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Sammendrag 
  

Bakgrunn AT Plan & Arkitektur AS har på vegne av NorgesGruppen Nord AS 

fremmet et forslag til detaljreguleringsplan for Stakkevollvegen 11. 

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i seks uker. 

 

  

Mål for planen Målet med planen er etablering av boliger, kontor og forretning samt 

friområde. Boligformål er ikke i tråd med kommunedelplan for 

Stakkevollvegen – Tromsømarka. 

  

 

Hovedinnhold Planforslaget tillater etablering av totalt 14 035 m2 BRA fordelt på 

kontor, bolig og forretning, hvorav daglivarebutikk med inntil 3000 

m2 BRA. Boliger i bestemmelsene er tilrettelagt for hybler med tanke 

på utleie til studenter.  

 

Planforslaget tilrettelegger for en oppgradering av krysset 

Stakkevollvegen – Søren Zakariassensgate. Det skal etableres ny 

adkomsveg som en forlengelse av Søren Zakariassensgate på 

nordsiden av eiendommen, samt promenade langs sjøen. 

Stakkevollvegen fra vegkrysset mot nord er regulert til ett formål; 

kjøreveg. 

  

  

  

Byrådets vurdering Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er mottatt 35 

merknader, ingen innsigelser. Flere av merknader viser at antall 

parkeringsplasser bør reduseres. Den foreslåtte vegløsning til 

Stakkevollvegen bør også vurderes på nytt med tanke på 

kollektivtrafikk. Ovenfor nevnte merknader er tatt hensyn til slik at 

planforslagets bestemmelser samt plankart er revidert.  

 

Planforslaget gir mulighet til å etablere boliger som studenthybler. 

Etablering av boliger er ikke i tråd med overordnet plan. Det som 

likevel understøtter bygging av studenthybler er områdets beliggenhet 

mellom Breivika og sentrum, god kollektivdekning samt stort 

behovet for studenthybler i Tromsøområdet.  

 

Området er i dag preget av industri- og lagervirksomhet. 

Oppgradering av et gammelt industriareal med nye funksjoner vil 

omforme planområdet til et nytt og urbant bykvartal. Planforslaget 

innebærer et prosjekt med klare funksjonelle løsninger som oppfattes 

å være positive for utvikling av denne delen av byen.   

 

Plan 1778 anbefales vedtatt. 
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Berørte planer og 

planstrategiske  

dokument –  

ikke vedlagt 

01. Oversiktskart  

02. Forslag til reguleringsplankart 

     udatert 

   26.05.2014 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser    08.07.2014 

04. Forslagstillers planbeskrivelse og evt.    

      forhåndsuttalelse.   

05. Forslag til uteromsplan 

   21.11.2013 

 

   31.07.2013 

06. 3D- Illustrasjoner 

07. Sol – og skyggestudier  

08. Plan 

09. Snitt-tegninger 

10. ROS-analyse 

11. Merknadsbehandling 

 

 

 

Vedlegg til forrige behandling (offentlig ettersyn) kan 

sees i sak 30/14, møtedato 06.02.2014.  

  

 

                

   21.06.2013 

   21.06.2013 

   21.06.2013 

   21.06.2013 

   21.11.2013 

   04.07.2014 

    

       

Overordnede planer: 

Plan 0229 Kommunedelplan for Stakkevollvegen – 

Tromsømarka  

 

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022  

 

Reguleringsplaner: 

Plan 21 S. Zakariassens gt. – Dramsvn. – Breivik 

Søndres sydgr. 

 

Plan 1569 Stakkevollvegen  

 

Aktuelle rikspolitiske planbestemmelser: 

T-1442 Støy i arealplanlegging 

 

RPB: Kjøpesenter 

 

  

   

   

  



02 Planfakta 

 

 
 

Planområdets areal                   11 743 m2 

Byggeområdets størrelse                 3 810 m2 

Gjeldende formål           

 

Forretning/Kontor 

Friområde 

Nytt reguleringsformål Forretning/Kontor,   

Boliger/Forretning/Kontor 

Vann -og avløpsanlegg 

Friområde 

Antall nye hybler                 80 

Formål bruksareal (BRA) 9535 m2; Forretning/Kontor 

4500 m2; Bolig/Forretning/Kontor 

 

Total tillat bruksareal 

(BRA) 

14 035 m2 

Dagligvarehandel 

(inngår i forretningsareal) 

3000 m2 BRA 

 

 
 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

                                       

Oppstartsmøte med byutvikling  

Annonsert oppstart av planarbeid 

Komplett forslag til reguleringplan levert 

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 

(forlenget frist) 

  

Dato:                                 

08.03.2012 

12.04.2013 

07.01.2014 

04.04.2014 

 

  



04 Planvurdering 
  

    

Bakgrunn 

 

 

 

Hovedinnehold 

 

 

 

Forhold til 

overordnete 

planer  

 

 

 

 

 

Planområdet   

 

Planforslaget er utarbeidet av AT Plan & Arkitektur AS  

på vegne av NorgesGruppen Nord AS. Planforslaget har vært ute til 

offentlig ettersyn. Det kom inn 35 merknader. 

 

Målet med planen er etablering av boliger, kontor og forretning samt 

friområde.  

 

 

I kommunedelplanen, plan 229 er området avsatt til forretning/kontor 

samt friområde. Planforslaget foreslår i tillegg formål bolig forbeholdt 

hybler til studenter. Formålet er ikke i tråd med kommunedelplanen, 

men kommunen har vurdert studenthybler i området som positivt og 

ønskelig. Områdets nære beliggenhet til både Breivika og sentrum, god 

kollektivdekning, og det store behovet for studenthybler er argumenter 

for dette. Maksimum antall hybler er satt til 80. 

 

Planområdet er avgrenset av eiendomsgrensen for nytt politihus i sør,  

og mot øst av gang- og sykkelvegen ved dagens strandlinje. 

Avgrensning mot nord defineres av ny adkomstveg som betjener 

Stakkevollvegen 11, nytt politihus og eiendommen 123/55 (Neumann). 

 

 

 
 
Planforslaget, utsnitt av plankart. 
 

 

 

 



Planforslaget  

Utnyttelsesgrad/ 

Volum/ 

Funksjoner/   

Estetikk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adkomst 

 

 

 

 

 

Trafikk/  

Veg/ 

Bussholdeplass 

Planforslaget tillater etablering av totalt 14 035 m2 BRA, hvorav 

daglivareforretning inntil 3000 m2. Bruksareal for forretning / kontor 

er maksimum 9 535 m2 og bolig/forretning/kontor 4 500 m2.  

 

Planforslaget begrenser byggehøyden mot Stakkevollvegen til kote  

+ 23.5 meter, og mot sjøsiden til kote + 42.5. Høyder er fastsatt i 

reguleringsplankartet.  

 

Det har vært et premiss at politihuset skal være områdets dominerende 

element. I tråd med dette er bygningsvolum mot Stakkevollvegen gitt 

en lavere høyde enn politihuset, og det høyeste bygningsvolum er 

plassert på sjøsiden.   

           

 
 
Illustrasjonen viser fasaden mot Stakkevollvegen. Bygning på sørsiden 
er nytt politihus.  
 

Daglivarebutikk med varemottak og del av parkeringsplasser er 

plassert i 1.etasje, og kontorer og boliger i etasjene over. Takarealet er 

avsatt for parkering og uteopphold.   

 
I forhold til utforming og estetikk følger planforslaget intensjoner  

i kommunedelplanen: «Første etasje av bygg som vender mot 
Stakkevollvegen skal være preget av åpenhet og ha minimum 70 % 
vindusareal inklusive inngangsdører».  
 
I forlengelsen av Søren Zakariassensgate er det regulert inn en ny 

kommunal veg (o_KV), som på sjøsiden fortsetter som privat internveg  

(f _KV) inn til politihuset. Denne vegen fungerer som adkomst til 

planområdet, politihuset og i framtiden til Neumann.   

 

 

Det er utført trafikkanalyse som konkluderer med at planforslaget 

medfører en liten trafikkøkning på Stakkevollvegen. I bestemmelsene 

er det satt krav til opparbeiding av fortau (o_F1, o_F2 og o_F3), 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering / 

Bilparkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adkomstveg og vegkryss. Planforslagets plankart er revidert. Nord for 

vegkrysset Stakkevollvegen - Søren Zakariassensgate er Stakkevoll-

vegen`s arealbehov definert for ett formål; kjøreveg. Detaljert veg-

løsning spesifiseres nærmere i forbindelse med Tromsøpakke 3. 

Planforslaget viser derfor ingen bussholdeplasser langs Stakkevoll-

vegen. Nærmeste holdeplasser er ved Politihuset og Lærfabrikken.  
 

 

På grunn av merknadene fra fylkesmannen, fylkeskommune og Statens 

vegvesen er planforslagets parkeringsdekning vurdert på nytt.  

Tromsø kommune har ikke egne normer for å kunne vurdere antall 

parkeringsplasser når det gjelder formål forretning, kontor eller 

studentbolig (-hybel). Parkeringsnormer i som benyttes i Oslo og i 

Trondheim er derfor brukt som et grunnlag i re-evaluering. Antall 

parkeringsplasser knyttet til formålene er definert også i forhold til 

parkeringssoner, dvs. avstand fra sentrum. Oslos parkeringsnormer 

«den tette byen» er lagt til grunn for planområdet. Ifølge denne er 

kravene til forretning 9-15 bilplasser og kontor 2-7 bilplasser per 1000 

m2 BRA. Når det gjelder kombinert formål av typen forretning, kontor 

og bolig skal antall bilplasser reduseres enda mer, bolig med 10 % og 

forretning med 30 %.   
 

Type studenboliger brukes som et grunnlag å vurdere parkerings-

dekning i Oslo og i Trodheim. Tromsø kommune har ingen 

definisjoner til type studentboliger eller hybler. I Oslo og i Trondheim 

er studentboliger (hybler) definert med antal rom ii. Når det gjelder 

parkeringsdekning eksempel type «1-rom» i «den tette byen», som er 

brukt i sammenligning med planforslaget, er kravet i Oslo 0,15 per 

hybel og i Trondheim 0,25.   
 

Sammenligningen med parkeringsdekning i de nevnte byene, plan-

områdets gode kollektivdekning og tilgjengelighet for syklende og for 

gående samt beliggenheten mellom sentrum og Breivika er antall 

bilparkeringsplasser redusert med 21 %, fra 120 til 95.  
 

I fht. parkeringsdekning er planforslaget også sammenlignet med 

reguleringsplaner langs Stakkevollvegen, eksempelvis plan nr.1684, 

TROFI i Stakkevollvegen 49. Denne planen med formål forretning / 

kontor har parkeringsdekning 0,5, og planforslaget får dekning 0,7  

etter reduksjon. 

 

                                                 
i - Parkeringsnormer for næring og offentlig formål i Oslo. Veiledningshefte, vedtatt 17.03.2004. 
  - Krav til parkering - veileder, Kommuneplanens arealdel 2012-2024.  Vedlegg 15, Trondheim  
    kommune.  

 
ii - Parkeringsnormer for boliger i Oslo. Veiledningshefte, Rapport nr. 2-2003. 
  - Krav til parkering - veileder, Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Vedlegg 15, Trondheim 
    kommune.  

 



 

 

 

 

Sykkelparkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skilting 

Planforslagets antall plasser knyttet til studentboliger er redusert fra 

0,25 til 0,20 per hybel. Antall plasser for 80 studenthybler blir 16 

plasser.  

 

I tilknytting til forretning og kontor foreslår planforslaget minst 100 

sykkelparkeringsplasser, hvorav 50 % skal være overdekket. Ved 

etablering av boliger tilrettelegges en sykkelplass per hybel.  

I bestemmelser er det satt krav om overbygging. Når planforslaget 

sammenlignes med Oslos parkeringsnormer for sykkel iii er 

planforslagets sykkelparkeringsdekning bra. Planforslagets 

overdekking av sykkelplasser er i tråd med kommunedelplanens 

bestemmelser.   
 

På tak er det vist 50 sykkelplasser, se uteromsplan. På grunn av 

byggetekniske løsninger kan endelig plassering av de øvrige sykkel-

plassene avklares i byggesak. 

 

Ny adkomstveg skal være felles til planområdet og politihuset. 

Adkomst til planforslagets parkeringsanlegg er fra nordsiden, og til 

varemottak samt til avfallsanlegg fra sjøsiden i øst. Adkomstveg skal 

fungere som vanlig innkjøring og som utrykning/utkjøringsveg for 

politiet. For å ikke hindre politiutrykning er det satt dokumen-

tasjonskrav om trafikkskilting i bestemmelsene. Se bestemmelses punkt 
VI. Dokumentasjonskrav, vii. 

  

 

Lekeplass/ 

Uteoppholdsareal/  

Promenade/ 

Friområde 

 

I forbindelse med boliger ligger det krav i kommunedelplanens 

bestemmelser om lekeplass. I planforslaget er det ikke satt krav til at 

det skal etableres boliger, men åpner mulighet for det. Boliger skal 

være type hybler. Se bestemmelser punkt IV 1.2. Det er vurdert at for 

denne type boliger, studenthybler, ansees det ikke å være nødvendig å 

kreve lekeplass.  

 

I tilknytting til boliger skal uteoppholdsareal etableres på tak.  

 

Det er regulert en promenade langs sjøen i tråd med kommunedelplan. 

På østsiden av eiendommen mot sjøen, langs promenade, er det vist et 

felles friområde 

 

Universell 

utforming/ 

Tilgjengelighet 

 

Når det gjelder bygninger, uterom og trafikkareal generelt gir plan- og 

bygningsloven føringer i forhold til universell utforming og 

tilgjengelighet. Dette er tatt hensyn til i bestemmelsene. I tillegg er det 

satt krav i bestemmelsene til snøtineanlegg i fortau (o FT 1 og 3).  

Fortau langs Stakkevollvegen skal også ha snøtineanlegg, som regulert 

i Politihusplan – plan 1749.  I bestemmelsene er det gjordt tydeligere at 

5 % av totalt antall parkeringsplasser skal være HC-plasser. 

 

                                                 
iii Boliger, 1 plass per 1-roms hybel, forretning 6 plasser og kontor 7 plasser per 1000 m2 BRA 



Trafikkstøy  

 

Det er registrert gul- og rød støysone langs Stakkevollvegen.  

Det er utarbeidet støyvurdering. Det ligger ingen støyfølsomme 

funksjoner innenfor støysonene, se forrige behandling, sak 30/14, 
vedlegg 13 støyutredning. 
 

 

Bygge-og 

anleggsfase/ 

støy og støv 

 

 

 

 

 

 

Sol- og skygge 

 

 

 

 

ROS-analyse /  

Havnivåstigning 

/Sabostasje og 

terror 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Skole / Barnehage 

 

 

 

Studentboliger 

 

 

For støy i bygge- og anleggsfasen vil bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel være gjeldende. Dette er også tatt hensyn til 

i bestemmelsene, se punkt VI f) Støy.  

 

I forhold til støv skal det iverksettes tiltak som begrenser støvplager for 

omgivelsene i bygge- og anleggsperioden, se bestemmelsene punkt VI 

g) Støv. 

 

 

Uteoppholdsareal på taket er orientert mot sør. Uteoppholdsarealet blir 

delvis skyggelagt av politihuset. Friområdet har gode solforhold helt til 

ettermiddagen. Se vedlegg 7, sol- og skyggestudier.  

 

 

Laveste etasje av bygget er planlagt på kote + 4 (se planbeskrivelsen 

punkt 7.10 Teknisk infrastruktur underpunkt, Avløp). Bestemmelser i 

kommuneplanen, punkt. 2.14., havnivåendringer / stormflo »Bygg skal 
plasseres eller sikres for å hindre skade ved stormflo. I henhold til 
private avløpssystem der laveste sluk ligger < + 4 m (NN1954), tillates 
ikke påslipp til offentlig nett gjennom selvfallssystem».  
 

Fylkesmannen etterlyser tiltak i forhold til politihuset som terrormål. I 

ROS-anlyse er følgende vurdert: »Tiltak påregnes og utføres i 
forbindelse med påfølgende bygging og prosjektering av politistasjon».  

I forbindelse med kunngjøring om oppstart og offentlig ettersyn er det 

ikke mottatt merknader fra politiet (Statsbygg) om dette. Det er vurdert  

at det ikke er behov for tiltak i planforslaget.   

 

 

Når det gjelder boliger ligger det dokumentasjonskrav i kommunedel-

planen i forholdt til skolekapasitet og barnehagetilgang. Disse forhold 

er ikke dokumentert i planforslaget. Boliger skal være type hybler, se 
bestemmelser punkt IV 1.2. Bolig/Forretning/Kontor. Det er vurdert at 

denne type boliger, studenthybler har liten eller ingen betydning for 

skole- eller barnehagekapasitet.  

 

 

Tromsø kommune ikke har egne normer for å definere ulike boligtyper. 

I planforslaget er det ikke satt krav til at det skal etableres boliger, men 

åpner for det. I bestemmelser defineres boliger som hybler. Når det 

gjelder studentboliger er det også satt rekkefølgekrav for tinglysing i 

bestemmelsene. Det er vurdert at i dette planforslaget er 

boligtypedefinisjonen tilstrekkelig.  



 

05 Byrådets 

vurdering av 

innkomne 

merknader  

 

I løpet av høringsperioden er det mottatt 8 merknadsbrev, som 

inneholder 35 merknader. Det er ikke mottatt innsigelser.  

 

I saksframlegg er det skrevet en kort oppsummering av de innkomne 

merknadene. Fullstendig merknadsbehandling er vedlagt som eget 

dokument, se vedlegg 11merknadsbehandling. 
 

 

Følgende har fremmet merknad: 

 

1. Norges Arktiske Universitet / Marinarkeolog, 24.02.2014. 

Har ingen merknader. Merknaden tas til orientering. 
 

 

2. Troms Havn, 26.02.2014 

Har ingen merknader. Merknaden tas til orientering. 
 

 

3. Statens vegvesen, 25.03.2014 

På grunn av stor byggeaktivitet langs Stakkevollvegen er viktig å 

begrense trafikkgenereringen i planområdet. Det bør vurdere 

begrensninger på parkeringsdekningen, både for studenthybler og 

kontorer og forretninger. Merknaden tas til følge.   

Kommunen bør involvere konsulenter/fagfolk innenfor kollektiv, 
sykkel og gange for å få gode løsninger som ivaretar disse 
trafikantgruppers interesser. Merknaden tas delvis til følge. 

Troms Fylkeskommune bør involveres i vurdering holdeplasser for 
kollektivtrafikken. Merknaden tas delvis til følge. 

Universell utforming må legges til grunn i det videre arbeid med 

detaljprosjekteringer. Merknaden tas til orientering. 

Vil bidra med innspill når detaljer for trafikkløsninger i 
Stakkevollvegen vurderes. Merknaden tas til orientering. 

 

4. Troms Fylkeskommune/ Samferdsels- og miljøetaten, 

27.03.2014. 

Gjennomgående kollektivprioritering langs Stakkevollvegen. Det er 

nødvendig at tredje feltet på Stakkevollvegen settes av til buss, ikke 

svingefelt.   Å øke bilkapasiteten ved å bruke det 3.feltet til 

svingefelt vil være i strid med kommunedelplanen for området. 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

 



Det må være sykkelbokser foran lyskryss for syklister.  Det bør 

også være sykkeldetektering. Fartsgrense i området bør vurderes. 

Merknaden tas til orientering. 

Det bør være forbindelse ned til havnepromenaden for syklende og 
gående. Merknaden tas ikke til følge. 

Plassering av bussholdeplasser må avklares med fylkestrafikk. 

Merknaden tas delvis til følge. 

Bussholdeplasser skal tilfredsstille kravene til UU, ikke bare 

tilgjengelige gangadkomster til bussholdeplasser. Merknaden tas 

ikke til følge. 

Avkjørsler over fortau bør utformes med skrå kantstein i stedet 

nedsenket kantstein, i hht. KDP. Merknaden tas til orientering. 

Antall bilparkeringsplasser må reduseres når det gjelder 
studentboliger, kontor og forretning. Merknaden tas til følge. 

Antall sykkelparkeringsplasser skal økes. Merknaden tas delvis til 

følge. 

Sykkelparkering skal plasseres på bakkeplan. Merknaden tas til 

orientering. 

Feil å bruke begrep universell utformede parkeringsplasser. Det 
skal brukes begrep HC- plasser. Trafikkanalyse viser 2 plasser av 
122 til HC. Antall HC-plasser bør være minst 5 % av totalt antall. 
Merknaden tas til følge. 

 

5. Borgtun bydelsråd og Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd, 

27.03.2014. 

Etablering boliger er ikke i tråd med KDP. Merknaden tas ikke 

til følge. 

 

Støtter tanken på å få parkeringsplasser, men frykter at det skal 
begynne parkere på gatene på vestsiden av Stakkevollvegen.  
Merknaden tas til orientering. 

 
Det kan ikke tillates flere boliger før skolekapasitet er sikret.   
Merknaden tas ikke til følge. 

 

Manglende uteområde for barn. Må reguleres inn. Merknaden tas 

ikke til følge. 
 

Stakkevollvegen bør oppgraderes. Ingen planer bør igangsettes før 
den nye Stakkevollvegen er etablert. Merknaden tas ikke til følge. 



 

På grunn av trafikkøkning bør trafikkreduserende tiltak for 

Gulengvegen opprettes. Merknaden tas ikke til følge. 

Det skal være bestemmelser for støy og støv i anleggsfasen.  
Merknaden tas ikke til følge. 

 

 

6. Troms Fylkeskommune / Kulturetaten, 28.03.2014. 

Har ingen merknader. Merknaden tas til orientering. 

 

 

7. Fylkesmannen i Troms /Plan, reindrift og samfunnsikkerhet, 

28.03.2014. 

ROS- analysen i planforslaget er mangelfull under punktet 
Tidevann. Nedre kotehøyde bør oppgis, planforslagets 
bestemmelser må justeres. Merknaden tas ikke til følge.  

 

Fylkesmannen opplyser om tiltak i forhold til politihus som 

terrormål i ROS-analyse. Merknaden tas ikke til følge. 

Feil å bruke begrep universell utformede parkeringsplasser. Det 

skal brukes begrep HC- plasser. Bestemmelser bør justeres. 

Merknaden tas til følge. 

Med bakgrunn i likestilling og mangfold bør det i 
planbestemmelsene gjøres en differensiering av type hybler, 
(dubletter, størrelser, fellesarealer). Merknaden tas ikke til følge. 

 

Ved etablering boliger skal det etableres et lekeområde på 

bakkeplan. Lekeplassen skal sikres mot farer samt sikres med 

fartsreduserende skilttiltak.  Forslag til plassering av et 

opparbeidet lekeareal kan være i friområdet tilknytting promenade. 

Merknaden tas ikke til følge. 

Antall parkeringsplasser bør reduseres. Merknaden tas til følge. 

 

Sykkelplasser til boliger skal være overdekte. Merknaden tas 

delvis til følge. 
 

 

8. Statsbygg/ Plan, 28.03.2014. 

Utrykning/utkjøring for politiet må ivaretas. Fellesadkomstveg; 
forlengelse av Søren Zakariassensgate og adkomstveg over 
Norgesgruppens tomt må ikke benyttes til parkering samt at trafikk 
til varemottak ikke få sperre utkjørlser.  Må ivaretas med en 
skiltplan. Merknaden tas til følge. 

 



 

07 Konklusjon  
 

 

 

For å imøtekomme merknadene til Statens vegvesen og Troms 

fylkeskommune, samt nasjonale retningslinjer om og redusers den 

generelle biltrafikken, ble det foreslått at antall parkeringsplasser 

settes til 95, samt at det avsettes 180 sykkelparkeringsplasser.  

 

Byrådet anser denne dekningen for å være uhensiktsmessig lav, og 

foreslår derfor at det kan etableres 122 parkeringsplasser, 1 

sykkelparkeringsplass per hybel, og at dekningen for øvrig settes til 

0,3 sykkelparkeringsplasser per ansatt for kontorvirksomheten, og 6 

plasser per 1000 m² med forretning.  

 

Byrådet ser positivt på planforslaget, og anbefaler at 

detaljreguleringsplan for Stakkevollvegen 11 - plan 1778, vedtas. 

  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJAÆ  

 


