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1. Kort beskrivelse av plantiltaket 

1.1 Formål 

Området nedenfor Stakkevollvegen står foran en betydelig omdanning til næringsaktivitet og 

boligutbygging, og det er mange større prosjekt under utvikling. Dette øker presset på dagens 

Stakkevollvegen, samtidig som det stiller krav til utvikling og oppgradering av 

trafikkavviklingen.  

Planreguleringen legger opp til at Stakkevollvegen skal utvikles som en urban bygate langs et 
kontinuerlig utbyggings- og utviklingsområde helt fra Hansjordnesbukta til Erlings Kjeldsens 
veg. Dette skal skje ved etablering av kollektivfelt i nordlig og sørlig retning, gang- og sykkelvei 
på vestsiden og fortau på østsiden på hele den 2,2 km lange strekningen.  

 
Vegprofil i henhold til kommunestyrets vedtak 

 
Vegen skal oppgraderes og utvikles til en effektiv transportåre som er tilrettelagt for buss, 
gående, sykkel samt biltrafikk, og skal utformes som en bygate med tett, urban bebyggelse på 
begge sider. Vegen vil bli hovedpulsåren i det viktige utviklingsområdet mellom sentrum og 
Breivika, som er et overordnet grep i byutviklingen i Tromsø.   

Planen skal følge opp nasjonale føringer om effektiv, miljøvennlig og trygg trafikkavvikling i 
tett by, samt føringer i gjeldende kommunedelplan og reguleringsplaner langs strekningen. 
Planen skal sikre gjennomføringen av prosjektet TP3 Stakkevollvegen som er en del av 
Tromsøpakke 3. 

Planansvarlig er Tromsø kommune, på vegne av Eiendomsetaten.  
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1.2 Resultatmål 

Planarbeidet legger til grunn følgende resultatmål:   

 Gang- og sykkelvei på vestsiden 

 Kollektivfelt i hver retning 

 Venstresvingefelt 

 Oppgraderte kollektivholdeplasser  

 Fortau på østsiden  

 Utbedring og lysregulering av de største kryssene   

 Vegbelysning og skilting tilpasset den nye vegen  

Planen omfatter nødvendig vegareal tilsvarende en fullt fungerende fire-felts veg med fortau, 

gang- og sykkelvei. Selve transportfeltene (kollektiv, gange og sykkel, bil) som inngår i den nye 

vegen utgjør totalt en bredde på 19,5 m. 

I tillegg kommer nødvendig areal på sidene av veglegemet, som er avsatt til 

kollektivholdeplasser, kryssløsninger, støttemurer og terrengtilpasning, grønnstruktur m.m. 

Kollektivtrafikken skal gis økt prioritet samtidig som trafikksikkerheten for gående og syklende 
bedres. Planen legger til rette for gjennomgående kollektivfelt i begge retninger, og 
gjennomgående kjørefelt for personbiler i begge retninger.  

Eksisterende bebyggelse på oversiden av vegen får i all hovedsak beholde sine avkjørsler, med 

mulighet for å krysse over gang- og sykkelvei på vestsiden. På østsiden beholdes i hovedsak 

dagen avkjørsler, i tillegg til at det etableres nye kryss i tilknytning til større 

utbyggingsområder. Som følge av vegutvidelsen, vil en del av dagens kunde- og 

besøksparkering på østsiden av vegen opphøre. 
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2. Bakgrunn 

Stortinget fattet i 2012 vedtak om videreføring av ordningen med innkreving av lokal 

drivstoffavgift (Tromsøpakke 3, trinn 1) fra 2012 til 2016. Tromsø Veg AS har her anledning til 

å kreve inn en lokal drivstoffavgift som finansieringstilskudd til kollektiv og 

trafikksikkerhetstiltak. Tromsø Veg AS er eid av Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. 

Prosjektet finansieres som et spleiselag gjennom lokal innkrevd drivstoffavgift, midler fra 

Tromsø kommune, samt medfinansiering gjennom utbyggingsavtaler knyttet til aktørene langs 

Stakkevollvegen. 

Reguleringsplan 1821 Stakkevollvegen har tatt sikte på å realisere premissene som er lagt til 

grunn for TP3. Prosjektet er finansiert med kr 92 mill. gjennom drivstoffavgiften og kr 20 mill. 

fra Tromsø kommune, samt gjennom utbyggingsavtaler knyttet til aktørene langs traséen.   

Det foreliggende planforslaget er i tråd med forprosjekt for «Tromsøpakke 3 – Utvidelse av 

Stakkevollvegen». Forprosjektet ble igangsatt høsten 2013, og vedtatt 18.02.2015. Premissene 

for forprosjektet var opprinnelig å konkretisere løsning med tre-felts kjøreveg med fortau på 

begge sider samt sykkelfelt innenfor en bredde på 19,5 m. Arealet var avsatt til vegformål i 

daværende gjeldende kommunedelplan 0229 og i reguleringsplaner mellom 

Hansjordnesbukta i sør og Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsens veg i nord. 

Gjennom prosessen med forprosjektet ble det klart at det var sterkt ønskelig å etablere en 

sykkelvei som er fysisk adskilt fra kjøreveg. Samtidig kom det fram et behov for etablering av 

gjennomgående kollektivfelt i begge retninger for å oppnå et oversiktlig kjøremønster samt 

optimal flyt for bussene. Konklusjonen i forprosjektet ble derfor at det skulle etableres fire-

felts veg med gjennomgående bussfelt begge veier, samt egen sykkelvei. På basis av 

forprosjektet ble det sommeren 2015 utarbeidet detaljprosjekt for opparbeiding av 

Stakkevollvegen. 

 
Dagens vegprofil 

Reguleringsplan for Stakkevollvegen ble vedtatt av Tromsø kommunestyre i november 2015, 

og skulle danne grunnlag for vegutbyggingen. Siden da har planen vært gjenstand for en 

langvarig klagebehandling, noe som har satt selve prosjekteringen av vegen på vent. I brev av 

03.07.2018 opphevet Fylkesmannen kommunestyrets egengodkjenning av planen.  

I begrunnelsen heter det: Reguleringssaken var på tidspunktet for kommunestyrets behandling ikke 

godt nok opplyst til at gyldig vedtak kunne treffes, jf. forvaltningsloven § 17. Vi har kommet til at feilen 
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kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og at vedtaket i sin helhet må oppheves som ugyldig. 

Dette på tross av de faktiske og rettslige konsekvenser som en slik opphevelse vil medføre. (…) Tromsø 

kommunestyres vedtak av 23.11.2015, i sak 199/15, og vedtak av 23.11.2016, i sak 239/16, om å vedta 

plan 1821, detaljregulering for Stakkevollvegen, oppheves.  

 
Oversiktskart. Den aktuelle strekningen er vist med stiplet linje 

Konsekvensen av opphevelsen er at planarbeidet har måttet starte på nytt, med varsel om 

oppstart, offentlig ettersyn og vedtaksbehandling.  
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3. Planområdet 

3.1 Dagens status 

Planområdet omfatter dagens Stakkevollvegen med tilgrensende arealer. Området strekker 

seg over 2,2 km, fra rundkjøringen ved Hansjordnesbukta i sør til rundkjøringen i Breivika i 

nord. 

 

Planområdet med tilgrensende bebyggelse 
 

Planområdet utgjør den viktigste forbindelsen mellom den sørlige og nordlige delen av 

Tromsøya. Stakkevollvegens vestre side domineres av frittliggende småhusbebyggelse.  

Den østlige siden består av eldre industribygg, lager- og entreprenørvirksomhet. Planområdet 

preges i dag av uoversiktlige kryss, en rekke avkjøringer og et komplisert trafikkbilde, som er 

lite tilpasset kollektiv, gange og sykkel. 

 
Eksempel på dagens trafikkforhold langs Stakkevollvegen 
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3.2 Planavgrensning 

Avgrensningen av planområdet omfatter en sone langs det veglegemet som i dag utgjør 

Stakkevollvegen. Planen omfatter nødvendig vegareal tilsvarende en fullt fungerende fire-felts 

veg med fortau, gang- og sykkelvei, totalt en bredde på 19,5 m.  

I tillegg kommer nødvendig areal på sidene av veglegemet, som er avsatt til 

kollektivholdeplasser, kryssløsninger, støttemurer og terrengtilpasning, grønnstruktur m.m. 

Opprinnelig planavgrensning inkluderer derfor en generell sone på to m bredde langs 

Stakkevollvegens vest- og østside, med ekstra areal avsatt til kollektivholdeplasser. Sistnevnte 

var avsatt med soner tilsvarende 10,5 m på vestsiden og sju meter på østsiden, inkludert en 

generell sone på to meter. Planavgrensningen er snevret inn vis a vis eksisterende 

bygningsmasse og justert i det videre planarbeidet.  

I siste instans omfatter planen hovedsakelig kommunal grunn. Hvilke eiendommer som skal 

omfattes av erverv er beskrevet i vedlegg med vurdering etter Oreigningslova § 2. 

 
Planavgrensning varsel om oppstart, sørlig del øverst og nordlig del nederst 
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4. Forholdet til andre planer 

4.1 Overordnete planer 

 I Kommuneplanens arealdel 2017-2026 er Stakkevollvegen avsatt til vegformål. 

 Kommunedelplan 0229 for Stakkevollvegen-Tromsømarka ble vedtatt i 2010. Denne planen 

dekket planområdet med tilgrensende arealer. 

 Kommunedelplan 0253 for Stakkevollvegen byutviklingsområde er vedtatt i 2019, og erstatter 

KDP 0229 hva planområdet angår. Ny KDP gir rammer for utvikling av de tilgrensende 

eiendommene langs Stakkevollvegen.  

 Transportplan for Tromsø 2008-2019. 

 Trafikksikkerhetsplan for Tromsø 2016-2030. 

 

4.2 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 - avkjørsler (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)  

Detaljreguleringsplanene for de enkelte tilstøtende reguleringsplanene medtar deler av selve 

Stakkevollvegen. Der detaljreguleringsplaner for Stakkevollvegen mangler, eller framdrift for 

utbyggingsprosjekt stopper opp, vil kommunen selv forestå detaljregulering av 

Stakkevollvegen for å sikre plangrunnlaget for detaljprosjektering og opparbeiding av vegen. 

Den nye planens forhold til gjeldende og nye planer, avklares i det videre planarbeidet. 

Stakkevollvegen er tidligere regulert i plan 1569 (2005).  
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Kommunedelplan 0253 for byutviklingsområde Stakkevollvegen 
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5.  Medvirkning og informasjon 

Detaljregulering av Stakkevollvegen er et omfattende og komplisert prosjekt, med en rekke 

hensyn som må avveies mot hverandre. Et sentralt mål med den nye detaljreguleringen har 

vært å sikre medvirkning og informasjon på et tidlig stadium slik at ev. konflikter og 

interessemotsetninger i størst mulig grad kan unngås.  

I og med at planformålet skal behandlet på nytt, er det varslet ny oppstart av planarbeidet, 

med påfølgende offentlig ettersyn og endelig vedtak. Dette er i henhold til prosesskravene for 

reguleringsplanarbeid, som nedfelt i plan- og bygningsloven. Planoppstart ble annonsert av 

kommunen, med varsel til berørte etater i Tromsø kommune, statlige og regionale etater, 

interesseorganisasjoner, og berørte hjemmelshavere (eiere, festere og naboer).  

For ytterligere å sikre informasjon og medvirkning er det avholdt et eget folkemøte.  

Underveis er det avholdt en rekke møter med grunneiere i planområdet. 

Atkomstproblematikk, nærings- og utbyggingsbehov samt tilpasning av veglegemet vis a vis 

eksisterende bygg, er blant spørsmålene som har blitt diskutert. 

Planreguleringen er behandlet i Regionalt planforum. 

 
Oversikt over planarbeidet 
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6. Nærmere om planområdet – sentrale tema 

6.1 Utredningskrav  

Planarbeidet har, så langt det lar seg gjøre, benyttet grunnlagsdokumenter og fagutredninger 

fra det opprinnelige planforslaget fra 2015. Dette gjelder blant annet trafikkanalysen, som gir 

prognoser for trafikkutviklingen langs ulike deler av strekningen. Deler av 

grunnlagsdokumentene er oppdatert.  

Detaljregulering av Stakkevollvegen krever ikke konsekvensutredning etter forskriften.  

6.2 Terrengforhold, landskap, vegetasjon 

Terrenget er relativt flatt og varierer fra kote +2,5 til +9,6 langs veglinjen på strekningen. 
Høydeforskjeller mellom vest og østsiden av vegen varierer fra at det er flatt til at det kreves 
støttemurer både på øst- og vestside for å ta opp høyden til terrenget. 

Eksisterende veg ligger i dag mellom bebyggelse på begge sider. Området er preget av mindre 
bebyggelse på vestside med noe spredt beplanting og trær. Mye er imidlertid preget av lite/ 
dårlig vedlikehold og vilt voksende tromsøpalmer. På østsiden er området preget av gammel 
industri og større bygg med til dels mye asfalterte og grusete arealer. 
 

6.3 Områdets egnethet 

Regulert område omfatter i hovedsak eksisterende vei, og har i lang tid vært den viktigste 

transportåren mellom nord og sør på østsiden av Tromsøya. Området er egnet til en utvidelse 

med fokus på de mykere trafikantene, samt en generell opprusting av vegen med en 

strammere føring og et mer bymessig preg. 

 

6.4 Grunnforhold 

Vegen ligger på landsiden av det som opprinnelig var strandsonen i området. På deler av 

strekningen ligger vegen direkte på fjell, for andre områder er ikke grunnens beskaffenhet 

kjent. Vegen er imidlertid gammel og en har ikke erfaring med at grunnens beskaffenhet 

påvirker vegen. Det er gjennomført bæreevnemålinger i eksisterende veg, og disse viser 

generelt god bæreevne. Områdene på sjøsiden utgjør til dels store utfyllinger som skjermer 

vegen og grunnen for påvirkning fra sjø. 

Planområdet legger ikke opp til permanent opphold og forekomst av radon er ikke relevant. 

Det eneste kjente området med forurensing er den gamle Essotomta. I prosessen med 

kommunal overtagelse av denne tomten er det forutsatt fra overdragers side (Esso) at 

eiendommen er miljøsanert etter strenge internasjonale regler. 

 

6.5 Trafikkforhold 

De trafikale forhold som genereres som resultat av tilstøtende planers utvikling er analysert i 

en helhetlig trafikkanalyse. I de tilgrensende planers egne trafikkanalyser er det kun egen 

generert trafikk som er analysert opp mot gjeldende trafikk. Denne helhetlige analysen peker 
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på behovet for trafikkreduserende tiltak i tilstøtende planer, i størrelsesorden 10-15 % 

reduksjon fra en normert trafikkutvikling, for at vegens teoretiske kapasitet ikke skal bli 

overbelastet. Trafikkanalysen gir også anbefaling til vegløsning i planen, og drøfter fordeler og 

ulemper ved en tre-felts løsning eller fire-felts løsning, samt behovet for venstresvingefelter i 

kryss. Det vises for øvrig til trafikkanalyse med tilhørende notat i vedlegg 4.  

Planen tar ikke stilling til framtidig status for avkjørsler langs Stakkevollvegen, med mindre 

disse er til hinder for gjennomføring av planen. Status til øvrige avkjørsler i planområdet skal 

vurderes i framtidige detaljreguleringsplaner. 

 

6.6 Miljøbelastninger 

Økt trafikk vil medføre noe støy. Planområdet legger ikke i seg selv opp til økte nivåer av støy 

og støv, da det ikke iverksettes nye tiltak i planen. Ny bebyggelse langs planområdet må sikres 

i hht. TEK17, og ivaretas i nye reguleringsplaner og byggesaker.  

Planområdet inngår som en del av ny Kommunedelplan 0253 for Stakkevollvegen 

byutviklingsområde, vedtatt i april 2019, med tilhørende delutredninger. KDP legger til rette 

for en omfattende utbygging og fornyelse, og vil være styrende for nye reguleringsplaner 

langs traséen, med en rekke overordnete krav til støyreduserende tiltak. For nye bygg heter 

det at 1. etasje ikke skal ha boligformål. Videre er det stilt krav om at leilighetene skal være 

gjennomgående, slik at alle boligene har en stille side. Bebyggelsen i støyutsatte områder skal 

i tillegg brukes som vern mot støyen. Støy- og støvproblematikken anses dermed som 

ivaretatt på overordnet nivå.  

Et statlig krav om støysikring av boliger kan være ønskelig, nettopp for å sikre gjennomføring 

av tiltak. Tromsøpakke 3 har imidlertid ikke midler til en slik utgiftspost, og kommunen har 

heller ikke annen budsjettmessig dekning. Et slikt krav på dette stadiet innebærer at TP3 må 

utsettes på ubestemt tid, og at tiltaket i verste fall ikke kan realiseres. Støysikring av 60-100 

boliger langs dagens Stakkevollvegen må i tillegg veies opp mot behovet for støysikring av 

boliger i mer utsatte områder. 

 

Fokuset er på de mykere trafikanter med utbygging av fortau, gang- og sykkelvei og 

kollektivfelter for å begrense trafikkmengden som følge av nye, tilgrensende planer. Vegens 

kapasitet for ordinær trafikk endres ikke fra dagens situasjon. Kommunen legger her et 

nullvekstmål til grunn. Med en rekke lysregulerte kryss og et mer bymessig preg på området 

er intensjonen at mer av dagens gjennomgangstrafikk vil benytte tunellanlegget og ikke 

Stakkevollvegen. Dette, sammen med ytterligere elektrifisiering av busser og bilpark, vil bidra 

til å redusere støynivå og luftforurensning langs Stakkevollvegen. 

 

6.7 Risiko og sårbarhet 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for området, som følger vedlagt. 

Trafikkbelastningen på området vil øke, men trafikksikkerheten er i planen økt betydelig pga. 

ulike tiltak, slik som lysregulering av kryss og etablering av fortau, gang- og sykkelvei. 
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6.8 Verneinteresser 

Noen bygg er avsatt til bevaring i kommunedelplanen. Stakkevollvegen 25A trekkes her fram. 

Arealet som dekkes av bygget er likevel i kommunedelplanen satt av som trafikkareal, og for å 

oppnå de ønskede målene i prosjektet må bygget vike. Det legges i planen opp til at 

Stakkevollvegen 25A rives i sin helhet. Det er utarbeidet en egen rapport av 03.06.15, hvor 

vernehensyn drøftes opp mot fordelene med gjennomføring av ny utvidet vei. Denne legges 

ved søknad om rivingstillatelse.  

 

6.9 Universell utforming 

Planen legger til rette for universell utforming. Det etableres egne kollektivholdeplasser ved 

de viktigste trafikknutepunktene langs vegen, med kantsteinstopp og moderne, lett 

tilgjengelig utforming. Kantstein i krysningene mellom gang- og sykkelvei, 

fotgjengeroverganger og fortau tilpasses rullestolbrukere. Vegen gis ny belysning og skilting 

som vil gjøre det enklere å orientere seg. 
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7. Gjennomføring av planen  

7.1 Regulering kontra prosjektering 

Denne reguleringsplanen tar med seg hele bredden som er nødvendig for å kunne 

gjennomføre utbyggingen med de funksjoner og intensjoner som er definert i prosjektet. 

Reguleringsplanen vil ikke ta stilling til ev. ulike faser i utbyggingen. Dette tilligger prosjektet 

TP3. Reguleringsplanen skal kun ta for seg en helhetlig, fullt fungerende vei. Hensynet til 

kollektivtransporten vil være en del av dette. I selve planreguleringsfasen er det imidlertid 

vanskelig å ta stilling til hvilke løsninger som vil fungere optimalt i praksis. 

Selv om ikke alt av vegformål skal bygges ut i denne omgang, er det nødvendig å regulere hele 

det aktuelle planområdet nå, dvs. å inkludere samtlige berørte eiendommer som inngår i den 

nye og utvidete vegen. 

 

7.2 Eiendomsforhold og erverv  

Planen omfatter i hovedsak kommunal grunn. Der det er behov for gjennomføring av 

grunnerverv er det utarbeidet egne dokumenter, jf. vedlegg med vurdering etter 

Oreigningslova § 2 og vedlegg med illustrasjon av berørte parseller. Vedlegget med vurdering 

etter Oreigningslova § 2 viser en oversikt over eiendommer langs Stakkevollvegen med 

angivelse av gårds- og bruksnummer, samt en kort vurdering av planens konsekvenser for 

grunneier opp imot fordelene ved reguleringen.  

  
Eksempel på mulig grunnerverv (markert med gult) 

Erverv av eiendommer for å gjennomføre planen vil kunne være kompliserende. Erverv på 

østsiden av vegen anses ikke som kompliserte. Disse eiendommene er i utpreget grad knyttet 

til større utbyggingsplaner, og disse tiltakene er en stor del av bakgrunnen for at planforslaget 

fremmes og prosjektet søkes gjennomført.  

Eiendommene på vestsiden domineres av mange mindre hjemmelshavere, og er i liten grad 

knyttet opp mot utbyggingsplaner. Arealene er små, og det antas at en kommer til enighet om 

erverv med disse grunneierne, ettersom konsekvensene ikke er store for de fleste 

grunneierne. 
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7.3 Riving av bygg 

Gjennomføring av planen forutsetter at seks bygg må rives eller flyttes. 

1. Stakkevollvegen 84, eiendom 119/1739, tilhørende garasje. Denne er i reguleringsplan 

1569 regulert til rivning. 

 
 Kartutsnitt og foto av garasje, Stakkevollvegen 84 

2. Stakkevollvegen 25A, eiendom 119/2493, næringsbygg. Dette er i kommunedelplanen 

avsatt som bevaringsverdig bygning, men det er ikke knyttet juridisk bindende 

bestemmelser til dette. Det er i planen avsatt veiformål på tvers av bygget. 

 
 Kartutsnitt og foto av næringsbygg, Stakkevollvegen 25A 

3.   Stakkevollvegen 23, eiendom 119/2493, trafo. Skal flyttes.      

 
Kartutsnitt og foto av trafo, Stakkevollvegen 23 

 

4. Stakkevollvegen 47, eiendom 119/3978, trafo. Planlagt flyttet 
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         Kartutsnitt og foto av trafo, Stakkevollvegen 47 

5.  Hansjordnesgata 7, eiendom 200/3999, Tromsø ski og sykkel. Avsatt til riving. 

 
Kartutsnitt og foto av næringsbygg, Hansjordnesgata 7 

6.  Hansjordnesgata 1B, eiendom 200/513, Comfort HT rør. Avsatt til riving. 

 
  Kartutsnitt og foto av næringsbygg, Hansjordnesgata 1B 

 

7.4 Utforming og trafikkregulering 

Samlet veibredde er 19,5 m. Senterlinjen er justert en del steder i forhold til dagens trasé, i 

forsøket på å oppnå en mer optimal tilpasning til eksisterende bygningsmasse på begge sider 

av vegen. 

Inndeling og bredde knyttet til kollektivfelt og kjørefelt er et resultat av politisk vedtak. Gitt 

prosjektbegrensningene, dvs. den totale vegbredden langs traséen, er det ikke mulig å legge 

til rette for atskilte gang- og sykkelfelt. Vestre del av Stakkevollvegen settes av til felles gang- 

og sykkelvei, østre del settes av til fortau. 

For å sikre fotgjengere i kryss må det etableres trafikkøyer som hvileposisjoner for kryssing av 

fire kjørefelter. Dette krever noe mer areal enn hva som ligger til grunn i tidligere planverk.   



 

 

Planbeskrivelse 1821 Stakkevollvegen  18 

 
Prinsippskisse kryss 

Ut over dette er nye kryss som inngår i pågående detaljreguleringer på nedsiden tatt med i 

planen. Planen legger til rette for lysregulerte kryss. Disse er avmerket i illustrasjonsplan, 

vedlegg 2. 

Alle eksisterende avkjørsler/adkomster er bevart med mindre de i plankartet er markert 

stengt. Kun nye atkomster som etableres ifm. planen er markert med atkomstpil. Atkomster 

langs Stakkevollvegen skal vurderes ifm. nye reguleringsplaner, jf. Kommunedelplan 0253 for 

byutviklingsområde Stakkevollvegen. 

Det legges til rette for fem holdeplasser for kollektivtransport i hver retning av vegen, med 

kantstopp, moderne, lett tilgjengelige holdeplasser og tilrettelegging for hyppige avganger. 

Kollektivholdeplassene er avmerket i vedlagt plan- og lengdeprofil.  

 

 

Eksempel på innpasning av kollektivholdeplass i planen 
 

I den grad utbyggingen ikke vil muliggjøre fire-felts trasé hele strekningen, og 
kollektivtrafikken må benytte øvrige tilgjengelige filer (blandingstrafikk), er det ønskelig å 
etablere ordninger som gir kollektivtrafikken forrang. I planreguleringsfasen er det vanskelig å 
skulle ta stilling til virkemidler for aktiv prioritering og hvorvidt det er hjemmel til å gi slike 
bestemmelser. Dette må i så fall vurderes nærmere i prosjekteringen. 

Det legges til rette for oppvarmet fortau og gang- og sykkelvei. 
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Planen legger ikke opp til bebyggelse og det er således ikke behov for parkeringsarealer. Alt av 

parkeringsbehov som genereres av de enkelte tilstøtende planer må løses internt i disse 

planene. Som følge av vegutvidelsen, vil en del av dagens kunde- og besøksparkering på 

østsiden av vegen opphøre. Imidlertid vil en rekke bedrifter og virksomheter på østsiden få 

tilgang til en prioritert, lysregulert atkomst til Stakkevollvegen. 

I planen er hele vegarealet avsatt til vegformål, uten underformål i form av fortau, gang- og 

sykkelvei, rabatt, for å gi planen en viss fleksibilitet. Grønnstruktur er ikke nærmere definert i 

planen. Det er ønskelig å etablere grønne soner på kommunal grunn hvor dette er mulig, med 

konsentrert vegetasjon som ikke er i konflikt med vedlikehold av veg. Det samme gjelder 

beplantning av trær på fortau på østsiden av vegen. Grønnstruktur skal opparbeides samtidig 

som veiarealet. 
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8. Byutviklings vurdering av planreguleringen 

Planformålet omfatter en helt sentral del av vegnettet på Tromsøya og utgjør den viktigste 

transportåren mellom Sentrum og Breivika. Planreguleringen anses som helt nødvendig for å 

kunne foreta utvidelse og oppgradering av Stakkevollvegen. Området nedenfor 

Stakkevollvegen står foran en betydelig omdanning til næringsaktivitet og boligutbygging. 

Kommunedelplan for Stakkevollvegen byutviklingsområde gir rammene for utviklingen av 

området, og det er mange større prosjekt under utvikling.  

Reguleringen legger opp til at Stakkevollvegen skal utvikles som en effektiv transportåre og en 

urban bygate langs et kontinuerlig utbyggings- og utviklingsområde på sjøsiden helt fra 

Hansjordnesbukta til Erling Kjeldsens veg. Planreguleringen skal resultere i en oppgradering av 

Stakkevollvegen til et vegsystem med høy standard, og med tydelige soner for gående, 

syklende, kollektivtransport og biler. Dette er et framtidsrettet grep, med vekt på 

trafikksikkerhet og trafikkflyt. Planreguleringen er i tråd med nasjonale målsetninger om å 

styrke framkommeligheten for kollektivtrafikken, fotgjengere og syklister.    

Planforslaget vil innebære endringer for virksomhetene langs Stakkevollvegen, blant annet i 

form av bortfall av parkeringsplasser og enkelte atkomster. Utvidelse og utbedring av 

Stakkevollvegen må imidlertid anses som en nødvendig konsekvens av de store 

utbyggingsplanene på østsiden av vegen. Skal disse bli en realitet, må trafikkmønsteret i 

planområdet endres. Som følge av vegutvidelsen, vil en rekke bedrifter få tilgang til en 

prioritert, lysregulert atkomst til Stakkevollvegen. Dette anses som et gode og ikke en byrde 

for virksomhetene. 

Gjennomføring av planen vil gi positive konsekvenser for byen og bydelen. 

 

Vedlegg 

1. Planbestemmelser 

2. Merknadsbehandling 

3. Plankart Nord 

4. Plankart Sør 

5. Plan- og lengdeprofil 

6. Berørte private eiendommer – vurdering av Oreigningslova § 2 

7. ROS-Analyse 

8. Notat – avkjørsel Kullkransvingen Nord 

9. Forprosjekt 

10. Trafikkanalyse 

11. Notat – riving av Stakkevollvegen 25A 

12. Notat – bussholdeplass Arneberget 

13. Notat – bussholdeplass Bjørnstrand 

14. Planbeskrivelse 
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15. Notat – riving av Hansjordnesgata 1B og 7 

16. Erverv - pdf 


