samtidig som gående og syklende 
får et alternativ til å ferdes langs 
Stakkevollvegen. For å øke tilgjengeligheten 
vil det være nødvendig med en rekke 
direkte atkomster for gående og syklende 
mellom interngaten og Stakkevollvegen, og 
videre mot vestsiden. Enkeltfelt skal også 
planlegges slik at man ikke bygger igjen 
sjøfronten, ved å etablere klare forbindelser 
mellom vestsiden, selve Stakkevollvegen og 
sundet.  

Utvikling av et helhetlig gatenett med 
interngate fordrer imidlertid også at man i 
noen grad kan planlegge på tvers av 
eiendomsgrensene i planområdet. Ny 
interngate i planområdet vil være 
eiendomsovergripende og danne grunnlag 
for all videre reguleringsplanlegging i 
planområdet. Dette utfordrer selvsagt den 
enkelte grunneiers og utbyggers ønsker og 
behov i noen tilfeller. Interngaten foreslås i 
hovedsak lagt slik at den skaper minst mulig 
konflikt med nyere planer. Det legges til 
grunn at reguleringen av interngate og 

tverrgater er et kommunalt ansvar, dette 
gjelder også vedlikehold og drift av 
gatenettet, inklusive drift av 
overflatebaserte overvannstraseer som 
integrert del av tverrforbindelser. I dag er 
mesteparten av vareleveringen knyttet opp 
mot sideveger langs Stakkevollvegen. Ny 
KDP legger opp til at denne praksisen 
fortsetter. Varelevering må ivaretas på 
reguleringsplannivå og må dimensjonere 
dette innenfor planområdet. 

 Parkering 5.5.

Tilgang på parkeringsplasser genererer økt 
bilbruk. Overflateparkering er 
arealkrevende og lite estetisk innbydende 
med sine svære grå asfaltflater, og er med å 
skape fjernhet og distanse mellom 
bygninger og offentlige arealer. Områder 
fremstår da mer som trafikkområder enn 
noe annet. I deler av sentrum tillates ikke 
overflateparkering, og en videreføring av 
dette vil være forenelig med den ønskete 
utvikling og omforming av planområdet. 
Parkeringsanlegg under eller over bakken 
vil kunne gi bedre arealutnyttelse og bidra 
til et bedre bomiljø i området. Byen har i 
dag få parkeringsanlegg over bakken, men 
dette kan være et alternativ i planområdet. 

Figur 23. Parkeringssoner, avkjørsler og serviceveger i planområdet (ill.: Byutvikling) 
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Parkeringsmuligheter må også sees i 
sammenheng med plassering av avkjørsler. 
Det er et mål at parkeringsmulighetene 
avsluttes før man beveger seg inn mot 
interngaten, bl.a. ved etablering av fleksible 
parkeringsanlegg (parkering utnyttes til 
flere formål) og parkering lokalisert utenfor 
eiendommen. Spørsmål vedr. parkering er 
utredet i et eget vedlegg. Her foreslås det å 
begrense lokaliseringen av 
parkeringsanleggene til et 80 m bredt belte 
langs Stakkevollvegen og hele vestsiden av 
Stakkevollvegen innenfor planområdet. 
Dette for å avvikle biltrafikk tidligst mulig 
etter avkjøring fra Stakkevollvegen.  

Å innføre lav parkeringsdekning er en 
forutsetning og et effektivt tiltak for å 
imøtekomme kapasitetsproblemer på 
Stakkevollvegen. Redusert 
parkeringsdekning for planlagt kontor og 
bolig i utbyggingsområdene vil gi merkbar 
reduksjon i biltrafikken.  

Kommunen har samtidig en forståelse for at 
eksisterende næringsareal og virksomheter 
i Stakkevollvegen har en stor grad av 
yrkesparkering tilknyttet sine virksomheter. 
Det bestemmelsesfestes mulighet for å 
videreføre denne parkeringen inntil nye 
reguleringsplaner ligger. En gradvis 
nedtrapping av all parkering er målet.   

Overflateparkering for beboere og ansatte 
tillates ikke og bør i størst mulig grad 
unngås til fordel for verdifulle 
uteoppholdsareal, i likhet med andre byer, 

eksempelvis HafenCity, Hamburg20. 
Parkering for beboere og ansatte flyttes i 
hovedsak til parkeringsanlegg. 
Kommunestyret har også vedtatt at slike 
tiltak skal vurderes som fellestiltak 
uavhengig av eiendomsgrenser. 
Parkeringsbehovet for hvert nytt tiltak skal 
utredes spesielt i hver reguleringsplan. Det 
bør, i slike planer, defineres en 
parkeringsnorm for bolig, næring og 
forretning. I kommuneplanens arealdel 
inngår Stakkevollvegen i parkeringssone 1 - 
Sentrum. På tross av dette er 
parkeringsnormen for Stakkevollvegen 
romsligere i KDP 0253 enn den er for 
parkeringssone 1 i KPA. Bakgrunnen for 
denne forskjellen er at dagens situasjon for 
Stakkevollvegen ikke kan sammenlignes 
med sentrum med tanke på 
kollektivdekning, felles parkeringsløsninger 
(fjellanlegget) og arbeidsplasser. Over tid er 
det riktignok forventninger om at det skal 
etableres en kompakt bystruktur langs 
Stakkevollvegen med høy kollektivdekning. 
Med slike endringer vil det være naturlig å 
revurdere normene for parkering satt i 
denne utgaven av KDP 0253. 

På lengre sikt kan det være aktuelt å 
etablere et felles parkeringsanlegg i fjell, en 

                                                             

20 HafenCity - 
http://www.hafencity.com/en/concepts/
many-routes-to-a-sustainable-city.html. 

 

Figur 24. Topografisk sett er det mulig å etablere et 
parkeringsanlegg mellom dagens tunnelsystem og 
Stakkevollvegen. Et slikt p-anlegg kunne vært tilknyttet 
Breiviktunnelen. Dette kunne medført redusert biltrafikk på 
overflaten, og avlastet Stakkevollvegen. Dette ville igjen 
dannet gode forutsetninger for en kompakt byutvikling på 
myke trafikanters premisser. 
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løsning tilsvarende det i sentrum. Dette er 
en idé som har vært vurdert tidligere, men 
som på bakgrunn av visse forutsetninger 
ikke har blitt ansett som aktuell. Likevel bør 
denne muligheten nevnes på nytt fordi nye 
forutsetninger, herunder etablering av ny 
tverrforbindelse, kan påvirke aktualiteten 
av et slikt forslag. Et felles parkeringsanlegg 
i fjell bør utredes nærmere.  
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6. Spesielle hensyn 

 Folkehelse 6.1.

Stakkevollvegen har som levekårssone 
større utfordringer sammenlignet med de 
fleste andre områder i Tromsø. 
Kommuneplanens samfunnsdel vektlegger 
utjevning av geografiske folkehelse- og 
levekårsforskjeller som en viktig målsetting. 
Planen krever bl.a. at områdene langs 
Stakkevollvegen styrkes ved gjennomføring 
av vedtatte tiltak i KDP fra 2010. Det anses 
derfor som spesielt viktig å ta for seg 
folkehelse og levekår i ny KDP. Temaene er 
beskrevet i vedlegget «Fagnotater». 

Skal levekårene og folkehelsen forbedres i 
planområdet må omdanning og nybygging 
gi positive virkninger for eksisterende 
bomiljø. Boligutbygging kan for eksempel 
føre til oppgradering av eksisterende 
uteoppholdsarealer, etablering av nye 
uterom og andre offentlige programmer. 
Eventuelle negative virkninger må også 
unngås eller reduseres. Økt støy- og 
svevestøvmengde som følger av økt 
trafikkbehov er eksempler på negative 
virkninger. Valg av bebyggelsesmønster og 
bomiljøkvalitet kan også bidra til å forsterke 
overrepresentasjon av visse 
befolkningsgrupper.  

Utvikling av nye bomiljø bør supplere det 
eksisterende på en slik måte at sonen i sin 
helhet får en mer variert 
befolkningssammensetning. Statistisk sett 

vil dette i seg selv være fordelaktig selv om 
forholdene i eksisterende bomiljø er 
uendret. Det er derfor viktig å skape flest 
mulig positive ringvirkninger av framtidige 
utbygginger for det eksisterende bomiljø. 
Med andre ord tiltak som kan dokumentere 
en positiv helseeffekt. 

Planområdet består av mange delområder 
med et eksisterende bomiljø. Det ligger i 
kortene at eldre og mindre kompakte 
bomiljø vil omdannes i retning av andre 
typer bebyggelse. En slik omdanning 
innebærer en endring av sammensetningen 
av befolkningsgrupper. Gentrifisering blir 
resultatet dersom omdanningen mangler et 
tilbud til befolkningsgruppene som i dag er 
overrepresentert. Omdanningsområder bør 
utvikles slik at bomiljøtilbudet er tilpasset 
en sammensatt gruppe mennesker. Målet er 
sosial utjevning og planmessige grep som 
kan forbedre bomiljøet for alle innbyggere. 
Området skal være attraktivt og aktuelt for 
alle befolkningsgruppene. 

Figur 25. Et bomiljø tilpasset alle brukergrupper og livsløp (ill.: Storyboard) 



  

 

 

42 

 Universell utforming 6.2.

Universell utforming (UU), eller bruk av 
livsløpsstandard, er et begrep innen 
samfunns-planlegging, design, arkitektur, 
tjeneste- og produktutvikling. Den 
grunnleggende ideen bak UU er å utforme 
samfunnet slik at så mange som mulig kan 
delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. 
Det skal i størst mulig grad legges til rette 
for felles utforming av plantiltak, f.eks. ved 
at alle brukergrupper kan benytte samme 
inngang.  

Planområdet er i dag ikke spesielt tilpasset 
brukergrupper med ulike behov for 
tilpasninger, det være seg framkommelighet 
i planområdet, parkering, skilting, 
tilgjengelighet til bygninger, boliger med 
livsløpsstandard m.m. Kommunedelplanen 
er et overordnet plannivå, og gir ikke en 
tilstrekkelig detaljert beskrivelse av 
ivaretakelsen av universell utforming i 
planområdet. Slike hensyn beskrives mer i 
detalj på områderegulerings- og 
detaljplannivå, samt i den enkelte byggesak.  

Ny KDP inneholder bestemmelser som skal 
sikre ivaretakelse av universell utforming 
på lavere plannivå. Utvidelse og utbedring 
av Stakkevollvegen er i seg selv et viktig 
tiltak for å bedre tilgjengeligheten.  Andre 
viktige tiltak er etablering av interngate 
mellom de ulike utbyggingsområdene samt 
forbindelseslinjer fra Stakkevollvegen til 
sjøfronten. 

 Barn og unge 6.3.

Planlegging er det viktigste verktøyet for å 
skape et samfunn med trygge 

oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter 
for lek og med aktivitetsfremmende 
omgivelser. Barn er den gruppen i 
befolkningen som bruker utearealene mest. 
For dem har det nære miljøet stor 
betydning. Arealbruken kan komme i 
konflikt med behov for egnete arealer til 
aktiviteter for barn og unge rundt og ved 
boligen. Barns faktiske bruk av leke- og 
oppholdsareal samt gang- og snarveier skal 
vurderes i arealplanleggingen. Det samme 
gjelder trafikksikkerhet, og tilgang på 
sammenhengende grønn struktur til 
boligområder, skoler og barnehager.  

Ny KDP inneholder bestemmelser som 
sikrer at barn og unges interesser ivaretas i 
planområdet. Det store innslaget av boliger 
krever at det settes av større og mindre 
arealer til grønnstruktur, uteromsarealer og 
lekearealer. Tilgjengelighet og atkomst 
sikres via interngate og forbindelseslinjer 
mellom delområdene og mellom 
Stakkevollvegen og sjøfronten. 

 Kulturmiljø 6.4.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig 
virksomhet i vårt fysiske miljø, også 
lokaliteter (steder) det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
Kulturminner kan ha en viktig funksjon som 
identitetsskaper, det som gir et område 
særpreg og forankring i en tid hvor alt 
forandres stadig raskere. Industrihistorien 
er den mest dominerende delen av de 
historiske lagene i planområdet både med 
tanke på kontinuitet over 200 år og fysisk 
omfang.  
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Stakkevollvegen er en gammel og viktig 
forbindelsesåre med røtter tilbake til tidlig 
1800-tall, og som har blitt forsterket 
gjennom utviklingen av området. 
Stakkevollvegen som ferdselsåre kan 
knyttes til tre historiske funksjoner: 1) 
forbindelse til gårder som ble etablert i 
perioden 1800-1850, 2) forbindelse til 
industrien i perioden 1800-1980, 3) 
forbindelse til Skattøra sjøflyhavn i perioden 
1938-1975. Store gårder som Stakkevollan 
gård og sjøflyhavna er ikke innenfor 
planområdet, men historien understreker 
veistrekningens tidsdybde og historiske 
funksjon på denne delen av øya.  En annen 
dimensjon med veien er at den frem til 
1960-tallet i hovedsak fulgte strandlinja. I 
dag er kontakten mellom veien og sundet 
stort sett borte. Landskapet på sjøsiden av 
veien er altså ganske ungt og er i stor grad 
fundamentert av ulike typer avfall både fra 
privathusholdninger, industri og også 
krigsmateriell i følge muntlige kilder. Oppå 
fyllingene vokste det frem et område med 
forskjellig slags industri som kunne få 
tilførsel av råvarer direkte fra kaia, og 
kunne frakte ferdige produkter ut igjen. 

På 1800-tallet foregikk virksomhet som var 
knyttet til lokale råvarer, f.eks. 
tranproduksjon, i tillegg til at det ble 
etablert skipsverft på Hansjordneset og 
kullhandel. Denne virksomheten bidro til 

utvikling av området, men også til 
arbeidskonflikter og opprettelse av 
Løsarbeidernes fagforening.  I perioden 
1900-1940 ble blant annet Tøllefsens 
skipsverft, Lærfabrikken, Nordolje, Tromsø 
Olje- og sildemelsfabrikk og kullkrana 
etablert.  Industriutviklinga fortsatte etter 
krigen, og en del av den etablerte 
virksomheten måtte vike for nyetableringer. 
Det var betongfabrikk, fiskeindustri og 
rekefabrikk, byggevare- og stållager, 
skipshandel, treforedlings- og 
ferdighusfabrikk. 

Området rommer ikke bare industrihistorie. 
Det ble bygd et koleralasarett i 1911 på 
Steinbergan (nå Bjørnstranda), som siden 
ble utvidet til en fullstendig 
karantenestasjon.  Lærfabrikken ble under 
andre verdenskrig brukt som krigsfangeleir 
og deretter mottak for de tvangsevakuerte i 
1944. I nyere tid har området fått stadig 
flere butikker i tillegg til f.eks. 
treningsstudioer og legesenter. Områdets 
funksjonelle utvikling tok enda en ny 
dreining da brannstasjonen ble lagt hit i 
2010 og politistasjonen i 2015. 

I gjeldende kommunedelplan er 20 
enkeltbygninger avsatt til bevaring innenfor 
planområdet, men det er nå bare 
Lærfabrikken (Stakkevollvegen 14 a og b) 
som knyttes til industrihistorien. En 
bygning fra Tøllefsenverftet (ved Kræmer 

Figur 26. Stakkevollvegen 65, industribygg og lossekran. Regulert til bevaring i 2014. Til høyre et eksempel på 

industriarkitekturen i området (ill.: Byutvikling) 
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brygge) var avsatt til bevaring i 
kommunedelplanen, men ble likevel tillatt 
revet i reguleringsplanen. I 
reguleringsplanen for Nordøya sjøfront ble 
bygningen Nordøya Fiskeindustri fra 1965 
og tilstøtende lossekran regulert til 
bevaring. 

En konklusjon er at 
bevaringsbestemmelsene i gjeldende 
planverk ikke speiler områdets mest 
dominerende historiefortelling – nemlig 
industrien ved Stakkevollvegen. 
Planarbeidet vil derfor dreie seg om 
hvordan industrihistorien kan formidles og 
på hvilken måte viktige teknisk-industrielle 
kulturminner kan bevares og brukes som 
ressurser i omdanningen av området. Hvilke 
bygninger, installasjoner og kulturmiljøer 
bør bevares helt eller delvis, som minner fra 
industrihistorien? 

Området nedenfor Stakkevollvegen er i dag 
preget av industriens strukturer og logikk, 
og det er behov for omdanning til et mer 
menneskevennlig og grønt miljø. Samtidig 
har industriarkitekturen mange spennende 
og miljøskapende elementer: det er solide 
og funksjonelle konstruksjoner, store 
betongvolumer som fungerer som 
landemerker, rørstrukturer og kraner med 
skulpturelle kvaliteter.  Målet med planen er 
at området skal få en ny identitet, og i 
oppbyggingen av den nye identiteten er den 
historiske identiteten en vesentlig ressurs. 
Den eksisterende bygningsmassen, 
konstruksjonene, kaiene og pirene skal 
vurderes i forhold til bevaring som 
kulturminner, i forhold til delvis bevaring og 
gjenbruk i nye konstruksjoner og som 
inspirasjon og gjendiktning i ny bebyggelse. 
Stakkevollvegens industrihistorie kan 
fortelles både gjennom bevarte 
kulturminner, gjenbrukte bygg og 
materialer, og estetiske nytolkninger. 
Utbyggingen av planområdet skal ta hensyn 
til den dimensjonen som kulturarven og det 
eksisterende kulturmiljøet representerer. 

Enkelte nyere bygninger er tatt inn i 
bevaringsplanen. Det skyldes at god 
samtidsarkitektur må vurderes som 
framtidens kulturminner. Bygninger som er 
foreslått tatt inn i bevarings-planen er 

uthevet i plankartet. Det planlegges også for 
bevaring av landskapselement. ”Slippen” 
ved Kræmertomta er siste rester etter 
gamle Tøllefsens verftsvirksomhet (1910), 
og eneste stedet langs Stakkevollvegen der 
den opprinnelige strandlinjen er synlig i 
dag.  

 Naturmangfold 6.5.

Byggevirksomhet og annen menneskelig 
aktivitet kan påvirke lokalt artsmangfold og 
livsvilkårene til sårbare arter, inkludert 
marint biologisk mangfold. 
Naturmangfoldsloven stiller derfor krav om 
en selvstendig og helhetlig vurdering av 
hvordan temaet er vektlagt og vurdert i 
plansammenheng.  

• § 8 - kunnskapsgrunnlag: Hensynet til 

naturmangfold er vurdert ut fra 

eksisterende kunnskap om planområdet. 

Kunnskapsgrunnlaget anses som 

tilstrekkelig. 

• § 9 - føre-var prinsipp: Planområdet 

omfatter allerede utbygde områder i et 

utpreget urbant miljø. Unntak er utfylling 

og utbygging i sjø, og mindre grøntarealer 

spesielt på Stakkevollvegens vestside. 

Planen påvirker i liten grad direkte 

områder eller naturtyper spesielt 

verdifulle for naturmangfold, eller truete 

eller nær truete arter. 

• § 10 - økosystemtilnærming og samlet 

belastning: Den samlete belastningen på 

økosystem, naturverdier og biologisk 

mangfold anses å være liten. Utbygging av 

planområdet vil resultere i økt utslipp av 

avløpsvann og overvann til sjø. Utfylling 

og utbygging i sjø vil kunne påvirke 

strømningsforhold i Tromsøysundet i 

mindre grad. 

• § 12 - miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder: Denne paragrafen kan 

blant annet være aktuell ifm. 

utbyggingstiltak i planområdet, det være 

seg land eller sjø. Det antas at det kun 
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unntaksvis vil være nødvendig med tiltak 

ut over standardkrav. 

 Støy 6.6.

Støy fra veitrafikk er den vanligste typen 
støy i omgivelsene, og står for ca. 80 % av 
alle støyplager. Dette gjør seg spesielt 
gjeldende i planområdet, blant annet er 
rundkjøringene i 
Hansjordnesbukta/Kullkransvingen og 
Erling Kjeldsens veg svært utsatt. Man har 
også registrert relativt omfattende 
støysoner på strekningen. 

Støykartlegging av boliger langs 
Stakkevollvegen har i tillegg vist at en del av 
boenhetene langs veien har for høyt 
innendørs støynivå, og har behov for 
skjerming i form av ventilasjons- og 
fasadetiltak. Mange boliger har et støynivå 
innendørs som forutsetter at det gjøres 
utbedringer i forhold til lydisolasjon 
og/eller ventilasjon. Vegtrafikkstøy langs 
Stakkevollvegen vil legge føringer på 
arealbruken, og transformasjonen av 
Stakkevollvegen som bygate må ta hensyn 
til bakenforliggende bebyggelse.  

Endring av dagens arealbruksformål vil øke 
aktiviteten i områdene langs 
Stakkevollvegen. Resultatet av dette er at 
det vil også bli økt trafikk i forhold til 
dagens nivå. Det planlegges for et endret 
transportmønster med økt kollektivandel, 
gang og sykkel. Gjennomkjøring til og fra 
sentrumsområdet går via tunnelsystemet, 
mens strekningen mellom rundkjøringene 
domineres av trafikk til og fra virksomheter 
innad i planområdet.  

Det er lite sannsynlig at veistøyen vil øke 
som resultat av trafikkøkning langs 
Stakkevollvegen. Erfaring viser at det må en 
dobling av trafikkmengden til for å ha en 
nevneverdig innvirkning på støynivået. Det 
planlegges ikke for en dobling av trafikken 
langs Stakkevollvegen i og med at veiens 
maksimale kapasitet ligger på 16.000 ÅDT. 
De kartlagte støysonene med medfølgende 
bestemmelser må tas høyde for i 
reguleringsplaner. 

 Samfunnssikkerhet 6.7.

Plan- og bygningsloven sier at all 
planlegging skal fremme samfunnssikkerhet 
ved å forebygge risiko for tap av liv, skade 
på helse, miljø, viktig infrastruktur, 
materielle verdier m.m. I henhold til plan- 
og bygningslovens § 4-3 skal 
planmyndigheten ved utarbeiding av 
utbyggingsplaner påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) gjennomføres for 
planområdet. Analysen skal vise alle risiko- 
og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbygging, og 
endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging.  
ROS-analysen på kommunedelplannivå vil 
ha en overordnet karakter og kan ikke 
erstatte en mer detaljert analyse. 
Planbestemmelsene inneholder derfor krav 
om selvstendig ROS-analyse på 
reguleringsplannivå for det enkelte 
utbyggingsområde, samt en selvstendig 
risikovurdering ved dispensasjoner og 
fradelinger. Ytterligere krav kan gis på 
byggesaksnivå vedr. utforming og 
avbøtende tiltak. 

Risiko og sårbarhet i planområdet er 
redegjort for i KDP fra 2010, via egne 
delutredninger. Disse er samlet og 
oppdatert i et eget fagnotat. Av risiko- og 
sårbarhetsforhold nevnes grunnforhold, 
forurensning, støy og støv, klima og 
havnivåstigning, trafikksikkerhet, brann- og 
eksplosjonsfare, hensynet til 
utrykningskjøretøyer, vann, avløp og 
overvann. 


