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 Neste møte i planprogramfasen: 
Tirsdag 26. mai 2015, kl. 18:00-20:00, Rådhuset, kommunestyresalen. Enkel bevertning. 
Agenda: Gjennomgang av utkast til planprogram. 
 

 

MØTETEMA ANSVAR BEKRIVELSE FRIST 

Gjennomgang av 
vedtak 

ESE Vedtak: 
Plan 229 – Kommunedelplan for Stakkevollvegen – 
Tromsømarka, skal revideres for å utvikle området til en 
«grønn bydel» basert på miljøvennlig transport og 
energieffektive bygg. Det må legges til rette for: 
• 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. 
 

Det forutsettes at ambisjonene for gjeldende 
kommunedelplan videreføres i arbeidet. 
 

 

Hvilke arealer vil bli 
omfattet av 
revideringen?  

ESE/ 
EKM 

Revideringen omfatter i hovedsak arealene øst for 
Stakkevollvegen, inklusive en sone på vestsiden av 
Stakkevollvegen.  
En spesifisering av hva som skal inngå i revideringen vil 
bli avklart i arbeidet med planprogrammet. 
 

 

Fremdrift ESE Vedtak: 
Planprogram pr. 31. mai 2015 
Planforslag pr. 31. november 2015 
 

 

Kommunens 
saksbehandlere 

ESE Planansvarlig: Else Karlstrøm Minde, 
else.karlstrom.minde@tromso.kommune.no 
Medarbeider: Robert Larsen, 
robert.tore.larsen@tromso.kommune.no 
Medarbeider: Remco Veld, 
remco.veld@tromso.kommune.no 
 

 

Korte presentasjoner 
fra 4 grunneiere 

Flere Se vedlegg: 
Erik Lawrence Wiik: Prosjektområde Bjørnstranda 
Eirik Espejord: Prosjektområde Kræmer brygge 
Erlen Sundstrøm: Prosjektområde Trofi, 
Kullkranssvingen og Stakkevollvegen 66 
Even Liahjell: Prosjektomrråde Stakkevollvegen 25 
 

 

Tromsøpakke 3 EW Se vedlegg: 
Erik Wikran: Status for prosjekt Tromsøpakke 3.  
 

 

Foreløpige tanker fra 
kommunens side 

EKM Se vedlegg. 
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Hvordan skal vi 
samarbeide om 
utvikling av et 
planprogram? 

EKM Etter innspill fra møtedeltakerne ble det enighet om et 
arbeidsmøte (ca. medio mai), der alle grunneierne blir 
invitert til å delta. Dette fordi det i dag ikke er organisert 
forum/interessegruppe som representerer grunneierne 
innenfor planområdet. 
 

 

Hvordan 
kommuniserer vi? 

EKM I og med at det er mange grunneiere (ca. 200) innenfor 
plangrensen, ønsker kommunen å formidle informasjon/ 
referater/presentasjoner o.a. via kommunens hjemmeside.  
 
Nettadresse, se øverst side 1. 
 

 

Div. spørsmål/ 
innspill på møtet 
(samlet tematisk) 

Flere Trafikk: 
Engstelig for hvordan den fremtidige Stakkevollvegen 
blir seende ut. Skisser av veiløsningen ble etterspurt. 
Veiløsning må være bra mht. vinterdrift på egen eiendom. 
Stakkevollvegen er et kommunalt ansvar. 
Rundkjøring/tunnel i Hansjordnesbukta, samt 
Tverrforbindelsen er Statens vegvesens ansvar. 
Mindre trafikk i Stakkevollvegen krever omlegging av 
folks kjøremønster (inn i tunnel). Utbyggingen skal endre 
folks vaner. Iht. statlige føringer må det bli en annen 
bilbruk i fremtiden.  
Mht. fremtidige parkeringsløsninger: Det må tenkes nytt. 
Overflateparkeringen må reduseres.  
Trafikk er et svært viktig tema i planarbeidet. 
Støy og støv er et problem. Samtidig er Stakkevollvegen 
et av få områder i byen som har en avlastningsveg i form 
av en tunnel. 
Arbeide med tilgjengelighet – parkering, kollektiv. 
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  Forholdet bolig-næring på vestsiden av 
Stakkevollvegen: 
Næring i 1 etg. Bolig i 2 etg og oppover.  
Næring er viktig i planen også fremover.   
 
Utbyggingsvisjoner: 
Ønsker å skape et område som folk valfarter til for å se. 
Kommunen fornøyd med utbyggingsviljen og ambisjoner 
for å få til et flott område.  
Fremtidig løsning fordrer samarbeid. 
Nøkkelord: Urbant.  
Hvilke krav til utomhus i en kvartalsstruktur? 
Aktivere 1. etasje.  
 
Vedrørende forslag om høye bygg: 
Viktig med analyser som viser hvor skygge igjennom 
døgnet. 
 
Spørsmål vedrørende gjeldende KDP: 
Hvor fornøyd er dere med nåværende KDP-rammer? 
 
Ny plan må håndtere to perspektiver mht. 
bestemmelser og føringer: 
De store utbyggerne m. store eiendommer, og de små 
som særlig er gjeldende langs vestsiden av 
Stakkevollvegen. Aktuelle temaer er bl.a. utnyttelsesgrad, 
krav til parkering og uteareal.  
 

 

Videre prosess EKM Arbeidsmøte med grunneierne etter medio mai.  
 

 

 
 
 
Vedlegg:  
  

- Presentasjon ved Erik Lawrence Wiik: Prosjektområde Bjørnstranda 

- Presentasjon ved Eirik Espejord: Prosjektområde Kræmer brygge 

- Presentasjon ved Erlen Sundstrøm: Prosjektområde Trofi, Kullkranssvingen og 

Stakkevollvegen 66  

- Presentasjon ved Even Liahjell: Prosjektomrråde Stakkevollvegen 25 

- Presentasjon ved Erik Wikran: Status for prosjekt Tromsøpakke 3.  

- Foreløpige tanker fra kommunens side ved Else Karlstrøm Minde 

 
 



B J Ø RN  E I EN DOM A S   

REGULERINGSPLAN FOR BJØRNSTRAND



• 500 Boliger

• Barnehage med mulighet 

for turnhall

• 12 000m2 leke og 

uteoppholdsområde

• Dagligvareforretning

• 10 000 m2 kontor

• 5 000 m2 kontor/hotell

• Kun 20 % 

overflateparkering

• Nytt lyskryss





Kræmer brygge
Presentasjon utbyggingskonsept
28. april 2015, Eirik Espejord

- Leve, jobbe og bo ved sjøen, i byen



Visjon – overordnede mål

30.04.2015 2

 Kræmer Brygge og «midtbyen» skal bli den 
mest attraktive bydelen for næring og bolig 
i Tromsø.

 Bydelen skal kjennetegnes av innovative 
bydelsløsninger, miljøfokus og nyskapende 
arkitektoniske uttrykk.

 Bydelen skal være rammen for en urban 
livsstil som Tromsø i liten grad har vært 
preget av.



Næringskonsept per 2012 og boligkonsept per april 2015

30.04.2015 3

ANIMASJON 4 minutt



1. BTR1 Næring ferdigstilt i juni 
2012

2. BTR1 Bolig ferdig februar-juni 
2015 

3. Ferdigstilling veier, ramper, 
VA for næringsbygg i 
Stakkevollvegen 41 2015

4. Oppstart bygging neste 
byggetrinn, BTR2 bolig, 
sommeren 2015

5. Oppstart BTR3 bolig våren 
2016

6. Oppstart BTR2 Næring høst 
2016 for?

7. Oppstart BTR4 bolig på F/K1?
8. ...

30.04.2015 4
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Status og tentativ fremdrift utbygging



Momenter

 Plan spisses i forhold til et «nytt» fremtidsbilde
 Kvalitetsbyen – helhetlig og ambisiøst

– Mennesker
– Gangavstand
– Mange formål, stor fleksibilitet
– Mangfold – lite segregering
– Etablerte tilbud som tilhører og kompletterer (boligkompatibel) – NB! men krever kritisk 

masse (bærekraft)
– Viktig å skape «byliv»

 Boligkompatibel næringsvirksomhet
 Miljø

– Energiløsning
– BREEAM
– Estetikk
– Kollektivtransport og infrastruktur

 Fremtidens bydel planlegges og bygges nå!
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Odd Berg Gruppen
Eiendomsutvikling Stakkvollveien

April 2015



Visjon for Stakkevollvegen
• Stakkevollveien områdets fremtidige rolle 

skal utvikles/omformes til å være en 
attraktiv bydel for eksisterende og ny 
næringsvirksomhet, boliger og offentlig 
servicevirksomhet – ”Tromsø Sjøfront” 

• Området skal fremstå med en profil som 
underbygger at det knytter sammen 
bysentrum og Campus Breivika
(universitetet, sykehuset, 
forskningsparken med mer)

• Området skal spesielt gjøres attraktivt for 
ny næringsvirksomhet som ønskes etablert 
i Tromsø og som passer inn i et 
sentrumsnært område, gjerne med et 
nasjonalt/internasjonalt tilsnitt .

Første trinn ferdigstilt 1. oktober









Rammetillatelse stadfestet av Fylkesmannen mars 2013







Kullkransvingen
• Odd Berg Gruppen har drevet næringsvirksomhet siden 1920 tallet
• I dag: kombinert egne virksomheter og utleie

– Berg Betong er kjernevirksomhet
– Bunkers anlegg med operatør Bunker Oil som omsetter 70 millioner liter i året
– En gros lager for Maxit produkter (Leca, murprodukter, bellegningstein mv)
– Flåtebase for UiT’s og Havforskningsinstituttets forskningsfartøy. 

• Nybygg med verksted, lab, kjølerom, dykkerrom og lager på ca. 2 500 kvm
– Utleie av «Mellagerene»: Enkle kaldlager, men som det fortsatt  er god etterspørsel etter

• Utvikling av området med målsetting om videreføring av næringsvirksomhet
– Første steg var bygging av flåtebasen til UiT/Havforskningsinstituttet
– Neste er og pågående er omregulering av området «mellagerene» for oppføring av 

moderne kombinasjonsbygg



Visjon for Kullkransvingen
• Tilrettelegge for virksomheter som har maritime aktiviteter

– Tilrettelegge for utvidelse av UiT’s m.fl. maritime forskningsoperasjoner
• Bygning og kai

• Utvikle og oppføre bygg som kan kombinere kontorareal med areal egnet for 
lagring/montering/kjøling/handel

• Utvikle en urban front mot Stakkevollvegen kombinert med en ren næringsrettet 
sjøfront med dypvannskaifasiliteter

• Trinnvis utvikling og omdanning i takt med utvikling av Stakkevollveien og 
markedsbehovet

• Oppføring av kontorbygg mot Stakkevollveien som første steg i omdanningen



Alt. 1



Alt. 2



Alt. 3 (Iht KDP)









Arnestedet 
Eiendom AS
KDP Stakkevollvegen

April 2015



Stakkevollveien 25



Stakkevollvegen 25



Stakkevollveien 25

- Regulering i samarbeid med Nordiske Handelsparker.
- 12000 kvm studentbolig, 9000 kvm sykehjem/ omsorgsbolig, 
4000 kvm kontor/forretning
- forslag sendt inn April 2015



Takk for oppmerksomheten
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Tromsø Kommune Asplan Viak AS 

 

FORORD 
Asplan Viak er engasjert av Tromsø Kommune for å utarbeide forprosjekt for; 
Tromsøpakke 3 – Utvidelse av Stakkevollvegen. 
Dette er et ledd i satsingen på kollektivtrafikk og myke trafikanter. Oppdraget går ut på å 
legge bedre til rette for busser, syklister og fotgjengere langs Stakkevollvegen, fra 
rundkjøring i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/ Erling Kjeldsens veg i nord. 
 
Prosjektansvarlig i kommunen er Håkon W. Gjertsen - Tromsø kommune Park og veg. 
Faveo Prosjektledelse v/ Erik Wikran er Tromsø kommunes prosjektleder og kontaktperson 
for oppdraget. I tillegg har Per Soler –Sykkelbyprosjektet vært med i alternativs vurderinger 
av sykkelløsningene. Rolf Hillesøy har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 
 
Premissene for forprosjektet er noe endret gjennom prosessen. Denne rapporten 
oppsummerer konklusjoner og drøftinger i forprosjektfasen, og skal danne grunnlag for en 
politisk behandling av forprosjektet og valg av løsning som grunnlag for videre detaljprosjekt 
og bygging.  
 
 
Tromsø, 06/01/2015 
 
 
 
 
Rolf Hillesøy 
Oppdragsleder 

 
 
Anne-Lise Sæther 
Kvalitetsikrer 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg til rapporten: 

1. Tegningshefte forprosjekterte veiløsninger med 3 felts vei, datert 
mars 2014 
 

2. Tegningshefte forprosjekterte veiløsninger med 4 felts vei, datert 
september 2014 
 

3. Trafikkutredning, datert 09.10.14 
 

4. Dagens situasjon og løsning VA og Elektro, datert mars 2014 
 

5. Innkomne merknader fra høring juni 2014: 
a. Statens Vegvesen 
b. Troms Fylkeskommune 
c. Sykkelbyen Tromsø 

 
6. Tegningshefte anbefalt forprosjektert vei løsning, 4 felts kjørevei 

med gangvei/ sykkelvei og fortau, datert desember 2014 
 

7. Bæreevnemålinger datert 03.09.14 
 

8. Notat vurdering av behov for venstresvingefelt, datert 17.12.14 
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SAMMENDRAG/ ANBEFALING 
 
I forprosjektet har det vært vurdert flere ulike profiler for ny utforming av Stakkevollveien. De 
ulike alternativene er vurdert i forhold til et sett aktuelle kriterier. 

Etter en samlet vurdering anbefales at det etableres 4 felts kjørevei, med en fil buss og en for 
biler i hver kjøreretning. På vestsiden av Stakkevollveien foreslås etablert gangvei og 
sykkelvei adskilt med kantstein, med rabatt mot kjørevei. På østsiden er det plass til fortau. I 
de 9 lyskryssene etableres venstresvingefelt. 

Forutsetninger: 

1. Det må etableres et tydelig skille mellom syklende og gående i form av nedsenket 
kantstein. Dersom dette skillet ikke er klart vil syklistene allikevel bruke kollektivfeltet. 
Dette vil være trafikkfarlig, og syklistene vil hindre framkommelighet for bussen. I 
tillegg må det etableres midtstripe i sykkelfeltet. 
 
Eksempler på andre aktuelle tiltak for å tydeliggjøre skillet mellom gående og 
syklende ytterligere er å benytte ulik farge i de to sonene, nedfelt lys, projisering av 
lyssymboler, og/ eller varme. Disse tiltakene inngår ikke i forprosjektet, og må 
vurderes og konkretiseres i detaljprosjektet. 
 

2. Det må legges aktivt til rette for trafikkreduksjon på 15-20 % ved at ett eller flere av 
følgende tiltak gjennomføres: 

 Utbyggingsareal reduseres 

 Endring til mindre trafikkgenererende funksjoner; primært redusert handel 

 Lavere parkeringsdekning 

 Evt andre tiltak  
 

3. Det bør legges til rette for beplantning utenfor veiformål der det ikke er bebyggelse. 
Dette vil gi et bedre visuelt miljø og luftkvalitet, samt bidra til å skape en bygate 
atmosfære. Tiltak konkretiseres i detaljprosjektet. 

 
4. Det må søkes fravik fra Statens Vegvesens håndbok N100 for å redusere bredden på 

kollektivfelt fra 3,5 m til 3,25 m inkl. kantsteinsklaring. 
 
Der det er bredde nok skal det prioriteres å etablere kollektivfelt i tråd med N100. 
Dersom det er plass skal fortausbredde på østside av vei økes til 3,0 m , i tråd med 
kommunalteknisk norm for Tromsø kommune. 
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3 BAKGRUNN OG PREMISSER FOR PROSJEKTET 

3.1 KDP Stakkevollveien:  

Kommunedelplanen for Stakkevollveien, vedtatt 26.05.2010, legger til rette for at 
Stakkevollveien skal etableres som en bygate. Det er avsatt et areal med 19.5 meter bredde 
til veiformål.  

 

 

 

 
Kommunedelplan for Stakkevollveien med utsnitt av bestemmelser 
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3.2 Gateprofiler vurdert i kommunedelplanen  

I arbeidet med kommunedelplanen ble det sett på et gateprofil i Stakkevollveien som la til rette for 2 
kjørefelt og sykkelfelt på begge sider av kjørevei, samt kollektivfelt og venstrekjørefelt for deler av 
strekningen. Dette gateprofilet tar utgangspunkt i en total vegbredde på 19,50 m, og gir følgende 3 
ulike situasjoner langs Stakkevollveien: 
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Gateprofiler KDP Stakkevollveien – med sykkelfelt 

 
Anbefalt bredde for sykkelfelt langs kjørefelt er 1,5 meter, men bør være 1,8 meter når 
trafikken er mellom 10.000-15.000 ÅDT. Ved større biltrafikk enn 15.000 ÅDT anbefales ikke 
sykkelfelt (fra Sykkelhåndboka). Foreslåtte bredder med sykkelfelt på 1,25 m bryter dermed 
med anbefalingene, og er ikke en anbefalt løsning basert på beregnet trafikk. 

3.3 Kommunestyrevedtak 

Tromsø kommunestyre vedtok den 29.02.12 ønske om å forlenge drivstoffavgiften i Tromsø i 
4 nye år, fra 2012 -2016. Inntektene fra drivstoffavgiften skal inngå som finansieringsbidrag i 
Tromsøpakke 3 . 
Det ble samtidig vedtatt følgende prioritering av tiltakene i Tromsøpakke 3: 

a) Tiltak for gående, syklende, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet (80 % av inntektene). 
b) Planlegging av transportsystemet (20 % av inntektene) 
c) Planlegging skal finansieres av rene statlige, fylkeskommunale og kommunale midler 

3.4 Stortingsproposisjon 113S:  

Stortinget besluttet i Stortingsproposisjon 113 S at Tromsø Veg AS får løyve til å kreve inn 
lokalt finansieringsbidrag for omsetning av drivstoff i Tromsø i fire år for del finansiering av 
Tromsøpakke 3, trinn1.  

3.5 Nasjonal Transportplan 2014-2023 

I Nasjonal Transportplan (stortingsmelding 26) punkt 9 om «Byområdene» heter det at 
«Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  
Satsingen i byområdene innebærer at det er avsatt nasjonale midler for å styrke kollektiv-, 
gang- og sykkeltransport.» 
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4 KORT OM PROSJEKTET 

4.1 Premisser fra konkurransegrunnlaget 

Tromsø Kommune utlyste den 23.09.13 konkurranse om kontrakt på prosjektering av 
utvidelse av Stakkevollveien. Gjennom prosjektet Tromsøpakke 3 – Stakkevollvegen ønsket 
kommunen å utvide eksisterende veg som et ledd i satsningen på kollektivtrafikk og myke 
trafikanter. Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs 
Stakkevollvegen fra rundkjøring i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling 
Kjeldsens veg i nord. 
 
Som prosjektledelse hadde kommunen leid inn Faveo Prosjektledelse. Asplan Viak as vant 
konkurransen om prosjektering, som omfatter følgende faser: 

 Forprosjekt 

 Detaljprosjekt 

 Anbudsgrunnlag 

 Oppfølging i byggetiden 
 

Ihht til konkurransegrunnlaget skulle forprosjektet konkretisere løsning med 3- felts kjørevei, 
med fortau på begge sider samt sykkelfelt innenfor areal på 19,5 m som er avsatt til 
veiformål i gjeldende kommunedelplan og flere reguleringsplaner. Det skulle også utarbeides 
kostnadsoverslag av tiltaket. Utvidelsen av eksisterende veg skulle inneholde: 

 Fortau på begge sider av vegen  

 Sykkelfelt/adskilt sykkelveg 

 Kollektivfelt langs deler av traseen 

 Venstresvingfelt i kryss 

 Oppgradering og opparbeiding av kryss med lysregulering 

 Oppgradere eller supplere vegbelysning 

 Utbedre Kullkransvingen til ett plan for alle kjørefelt 

 
Forprosjektet skulle i tillegg inkludere følgende tekniske løsninger: 

 Nye VA-ledninger med krysninger av vegen. Tromsø kommune VA står for 
prosjekteringen av egne anlegg. 

 Omlegging av høyspentføringer og trafostasjoner som til dels kommer i konflikt med 
veiprosjektet, hovedsakelig på nedsiden (østsiden) av vegen. Troms Kraft Nett 
prosjekterer anleggene, som utføres av Troms Kraft Entreprenør. 

 Hovedføring for fjernvarme i fortau på nedsiden av vegen. Prosjektering vil utføres av 
Kvitebjørn Varme. 

 Vurdere hovedføring for søppelsuganlegg. Remiks er ansvarlig for prosjektering. 

 
 
Premisser for forprosjektet i konkurransegrunnlaget: 
 
"Godkjente reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid vil definere framtidig 
vegsituasjon og bebyggelse. Tromsø kommune har utarbeidet et relativt detaljert digitalt 
grunnlag for løsning av vegføring med de nye elementene som skal etableres på 
vegstrekningen hvor de forskjellige planer er sammenfattet og justert. Dette grunnlaget skal 
bearbeides videre gjennom et forprosjekt. 
Forprosjektet skal innhente digitale situasjons- og kotekart, og tilstrekkelig terrengdata som 
skal brukes under utarbeidelse av forprosjekttegninger, anbudstegninger, arbeidstegninger, 
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stikningsdata etc. og som grunnlag for masseoppgjør. Det skal videre innhentes 
opplysninger om eksisterende kabler, luftstrekk og V/A – anlegg i anleggsområdet, samt 
eksisterende bygninger og konstruksjoner langs traseen.  
Forprosjekt skal utarbeides for hele traseen og skal inneholde tema for alle berørte fag. 
I forprosjektet skal det utarbeides tegninger som viser prinsippet for løsning av blant annet 

vegsituasjonen, anlegg for overflatevann (grøfter, stikkrenner, sluk) osv. 
Forprosjektet skal avdekke utfordringer i prosjektområdet og forslag til løsning, spesielt med 
tanke på områder hvor det er trangt i forhold til eksisterende bebyggelse, konstruksjoner og 
anlegg. 
Videre skal det avklares behovet for støttemurer mot tilstøtende eiendommer, samt gi 
sannsynlige dimensjoner på konstruksjonene.  
Forprosjektet skal foreslå om støttemurene skal utføres som plasstøpte konstruksjoner, 
elementer eller som gravitasjonsmurer av blokker, samt angi anbefaling til løsning som skal 
videreføres i detaljprosjekteringen. Forprosjektet må gi en anbefaling til løsning av 
gatebelysningen. Det skal også utarbeides kostnadsoverslag for tiltaket. 
 

4.2 Endrede premisser for forprosjekt i prosessen 

4.2.1 Sykkelbyen Tromsø er trukket inn i arbeidet. 

Sykkelbyen Tromsø ble våren 2014 invitert til å delta i prosessen for å drøfte løsning for 
sykkel i tilknytning til 3 felts vei. I prosessen gjorde man en systematisk drøfting av 3 
alternative løsninger i forhold til en rekke kriterier med tanke på å komme fram til optimale 
løsninger for sykkel.  

 Alternativ 1: sykkelfelt på hver side av vei, jfr. kommunedelplan 

 Alternativ 2: sykkelvei og gangvei langs østsiden (adskilt fra kjørebane med rabatt) 

 Alternativ 3: sykkelvei og gangvei langs vestsiden (adskilt fra kjørebane med rabatt 

Etter en samlet evaluering av konsekvenser for ulike gateprofiler foreslås det å gå videre i 
planleggingen med 3-felts kjørevei og sykkelvei på vestsiden av veien for 
Stakkevollvegen, adskilt fra kjørevei med rabatt. Valg av gateprofil er gjort på bakgrunn av 
en helhetlig vurdering der en har tatt hensyn til kriterier som; trafikksikkerhet, 
framkommelighet, kostnader og brukervennlighet. 
 
 
 
Vekting i forhold til ulike kriterier framgår av følgende skjema: 

 
 

Poengvurdering: 

1= lavest score (konsekvenser hovedsakelig for syklister) 

3 = høyest score (konsekvenser hovedsakelig for syklister) 
 
Vekting:  

5 = Viktigst 

1= minst viktig 
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Vurderingskjema alt. 1 – To-sidig sykkelfelt 

 
 

Vurderingskjema alt. 2- Sykkelveg  langs østsiden 

 
 

 

Vurderingsskjema alt. 3- Sykkelveg  langs vestsiden 
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4.2.2 Utvidet trafikkutredning 

Det er mange prosjekter under planlegging og bygging langs Stakkevollveien. For å kunne 
vurdere en optimal framtidig utforming av veien som helhet, med belastning fra alle 
planlagte byggeprosjekter, ble det som en del av forprosjektet besluttet å gjennomføre en 
samlet trafikkanalyse for strekningen fra Hansjordnesbukta til Breivika. Gjennom arbeid 
med de enkelte reguleringsplaner har hvert enkelt prosjekt blitt vurdert i forhold til dagens 
situasjon når det gjelder trafikkbelastning. Man har som følge av dette ikke sett de 
trafikale konsekvensene av samlet utbygging i tråd med kravene i kommunedelplanen.  
 
For å få et riktig bilde av framtidig trafikkbelastning fra planlagte prosjekter er det lagt inn 
de samme forutsetninger for alle de planlagte prosjektene, med utgangspunkt i antall 
personreiser tilknyttet virksomheten. Denne faktoren er relativt stabil uavhengig av 
geografi. Framtidig belastning beregnes ut fra lokal forhold i Tromsø når det gjelder 
fordeling av kollektiv, gående, syklende og bil. Dette har ikke vært gjort i tidligere 
utredninger for Stakkevollveien. 
 
Stakkevollvegen har i dag en års døgntrafikk (ÅDT) på ca. 12-14.000 kjøretøy /døgn. 
Med full utbygginga av alle godkjente reguleringsplaner vil denne øke til ca. 23.000 ÅDT. 
Av dette utgjør hele 15 500 ÅDT trafikk i tilknytning til planlagt handel. 
 
Analysen viser kun framtidig belastning på Stakkevollveien av trafikk som skal til 
områdene langs Stakkevollveien. I rushtid er det ikke regnet med gjennomfartstrafikk i 
Stakkevollveien, gjennomfartstrafikk er forutsatt å bruke tunnelsystemet. Det betyr at det 
ikke er mulig å redusere beregnet trafikkbelastning ved å omdirigere denne trafikken ut av 
området. Som del av analysen er det gjort kapasitetsberegninger av alle kryss på 
strekningen.  
 
Det gjøres også oppmerksom på at kun de områdene som er regulert, eller hvor 
regulering pågår, er lagt inn i trafikkanalysen. Man må derfor påregne at framtidig om-
regulering og utbygging av øvrige arealer ihht i kommunedelplanen vil medføre ytterligere 
økt trafikkbelastning. På lengre sikt må man også forvente at det blir aktuelt å omdanne 
områdene på vestsiden av Stakkevollveien. Dette vil medføre ytterligere økt trafikk.  

 
Analysens hovedkonklusjoner:  

1. Stakkevollveien vil bli betydelig overbelastet av biltrafikk dersom området bygges ut i 
tråd med vedtatte og pågående planer for næring, handel og bolig. Konsekvensen er: 

o 3-4 av de 9 signalkryssene langs Stakkevollveien vil bli overbelastet, og dette 
vil gi lange køer som kan blokkere all trafikk i området (langs Stakkevollveien 
og til-fra –sideområdene) 
 

o Total bilkø inn mot alle kryssene er beregnet til ca. 1 400 m mot sør og mot 
nord. Dette betyr sammenhengende kø på hele strekningen, og langt utenfor 
planområdet. Dette gjelder for både 3 og 4 felts vei, og det er forutsatt at det 
etableres venstresvingefelt i alle de 9 lysregulerte kryssene.  
 

o Flyten gjennom kryssene vil stoppe helt opp, og trafikk fra sideveier vil ikke 
komme seg ut på Stakkevollveien fordi det allerede er kø helt bak til krysset. 
Bilene vil da bli stående på tvers av krysset, og blokkere all trafikk. 
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2. Maksimal framtidig andel for gående og syklende basert på Tromsø forhold, så det er 
ikke realistisk å øke denne andelen. Det er tre aktuelle tiltak som må iverksettes, 
enten hver for seg eller i kombinasjon, for å oppnå ønsket reduksjon på 15- 20 %. De 
tre tiltakene er: 

o Redusere total utbygging langs Stakkevollveien 
o Redusere utbygging av spesielt trafikkskapende virksomhet, spesielt handel 
o Legge til rette for lav parkeringsdekning, som gir lavere bilandel 

 
3. Det må etableres venstresvingfelt i tilknytning til kryss for å unngå sammenhengende 

køer i hele Stakkevollveiens lengde, og utenfor området i nord og sør. Dette gjelder 
uansett valg av veiløsning. 

Viser til vedlegg 3, trafikkutredning, for mer detaljer. 

4.2.3 4 kjørefelter 

Styringsgruppa vedtok våren -2014 at det som del av forprosjektet også skal utredes 
alternativ bruk av veien med 4 kjørefelter. Dette gir mulighet for å etablere 
gjennomgående kollektivfelt og kjørefelt i begge retninger. Løsningen forutsetter at 
syklister bruker kollektiv-felt, mens det etableres fortau på begge sider ihht til 
kommunalteknisk norm (min 3,0 m). 
 
Dette alternativet er i utgangspunktet i strid med premissene for prosjektet, og det ligger 
derfor utenfor prosjektets mandat å beslutte om veien skal ha 3 eller 4 felter. De to 
alternativene drøftes derfor i denne rapporten, som grunnlag for kommunestyrets 
beslutning av løsning. 

4.2.4 Høringsrunde 

Forslag til forprosjekt for TP3 Stakkevollveien, med en løsning som viser 3-felts veg med 
separat sykkelveg,  ble i juni 2014 sendt på høring til Troms Fylkeskommune/ 
Fylkestrafikk, Statens Vegvesen og Sykkelbyen Tromsø. 
 
I oversendelsesmail ble det fra prosjektleder opplyst om at: 
 

«Parallelt med arbeidet med forprosjektet er det kommet inn forslag fra 
byrådets side om å utvide kollektivfeltene slik at disse er 
gjennomgående på begge sider av Stakkevollvegen langs hele 
strekningen. Dette vil imidlertid gå på bekostning av sykkelfelt/sykkelveg 
hvilket det da ikke vil være plass til innenfor regulerte grenser. Vegen vil 
da i realiteten inneholde en 4 felts veg (2 kjørefelt og 2 kollektivfelt) og 2-
sidig fortau med bredde 3m. Sykelister vil i en slik løsning bli henvist til 
fortau blandet med gående trafikanter eller alternativt sykle direkte i 
kollektivfeltene. Dette forslaget er ikke implementert eller kommentert 
videre i for-prosjektet. Prosjektet er imidlertid bedt om å svare på en slik 
løsning før en endelig avgjørelse kan tas og vi ber dere kommenter en 
slik endring på generelt grunnlag.» 
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Kort oppsummering av merknadene: 

 Statens Vegvesen: 4-felts løsning med kombinert kollektivfelt og sykkelvei vurderes 
ikke å være i tråd med nasjonal politikk, fordi denne i praksis prioriterer 
kollektivtrafikken på bekostning av syklende. 
 

 Troms Fylkeskommune/ Troms Fylkestrafikk: etablering av 4-felts vei med kombinert 
kollektivfelt og sykkelvei vurderes vil være en dårlig løsning for både kollektiv, sykkel 
og gange om det ikke etableres egne sykkelanlegg. Dette legger til rette for utvikling i 
motsatt retning av vedtatte nasjonale mål. 
 

 Sykkelbyen Tromsø: 4-felts veiløsning uten egen sykkelvei går på tvers av 
forutsetningene i nasjonal transportplan, kommuneplanen og forprosjektet. Dette er 
ikke en akseptabel løsning. 
 
Viser til vedlegg 5 hvor høringsuttalelsene i sin helhet er gjengitt og kommentert av 
prosjektleder.  
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5 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet strekker seg fra rundkjøringa i Hansjordnesbukta i sør til rundkjøringa i Breivika 
i nord, en strekning på ca. 2 200 m. 
 
Langs sjøsiden (østsiden) av Stakkevollvegen består bygningsmassen av ulike typer 
småindustri, forretningsbygg, matbutikker, betongfabrikk, fiskeindustri, etc. Langs oversiden 
av vegen (vest) er det stort sett småhusbebyggelse langs strekningen.  
 
Planområdet er i stor endring. Brannstasjonen åpnet for et par år siden i nordre del av 
området, og det er igangsatt bygging av flere store bygg på strekningen, bl.a. er nytt 
politihus. I tillegg planlegges det nye bygg stort sett langs hele sjøsiden, fra Kullkransvingen i 
sør til Terjevika i nord.  
 

 
 

                                          Planstrekning – stiplet linje 
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5.1.1 Trafikkforhold 

Stakkevollvegen er en kommunal hovedveg som sammen med Breivikatunnelen binder 
sammen sentrum med Breivika havn og alle bedriftene der, sykehuset, universitetet samt 
boligområder på Utsikten/Stakkevollan. I tillegg fungerer den som atkomstveg til boliger, 
industri, og forretninger som ligger langs Stakkevollvegen. 
 
Stakkevollvegen har i dag en trafikk på ca. 12-14.000 ÅDT på strekningen. 
Trafikktelling ble utført med telleradar både i 2012 og i februar 2014. En stor av del av 
denne trafikken er gjennomkjørende trafikk. Beregninger viser at andelen gjennomgangs- 
trafikk ligger på ca. 50 %.Breivikatunnelen som går parallelt med Stakkevollvegen har en 
ÅDT (2013) på ca. 7000 kut/døgn. (kilde: Statens Vegvesen). 
 
Fartsgrensen på Stakkevollvegen er i hovedsak40 km/t, med innslag av 30 km/t forbi 
Bjørn strand. 
 
Det ble for noen år siden bygd nytt fortau, vegbelysning og overvannssystem langs 
vestsiden. Stakkevollvegen imidlertid ikke noe tilbud for syklister; disse må bruke kjørefelt 
eller fortau. 
 
Kollektivtrafikken langs Stakkevollvegen er høy, og det er ønskelig at denne prioriteres i 
det forestående planarbeidet. Vegen trafikkeres av rute 27, 32, 42, 53, 55, 61 og 425. 

 
 

 
Dagens situasjon –vegtverrsnitt 

5.1.1 VA-overvann 

 
Oppsamling av overvann langs Stakkevollvegen baserer seg i hovedsak på bisluk som er 
plassert etter behov, på lavbrekk i kjørebane og fortau, og til dels utenfor vegen. 
Overvann fra bislukene føres til sandfangkummer før innslipp på overvannslening. 
Overvann fra Stakkevollvegen føres til sjøen via 6 stk. utslippsledninger. Anlegget er 
bygget i 2005 og ansees å være av tilfredsstillende kvalitet og kapasitet. Overvann fra 
bislukene føres til sandfangkummer før innslipp på overvannslening. Overvann fra 
Stakkevollvegen føres til sjøen via 6 stk. utslippsledninger.  
 
Utslippsledningene har god nok kapasitet i forhold til dagens overvannsituasjon. Der 
dagens vei ligger på cote 3 og lavere ligger ledningene for lavt i terrenget i forhold til 
havstigning. Det er ikke tilstrekkelig sikring av flomveier i tilknytning til anleggene, i tilfelle 
oversvømmelse. 
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Flomveier(gule piler) og 6 utslipp av overvann til sjø 

 
Viser til vedlegg 4 for mer utfyllende informasjon.  

5.1.2 Elektro- vegbelysning 

Det er i dag kabler til veilysanlegg på vestsiden av Stakkevollvegen. På østsiden ligger 
det i tillegg høyspentkabel i hele vegstrekningens lengde. Denne vil komme i konflikt med 
nytt fortau.  

 
 

Dagens belysning  
Dagens master er levert og montert i 2006. Disse er 8 meter høye med 2,5 meter utligger.  
 
Slik som veien nå er planlagt utformet, med 19,5 meter bredde med fortau på begge sider, 
vil dagens veilysanlegg måtte omlegges/flyttes.  
 
I møte med Tromsø Kommune Teknisk avdeling drift, ble det påpekt av driftspersonell at 
renhold og service på master var vesentlig utgiftspost for kommunen. Det ble også påpekt 
en del skader av påkjørsel på mastene. En del mastene er plassert i gangbanen som gjør 
snørydding rundt mastene tungvint.  
 
Det er mulig å gjenbruke betongfundament, master, elektrisk materiell i mastene og 
lysarmaturer i andre prosjekter etter at de er demontert. 

 

5.1.3 Grunnforhold 

Det er i forbindelse med forprosjektet ikke foretatt egne grunnundersøkelser for 
ombygging/rehabilitering av Stakkevollvegen.  Geoteknisk kompetanse vil bli engasjert 
når prosjektet skal detaljplanlegges. 
Det er antatt at grunnforholdene vil være stabile og tåle de endrede belastninger som 
vegbyggingen vil medføre. Det er ikke registrert problemer med grunnforholdene etter at 
det ble bygd fortau langs vestsiden for noen år siden. 
På løsmassekart fra NGU's database er det registrert løsmasser på hele strekningen, 
Løsmassene er klassifisert som "tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet." 
 
Det er gjennomført en bæreevnemåling av veien i begge kjøreretninger. Rapporten viser 
at det for deler av veien er behov for noe masseutskiftning. Viser til rapport vedlegg 7. 
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6 FRAMTIDIG VEILØSNING  
- BESKRIVELSE OG VURDERING  
 

6.1 Generelt om framtidig veiløsning 

6.1.1 Bredde 19,5 m 

I kommunedelplanen samt gjeldende reguleringsplaner er det avsatt veiformål med 
bredde 19,5 m til Stakkevollveien. Dette er en premiss for dette prosjektet. I forbindelse 
med kryss legges det imidlertid opp til en mindre utvidelse for å gi plass til trafikkøyer. 
Dette behandles i reguleringsplanarbeidet for Stakkvollveien, som startet opp sommer 
2014.  

6.1.2 Forstøtningsmurer 

På deler av strekningen må det settes opp forstøtningsmur mot sideterreng for å ta opp 
høydeforskjell mellom veg og sideterreng. Dette for å unngå skjæring- og fyllingskråninger 
som slår ut på naboeiendommer der det ikke er areal tilgjengelig. 
Planlagte forstøtningsmurer er vist på plantegninger i eget planhefte. 
 
Det foreslås to prinsipper for støttemur. 

 Plasstøpt forstøtningsmur 

 Gravitasjonsmur av prefabrikkerte betongblokker 

    
Prinsippskisse plasstøpt forstøtningsmur til venstre til venstre, gravitasjonsmur til høyre 

 

 
Eks. på støttemur mot Stakkevollvegen som må skiftes ut. Ved REMA1000/ Møbelringen 
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6.1.3 "Trange" partier – innsnevring av vegbredde 

 

Langs Stakkevollveien er det flere delstrekninger der det ikke er tilstrekkelig bredde til å 
opparbeide et nytt gateprofil med 19,5 m vegbredde.  
 
På trange partier kan det være behov for å redusere bredden på Stakkevollvegen, ved å 
redusere bredden på enkelte deler av vegen. Prinsipielt kan man redusere bredde på 
rabatt, fortau og/ eller sykkelvei. Det er da mulig å få til en total bredde på 
Stakkevollvegen helt ned på 16,5 m der dette er nødvendig. Konkret løsning for hver 
situasjon må vurderes i forhold til alternativ profil for vegen. Ekspropriasjon og riving av 
mindre bygg kan være formålstjenlig for å få en bedre kvalitet på veien.  
 

Spesielt trange partier og forslag til tiltak er vist i tabell nedenfor:  

Hansjordnesbukta ved Tromsø Ski og sykkel 

 
 

 Beskrivelse: Liten bredde mellom bygg, mangler ca. 4m bredde. 

 Forslag til tiltak: Redusere kjørefelt, i praksis utelukke kollektivfelt her 

 Alternativt: Ekspropriasjon / Kjøpe bygg / Rive – Anslått kostnad 8 mill. 

 

Kullkransvingen 

 

 

 Beskrivelse: Høydeforskjellen vil medføre at dagens avkjøring blokkeres. Regulert ny 
avkjøring går gjennom flere eksisterende bygg, realisering krever rivning av disse. 
Veg/fortau er i konflikt med eksisterende bygg. 

 Forslag til tiltak: Redusere kjørefelt, i praksis utelukke kollektivfelt her og avvente til 
utbygger realiserer sitt prosjekt og tar heving/utbygging av østsiden av vegne i den 
sammenheng. 

 Alternativt tiltak: Ekspropriasjon / Kjøpe bygg / Rive – Anslått kostand 12 mill 
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Norcem silo 

 

 

 Beskrivelse: Tilgjengelig bredde noe mindre enn regulert vegbredde. Forskyvning mot 
brannstasjonen ikke mulig, branntårnet i konflikt med vegen 

 Forslag til tiltak: Smalere fortau over en mindre strekning ved silo 

Politihuset 

 

 

 Beskrivelse: Politihuset har bygget fortau med påkjørselspullerter langs regulert 
kantsteinslinje. Innmålt linje vist med lilla strek i kartutsnittet over. Dette gir 0,9m for smal 
bredde. 

 Alternative forslag til tiltak:  

o Smalne inn kjørefelt, i praksis utgår kollektivfelt her. 
o Redusere fortausbredde ved Lærfabrikken, fortau blir mindre enn 2m. 
o Kreve pullerter og fortau endret av Statsbygg 

 

Stakkevollveien 25A (Arnestedet) 

 

 

 Beskrivelse: Tilgjengelig bredde mellom bygg og eiendom på vestsiden mindre enn 
regulert vegbredde. 

 Forslag til tiltak: Redusere kjørefelt, i praksis utelukke kollektivfelt her 

 Alternativt tiltak: Rive Stakkevollvegen 25A. Eiet av Arnestedet Eiendom. Anslått 
rivekostnad 2 mill. 
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Jysk Bygget/ garasje 

 

 

 Beskrivelse: Ikke tilstrekkelig bredde mellom Jysk-bygget og eldre garasje på vestsiden i 
forhold til nødvendig breddeutvidelse i kryss. 

 Forslag til tiltak: Ekspropriasjon / Kjøpe bygg / Rive (garasjen) – Antatt kostnad 4 mill. 

 Alternativt tiltak: Reduserer feltbredde/kutte kjørefelt (kollektivfelt) 

Pumpestasjon ved Esso-tomta 

 

 

 Beskrivelse: Pumpestasjon kommer ut i vegbanen. Flytting av trasse mot vest men ikke 
tilstrekkelig til å unngå pumpestasjon.  

 Forslag til tiltak: Redusere kjørefelt, i praksis utelukke kollektivfelt her 

 Alternativt tiltak: Flytte pumpestasjon (Tromsø Kommune VA), Kostnad ukjent, 
konstruksjon går 7m ned i bakken med tilhørende rørarrangenent 

Bjørn; bygningsmasse nord 

 

 

 Beskrivelse: Ikke tilstrekkelig bredde for regulert veitrasè/bredde uten å rive og flytte 
bygg. Byggene er forutsatt revet i utbyggers reguleringsforslag. 

 Forslag til tiltak: Redusere kjørefelt, i praksis utelukke et kollektivfelt her og avvente til 
utbygger realiserer sitt prosjekt og tar utbygging av østsiden av vegne i den 
sammenheng. 

 Alternativt tiltak: Ekspropriasjon / Kjøpe bygg / Rive – Kostnad ukjent. 
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Tankanlegg Tromsø fiskeindustri 

 

 

 Beskrivelse: Ikke tilstrekkelig bredde til planlagt vei. Tanker kommer i konflikt med fortau. 

 Forslag til vedtak: Redusere kjørefelt, i praksis utelukke et kollektivfelt her og avvente til 
utbygger realiserer sitt prosjekt og tar utbygging av østsiden av vegne i den 
sammenheng. 

 Alternativt: Ekspropriasjon / Kjøpe bygg / Rive – Kostand ukjent 

Coop Extra/ Evo 

  

 Beskrivelse: Utbygg på bygget som huser Coop Extra/Evo kommer ut over veg og fortau. 
Utbygget har en bæresøyle som kommer midt i fortau. Utbygget er regulert til veiformål; 
karnapp er vist med stiplet linje på veiareal. 

 Forslag til tiltak: Ekspropriasjon / Kjøpe bygg / Rive utstikkende del av bygget – Anslått 
kostnad 1,5 mill. 

 Alternativt tiltak: Redusere bredder på felt/ fortau over kortere strekninger 

 

6.1.4 Behov for venstresvingefelt 

 
Krav:  
Ihht til N100 «Veg- og gateutforming» anbefales venstresvingefelt etablert dersom antall 
venstresvingende er mer enn 120 kjøretøy/ time. Dette tilsvarer ÅDT på ca 1 200. 
 
Dagens situasjon: 
I trafikkutredning datert 09.10.14 , er belastning på veinettet målt for ettermiddagstime (kl 15-
16) med ut- og inngående trafikk i hvert kryss. Dette er den timen i døgnet som har mest 
belastning. Utredninga viser at følgende kryss allerede i dag har behov for venstresvingefelt: 
 

 Mot vest: 
o S. Zakariassensgt. 
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 Mot øst:  
o Rema-Arnestedet 

Framtidig situasjon ved full utbygging: 
Ved full utbygging av regulerte arealer langs Stakkevollveien viser trafikkutredningen at 
følgende kryss vil ha behov for venstresvingefelt: 

 Mot vest: 
o S. Zakariassensgt. 

 Mot øst: 
o Stakkevollveien 25-27 
o Kræmer Brygge sør 
o Kræmer brygge nord 
o Bjørnstranda 
o Nordøya Sjøfront 

De øvrige kryssene er så vidt under kravet på 120 ÅDT, men har også høy belastning. 
 
Konklusjon venstresvingefelt: 
Det anbefales at det etableres venstresvingefelt for alle de 9 kryssene som del av dette 
prosjektet, da samtlige kryss vil nærme seg grensen hvor kravet slår inn som følge av bare 
en liten økning i ÅDT. Det vil også være kostbart å etablere anlegg for Stakkevollveien i flere 
trinn, med utbygging av venstresvingefelt etter hvert. Venstresvingefelt langs hele 
strekningen vil gi god flyt i trafikken. 
 
Viser til vedlegg 8 for konkret drøfting av venstresvingefelt, og trafikkutredning vedlegg 3. 
 

6.2 Alt. 1: 3-felts vei, g/ s- vei på vestsiden, fortau på østside 

6.2.1 Beskrivelse 

Overordnet: 

 Mellom kryssene legger løsningen opp til 2 felter med personbiltrafikk samt ett 
bussfelt fra midt mellom kryss og fram mot kryssene. Bussfeltet brukes vekselvis 
av nordgående/ sørgående buss, for å gi optimal flyt inn mot kryss. 

 I kryssene må det etableres venstresvingefelt. Buss og biltrafikk samles i høyre fil. 

 Sammenhengende gang- og sykkelvei på vestsiden, fortau på østsiden  

 Bredde avsatt til veiformål er 19,5 m. Denne løsningen gi mulighet for at Stakke-
vollvegen kan være ned mot 18,0 meter på kortere strekninger på smale partier. 
 

Profil tverrsnitt: 

 På vestsiden av kjørevei: 3,0 m bred sykkelvei og 2,5 m bredt fortau. Sykkelvei og 
fortau skilles med kantstein, men skal ligge i samme plan pga vintervedlikehold. 
Gang- og sykkelvei skilles fra kjørevei med rabatt på 1,0m. 

 Kjørevei: 3,5 m kombinert bussfelt/ kjørefelt på hver side, 3,0 m kjørefelt i midten. 

 På østsiden: 3,0 m fortau. 

Figuren nedenfor viser et tverrsnitt av Stakkevollvegen med 3 felt, på strekninger mellom 
kryss, hvor det ikke er venstresvingefelt. 
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Tverrsnitt av Stakkevollvegen med 3 kjørefelt på strekninger mellom kryss.  

 
Prinsippløsning kryssløsning- 3-felts veg med sykkelveg 

Krysninger og holdeplasser: 
Gangkryssinger av Stakkevollvegen må legges til signalkryss, og gå via 2,0 meter brede 
trafikkøyer midt i Stakkevollvegen. Disse skal gi plass til signalstolper og de skal gi 
kryssende gangtrafikk sikkerhet når signalene er ute av drift. Trafikkøyene vil kreve en 
ekstra vegbredde på 2, 0 m inkl.  kantsteinsklaring på begge sider. Bredden på 
Stakkevollvegen i kryss uten holdeplass blir da ca. 21,5 meter, som på en 4-felts veg. 
 
Forhold til Kommunalteknisk norm i Tromsø Kommune og St. vegvesens håndbøker:  

Forslaget er ikke iht. anbefalt løsning i St. vegvesen håndbok V 123 – Tilrettelegging for 
kollektivtransport på veg. 
 

Forslaget er i tråd med; 

 Kommunalteknisk norm  

 St. vegvesen håndbok N100 -  Veg- og gateutforming 

 St. vegvesen håndbok V121 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 

 St. vegvesen håndbok V 122 – Sykkelhåndboka 

 St. vegvesen håndbok V 127 - Gangfeltkriterier 

Viser til vedlegg 1 for konkret løsning langs hele veistrekningen. 



Forprosjektrapport- Tromsøpakke 3 - Stakkevollvegen 24 

 

Tromsø Kommune Asplan Viak AS 

 

6.2.2 Vurdering av løsning med 3-felt 

Vektingen er gjort i forhold til 4-felts vei, alt 2: 
 

 Konsekvenser for buss 
o Buss har bare egen fil på deler av strekningen. Dette gir en dårligere 

framkommelighet og noe redusert effektivitet i forhold til 4-felts alternativet.  
Dette er en marginal forskjell, som bare vil ha nytte hvis kryssene klarer 
trafikkavviklingen. Om kryssene får overbelastning vil det stå køer i kryssene 
fra sideområdene. Hvis det blir kontinuerlig kø mellom kryssene i 
Stakkevollveien vil det ikke være plass for biler fra sidevei å komme inn i 
kryssene når de får grønt lys. Biler vil bli allikevel prøve å komme seg ut, og vil 
bli stående på skrå i krysset, vil sperre for busser i kollektivfeltet.. 

o Vekslende plassering og trafikkretning for bussfil gjennom Stakkevollveiens 
løp fra nord til sør vil være utfordrende å lese for trafikanter, spesielt vinterstid, 
og vil kunne medføre redusert effektivitet og redusert trafikksikkerhet. Starten 
på kollektivfeltet må derfor markeres tydelig, både på siden av vegen og langs 
midtlinjen, der kjørefeltet flyttes 3 meter sidevegs. 

 
 Konsekvenser for syklende: 

o Sammenhengende, effektiv og trygg trasé for syklende, adskilt fra kjørevei 
o Trafikk fra beboere på vestsiden kan bli stående og sperre sykkelvei 
o Trafikkrisiko når biler svinger av veien for å komme til boligene, 

 
 Konsekvenser for gående: 

o Sammenhengende og trygg trasé for gående, adskilt fra kjørevei på vestsiden 
o Sammenhengende fortau på østsiden 
o Det kan bli konflikt mellom syklende og gående, ettersom fortau og sykkelvei i 

Tromsø i praksis ligger på samme plan, og kantstein blir usynlig ved snø 
vinterstid. Ideelt sett bør det derfor være en nivåforskjell, med en lav 
skråkantstein. Dette gir imidlertid driftsmessige utfordringer vinterstid. 

 
 Konsekvenser for biltrafikk: 

o Kapasitet for personbiler blir den samme for 3- og 4- felts vei, da det er et 
kjørefelt hver vei, venstresvingefelt samt felles fil med buss inn i kryss 
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 Konsekvenser for kjøremønster: 
o Rotete kjøremønster hvor buss bare i korte strekninger mellom kryssene har 

egen fil 
o For øvrig felles kjørebane for buss og biltrafikk 
o Utfordrende å få til oversiktlig skilting og gjennomføring av forutsatt 

kjøremønster med stadig skiftende kollektivfelt, spesielt vinterstid når 
veimerking ikke er synlig. 
 

 
 Konsekvenser for adkomst for beboere på vestsiden: 

o Løsningen vil fungere både for utkjøring mot nord og sør, for alle som har 
utkjørsel der det bare er ett sørgående kjørefelt. 

o Der det er utkjørsel og sørgående kollektivfelt (gjelder få steder) vil det kunne 
bli en utfordring å svinge ut og mot nord. 

 
 Konsekvenser for estetikk: 

o Løsningen legger opp til en differensiering av soner med rabatt mellom 
kjørevei og gang- sykkelvei. Rabatten er litt for smal for beplantning, men det 
er mulig å ha gress 

o Dette gir en god estetisk, og lett lesbar, løsning 

 
 Konsekvenser for kostnader:  

o Kostnader blir tilnærmet like for de ulike alternativene, da samlet opparbeidet 
veiareal blir det samme. 

 
 
 

 Samlet vurdering 3-felts vei med vekslende kollektivfelt:  
en god løsning for gående og syklende. Krever god skilting og merking pga 
komplisert trafikkmønster med vekslende kollektivfelt. Litt redusert framkommelighet 
for buss. 
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6.3 Alt 2: 4 felts vei med kombinert felt for sykkel/ buss og fortau 
begge sider 

6.3.1 Beskrivelse: 

Profil tverrsnitt:  

 På begge sider av kjørevei: 2,63 m fortau.  

 Kjørevei består av 2 stk. 4,0 m kombinert buss- og sykkelfelt (ytterst), og 2 stk 
kjørefelter på 3,0 m i midten. 0,25 m dobbel gul sperrelinje i midten. Det er ikke plass 
til en fysisk midt-deler i vegen.  
 

Figuren nedenfor viser et tverrsnitt av Stakkevollvegen i 19,5 meter bredde, med 4 
kjørefelter og fortau på begge sider.

Tverrsnitt av Stakkevollvegen med 4 kjørefelt, i 19,5 meter bredde. 
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Prinsippløsning kryssløsning- 4-felts veg med kombinert kollektiv- og sykkelfelt 

Kryssinger og holdeplasser: 
Gangkryssinger av Stakkevollvegen må legges til signalkryss, og gå via 2,0 meter brede 
trafikkøyer midt i Stakkevollvegen. Disse skal gi plass til signalstolper og de skal gi 
kryssende gangtrafikk sikkerhet når signalene er ute av drift. Trafikkøyene vil kreve en 
ekstra vegbredde på ca. 2,5 meter og bredden på Stakkevollvegen i kryss uten 
holdeplass blir da ca. 22 meter, som på 3-felts vei. 
 
Bussholdeplassene bør legges etter kryssene, hvor sikt fra gangfeltet til motgående 
kjørefelt midt i vegen blir best. Holdeplassene kan da legges nær gangkryssingene på 
begge sider av krysset. Ved holdeplasser kan bussene stoppe over sykkelfeltet. Syklister 
kan da passere busser som står på holdeplassene på 2,0 meter ledig bredde av 
bussfeltet. 
 
 
Forhold til Kommunalteknisk norm i Tromsø Kommune og St. vegvesens håndbøker:  
 
Fortau på østside av vei er ca.0,5 m for smalt i forhold til kommunalteknisk norm 
 
Forslaget er i tråd med; 

 St. vegvesen håndbok N100 -  Veg- og gateutforming 

 St. vegvesen håndbok V121 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 

 St. vegvesen håndbok V 122 – Sykkelhåndboka 

 St. vegvesen håndbok V 123 – Tilrettelegging for kollektivtransport på veg 

 St. vegvesen håndbok V 127 - Gangfeltkriterier 

 
Viser til vedlegg 2 for konkret løsning langs hele veistrekningen. 
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6.3.2 Vurdering av løsning med 4-felts vei med kombinert buss/ sykkelvei 

Vektingen er gjort i forhold til 3-felts vei, alt 1: 
 

 Konsekvenser for buss 
o buss har egen fil begge veier på mesteparten av strekningen, bortsett fra i 

kryss. Dette gir god effektivitet og flyt 
o Tydelig trafikkbilde for buss, med egen fil på hele strekningen 
o Syklister i kollektivfelt medfører redusert framkommelighet. 

 
 Konsekvenser for syklende 

o Syklister får en dårlig situasjon med sykling i kollektivfelt 
o Sykling i kollektivfelt er lovlig, men medfører ikke optimal trafikksikkerhet 
o Syklister må sykle på utsiden av buss ved holdeplass. Dette kan være en 

trafikkfarlig pga busser som svinger inn og ut på holdeplassene, og det legger 
bare til rette for de mest erfarne syklistene 

 
 Konsekvenser for gående: 

Fortau uten rabatt mot biltrafikk gjør at fotgjengerne vil føle at de kommer nært bilene. 
Fortausbredde er lovlig ihht håndbøkene, men er noe smale i forhold til kommunal-
teknisk standard. Tromsø kommune ønsker min bredde 3,0 m pga krav til brøyting.  

 
 Konsekvenser for biltrafikk: 

o Kapasitet for personbiler blir den samme for 3- og 4- felts vei, da det er et 
kjørefelt hver vei, venstresvingfelter samt felles fil for bil og buss inn mot kryss 

o Ikke plass til fysisk midtdeler 

 
 

 Konsekvenser for kjøremønster: 
o Oversiktlig kjøremønster hvor buss og bil i hovedsak har hver sin 

gjennomgående fil 
o Unntak 30m før kryss, hvor man pga venstresving må ha samlet buss/ 

biltrafikk i høyre felt.  
o Lett å få til oversiktlig skilting 
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Konsekvenser for adkomst for beboere på vestsiden: 
 

- Det blir vanskeligere for beboere på vestsiden av Stakkevollveien å svinge mot nord 
når de må krysse 2 sørgående kjørefelter. 

- Ved mye trafikk vil det kunne bli lang ventetid før det er mulig å svinge ut på vei, 
spesielt nordover. For beboerne vil det i rushtid kunne bli nødvendig å kjøre sørover 
først for å snu i forbindelse med lyskryss. 

 

 

 Konsekvenser for kostnader:  
o Kostnader blir tilnærmet like for de ulike alternativene. 

 
 

 Konsekvenser for estetikk: 
o Løsningen gjør at det etableres en 19,5 m sammenhengende asfaltflate. Dette 

vil gi et trist estetisk uttrykk 
o Sammenhengende asfalt gjør sonene, og overgangen mellom dem, 

utydeligere  
o Det bør velges andre materialer enn asfalt i fortau/ sykkelfelt. 

 
 

 Samlet vurdering:  
4-felts vei vil gi litt bedre løsning for buss, men er dårlig for syklende.  
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6.4 Alt 3: 4 felts vei, g/s-vei på vestsiden og fortau på østsiden 

6.4.1  Beskrivelse: 

Profil tverrsnitt:  

 Løsningen er en kombinasjon av de to opprinnelige alternativene (1 og 2),som er 
utarbeidet for å ivareta de viktigeste forholdene i de to opprinnelige alternativene 

 På vestsiden: fortau/ gangvei på 1,5 m og sykkelvei 2,5 m adskilt med nedsenket 
kantstein. Rabatt på 0,5 m mot kjørevei 

 Kjørevei består av 2 bussfelt på 3,25 m ytterst, og 2 kjørefelt i midten på 3,0 m.  

 På østsiden: fortau på 2,5 m 
 

Figuren nedenfor viser et tverrsnitt av Stakkevollvegen i 19,5 meter bredde, med 4 
kjørefelter, gangvei og sykkelvei på vestsiden og fortau på østsiden. 

 

Tverrsnitt av Stakkevollvegen med 4 kjørefelt og gangvei/ sykkelvei på vestsiden, i 19,5 meter bredde. 

2,5 m 
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Prinsipp løsning i plan ved kryss 

Kryssinger og holdeplasser: 
Gangkryssinger av Stakkevollvegen må legges til signalkryss, og gå via 2,0 meter brede 
trafikkøyer midt i Stakkevollvegen. Disse skal gi plass til signalstolper og de skal gi 
kryssende gangtrafikk sikkerhet når signalene er ute av drift. Trafikkøyene vil kreve en 
ekstra vegbredde på ca. 2,5 meter og bredden på Stakkevollvegen i kryss uten 
holdeplass blir da ca. 22 meter, som på 3-felts vei.  
Sykkelvei stoppes rett før bussholdeplass, for å unngå konflikt med busspassasjerer. 
Sone for av- og påstigning for passasjerer bør markeres. 
 

 
 

Forhold til Kommunalteknisk norm i Tromsø Kommune og St. vegvesens håndbøker:  
 
Forslaget er i tråd med; 

 St. vegvesen håndbok V121 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 

 St. vegvesen håndbok V 122 – Sykkelhåndboka 

 St. vegvesen håndbok V 127 – Gangfeltkriterier 
 

Forslaget er i strid med: 

 Kommunalteknisk nordm, Tromsø kommune. Fortau på østside av vei er 0,5 m 
for smalt i forhold til kommunalteknisk norm. 

 St. vegvesen håndbok N100-Veg – og gateutforming. Kollektivfelt er 0,25 m for 
smalt i forhold til håndboka. Det anbefales  
 

Konklusjon: Det må søkes fravik fra N100 for å redusere bredden på kollktivfelt fra 3,5 m 
til 3,25 m inkl. kantsteinsklaring.  
 
Viser til vedlegg 6 for konkret løsning langs hele veistrekningen. 
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6.4.2 Vurdering av løsning med 4-felts vei med gang- og sykkelvei på vestsiden 

Vektingen er gjort i forhold til alt 1 og alt 2: 

 Konsekvenser for buss 
o Buss har egen fil begge veier på mesteparten av strekningen, bortsett fra i 

kryss. Dette gir god effektivitet og flyt 
o Tydelig trafikkbilde for buss, med egen fil 

 
 Konsekvenser for syklende 

o Syklister får en god situasjon med eget sykkelfelt sammen med gangvei.  
o Tydelig merking av skille mellom gående og syklende er avgjørende for at 

denne løsningen skal fungere. Hvis ikke vil syklistene bruke kollektivfeltet. Det 
bør vurderes å legge til rette for varme i sykkelveien. 

o Trafikk fra beboere på vestsiden kan bli stående og sperre gang- og 
sykkelveien. 

 
 Konsekvenser for gående: 

o Fortau på østsiden blir 0,5 m for smalt i forhold til kommunal standard, men vil 
fungere dersom man bare skal gå en kort  strekning. Det bør vurderes varme 
for å unngå problematikk med brøyting. 

o Gangvei på vestsiden vil gi et godt tilbud til gående, og hvis man skal gå 
lengre strekninger langs veien vil denne antakelig være det beste tilbudet 
siden man får avstand til bilene.  Samlet er veistrekningen 2,2 km innenfor 
dette prosjektområdet. 

 
 Konsekvenser for biltrafikk: 

o Kapasitet for personbiler blir den samme for 3- og 4- felts vei, da det er et 
kjørefelt hver vei samt felles fil med buss inn i kryss 

o Ikke plass til fysisk midtdeler 
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 Konsekvenser for kjøremønster: 
o Oversiktlig kjøremønster hvor buss og bil i hovedsak har hver sin 

gjennomgående fil 
o Unntak 30m før kryss, hvor man pga venstresving må ha samlet buss/ 

biltrafikk i høyre felt.  
o Lett å få til oversiktlig skilting 

 
 Konsekvenser for adkomst for beboere på vestsiden: 

- Det blir vanskelig for beboere på oversiden av Stakkevollveien å svinge mot nord 
når de må krysse 2 sørgående kjørefelter. 

- Ved mye trafikk vil det kunne bli lang ventetid før det er mulig å svinge ut på vei, 
spesielt nordover. For beboerne vil det i rushtid kunne bli nødvendig å kjøre 
sørover først for å snu i forbindelse med lyskryss. 

 

 
 Konsekvenser for estetikk: 

o Løsningen legger til rette for differensiert materialbruk mellom de ulike 
sonene, hvilket kan gi et positivt uttrykk 

o Ikke plass til beplantning innenfor regulert veiformål, men det bør stilles krav 
om beplantning utenfor vei der det ikke er bygd

 
 
 

 Konsekvenser for kostnader:  
o Kostnader blir tilnærmet  like for de ulike alternativene. 

 
 

 

 Samlet vurdering:  
Løsningen sikrer gode forhold for alle trafikanter, med unntak av beboere på 
oversiden av veien. 
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6.5 Sammenstilling av de tre alternativene 

Skala for vekting er tydeliggjort ved bruk av fargeskala fra rød til blå som samsvarer med 
vektingen fra «svært negativt» til «svært positivt»: 

 
       

 
 

Fagtema 3- felts vei med 
gangvei/ 
sykkelvei og 
fortau 

4 felts vei med 
kombinert sykkel/ 
buss og fortau 

4 felts vei med 
gangvei og 
sykkelvei og 
fortau 

Konsekvenser for 
buss 

Litt negativt Positivt Positivt 

Konsekvenser for 
syklende 

Positivt Negativt Positivt 

Konsekvenser for 
gående 

Svært positivt Litt negativt Positivt 

Konsekvenser for 
biltrafikk 

Nøytralt Nøytralt Nøytralt 

Konsekvenser for 
kjøremønster 

Negativt Positivt Positivt 

Konsekvenser for 
adkomst beboere på 
vestsiden 

Litt positivt Negativt Negativt 

Konsekvenser for 
estetikk  

Litt positivt Litt negativt Nøytralt 

Konsekvenser for 
kostnader 

Nøytralt Nøytralt Nøytralt 

Oppsummert Litt positivt Litt negativt Positivt 

 

 Gang og sykkelvei med rabatt mot kjørevei gir den beste løsningen for myke 
trafikanter, spesielt sykkel.  

 4 felts gir et mye tydeligere kjøremønster enn 3-felts, med gjennomgående 
kollektivfelt begge veier. 3-felts kan gi et utfordrende kjøremønster pga vekslende 
kollektivfelt 

 4-felts vei gir litt bedre effektivitet for buss enn 3-felts, men dette vurderes å ikke ha 
avgjørende betydning trafikalt.  

 For biltrafikken er de to løsningene relativt like, men 3-felts gir best forhold for 
beboere langs veien 

 4 felts med gangvei og sykkelvei mot vest og fortau mot øst gir den beste løsningen 

6.6 Anbefalt løsning 

For utvidelse av Stakkevollveien anbefales løsning i tråd med alt 3. Dette innebærer at det 
etableres 4 felts kjørevei, med ett kollektivfelt i hver kjøreretning, og venstresvingefelt i kryss. 
Gangvei og sykkelvei på vestsiden, adskilt fra kjørevei med rabatt. Fortau på østsiden.  
 

Forslaget er i tråd med kravene i håndbok V122, V121 og V127 fra Statens Vegvesen. 
Fortau på østside av vei blir 0,5 m smalere enn kommunalteknisk norm i Tromsø Kommune. 
Det anbefales derfor varme i fortau. Kollektivfelt er 0,25 m for smalt i forhold til håndbok N 
100. 
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Forutsetninger: 
 

1. Det må etableres et tydelig skille mellom syklende og gående i form av nedsenket 
kantstein. Dersom dette skillet ikke er klart vil syklistene allikevel bruke kollektivfeltet. 
Dette vil være trafikkfarlig, og syklistene vil hindre framkommelighet for bussen. I 
tillegg må det etableres midtstripe i sykkelfeltet. 
 
Eksempler på andre aktuelle tiltak for å tydeliggjøre skillet mellom gående og 
syklende ytterligere er å benytte ulik farge i de to sonene, nedfelt lys, projisering av 
lyssymboler, og/ eller varme. Disse tiltakene inngår ikke i forprosjektet, og må 
vurderes og konkretiseres i detaljprosjektet. 

 

2. Det må legges aktivt til rette for trafikkreduksjon på 15-20 % ved at ett eller flere av 
følgende tiltak gjennomføres: 

 Utbyggingsareal reduseres 

 Endring til mindre trafikkgenererende funksjoner; primært redusert handel 

 Lavere parkeringsdekning 

 Evt andre tiltak  
 

3. Det bør legges til rette for beplantning utenfor veiformål der det ikke er bebyggelse. 
Dette vil gi et bedre visuelt miljø og luftkvalitet, samt bidra til å skape en bygate 
atmosfære. Tiltak konkretiseres i detaljprosjektet. 

 

4. Det må søkes fravik fra Statens Vegvesens håndbok N100 for å redusere bredden på 
kollektivfelt fra 3,5 m til 3,25 m inkl. kantsteinsklaring. 

Der det er bredde nok skal det prioriteres å etablere kollektivfelt i tråd med N100. 
Dersom det er plass skal fortausbredde på østside av vei økes til 3,0 m , i tråd med 
kommunalteknisk norm for Tromsø kommune. 
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7 VA-overvann og EL 

7.1 VA-overvann 

Tiltak for forbedring av overvannsituasjonen er basert på avklaringer med Vann- og avløp 
Tromsø kommune, i møte den 15.01.2014.  

 Overvannsystem må dimensjoneres ihht IVF-kurve for Tromsø for å vise framtidig 
situasjon for overvann som følge av klimaendringer (økt nedbør og havstigning).  

 Der veien ligger på cote 3 og lavere er det behov for å heve veien til over cote +8, for 
å sikre trykk til selvfall mot sjø. 

 Det må sikres frie flomveier for overvann i tilfelle oversvømmelser. 

 Det må legges nye utslippsledninger for å øke kapasiteten for utslipp 1,2 og 3.  

 Normalprofilet for gate utformes slik at alt overvann føres til kant av kjørebane, mot 
kantstein. Langs kantsteinen, på begge sider av kjørebanen, monteres 
sluk/sandfangkummer med en avstand på ca. 50 m, dvs. ca. 500 m2 vegareal pr. 
sluk.  

 
Viser til vedlegg 4 for mer detaljert informasjon om VA løsning. Løsning framgår av 
plantegningene vedlegg 1 og 2, normalsnitt for gate med prinsippløsning for 
overvannssystemet. 
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7.2 Elektro 

 

 

 
Tosidig belysning av ny gateprofil med vegbredde 19,5 m.  

 

 
For å tilfredsstille veglyskravet det behov for tosidig belysning. Master er planlagt plassert 
0,50 m utenfor fortau på begge sider. Der bygg står helt inntil fortau må det undersøkes om 
lyspunkt kan monteres på vegg.  
 
Det må utføres forsiktig graving i samarbeide med ulike kabeletater underveis når traseen 
skal graves opp. Ulike kabeletater vil bli engasjert for innhenting av data og utarbeidelse av 
detaljerte kabel- og ledningskart over eksisterende kabeltraseer. Arbeidet må samordnes 
med: 

 Omlegging av høyspentføringer og trafo på nedsiden (østsiden) av vegen. Dette 
arbeidet vil bli prosjektert av Troms Kraft Nett og utført av Troms Kraft Entreprenør.  
 

 Hovedføring for fjernvarme i fortau på nedsiden av vegen. Prosjektering av dette vil 
utføres av Troms Kraft Varme. 
 

 I tillegg ligger det kommunikasjonskabler på hele strekningen som forsyner boliger, 
industri, forretninger, etc.  
 

Viser til vedlegg 4 for mer detaljert informasjon om løsning elektro. 
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8 KOSTNADSOVERSLAG  

 
Kostnadsberegning utført på forprosjektstadium vil kunne ha en usikkerhet på ca. ± 25 %. 
Ved utarbeidelse av detaljplaner/konkurransegrunnlag vil usikkerheten ligge på ca. ± 10 %. 
 

Post Tekst Enh. Antall 
Pris 

kr. Sum post 

1 Felleskostnader         

  Sum felleskostnader       327 251 

71 Terrengarbeider         

  Sum terrengarbeider       10 800 000 

72 Forstøtningsmurer, konstruksjoner         

  Sum konstruksjoner       2 125 000 

73 VA- Overvann (se detaljert beregning for VA)         

  Sum VA       6 640 230 

74 Gater, veger og plasser         

  Sum veger og plasser (kostnad ifølge. 
forprosjekt) 

      37 325 000 

75 Belysningsanlegg         

  Sum elektro       8 560 000 

            

  Sum entreprisekostnad pr. lm (2130 m)       34 900 

            

  Sum netto entreprisekostnad        74 337 481 

            

  Rigg og drift, % av netto entreprisekostn. % 7   5 203 624 

  Sum entreprisekostnad inkl. rigg og drift       79 541 105 

            

  Gen.kostn. (prosjektering mm) % 4,5   3 579 350 

  Sum byggekostnad       83 120 455 

            

  
Tillegg uforutsett,usikkerhet og spesielle 
kostn. 

% 10   8 312 045 

  Sum prosjektkostnad ekskl. m.v.a.       91 432 500 

  
  

  
 

 

  Merverdiavgift % 25,0   22 858 125 

  Sum prosjektkostnad inkl. m.v.a.       114 290 625 
 

      

 
Sum pr. m2 eks. mva    2 233 

 
Sum pr lm eks. mva 

   

42 926 
 

 

Kostnadsoverslag med hovedposter – Forprosjekt (detaljert som vedlegg)  
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8.1 Vei 

Kostnader for gate, fortau, sykkelveg, forstøtningsmurer, etc. er basert på erfaringspriser fra 
lignende veganlegg. Det vil kun bli små justeringer mellom de ulike alternative veiprofilene 
som er drøftet i dette notatet. 
Mengdeberegning av kostnadsbærende element er gjort ut fra digitalt kartverk, 
terrengmodeller, plantegninger og veg modelleringsprogram som er gjort ifb med 
forprosjektet.  

8.2  VA 

Etterfølgende anleggskostnader er basert på følgende grunnlag: 

 Ferske anbudspriser og delepriser innhentet fra leverandører.  

 Grøftekostnadene er basert på at grøft legges i ut trauet veg 

 For utslippsledninger er regnet med kr. 500 pr. m til rydding og klargjøring av trase 

8.3 Elektro 

 
Kostnadsberegning viser at et helt nytt veglysanlegg vil ligge på ca. 8,5 mill. kr. 
Eksisterende master og utstyr ble montert i 2006. 
 
Mht. driftskostnader viser erfaring at disse vil være lave de første 10-15 årene. 
106 armaturer x180W gir en antatt strømutgift på kr. 57.250 pr. år eks mva.  
De nødvendige vedlikeholdskostnader begrenser seg til vasking av armaturene de første 
årene etter montasje. 
 
I forbindelse med prosjektet skal Troms Kraft Nett legge om en del av sine høyspentføringer 
og trafostasjoner som kommer i konflikt med veiprosjektet, hovedsakelig på nedsiden 
(østsiden) av vegen. Dette arbeidet vil bli prosjektert av Troms Kraft Nett og utført av Troms 
Kraft Entreprenør.  
Arbeidet med avdekking/oppgraving av gammel høyspentkabel skal tas med i entreprisen. 
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9 FORSLAG OPPDELING I PARSELLER 

 
For å redusere problemene med støy, støv og framkommelighet langs Stakkevollvegen i 
anleggsfasen for eksisterende boliger, forretninger og industri langs Stakkevollvegen er det 
ønskelig med parsellvis utbygging.   
Tanken bak dette er at en gjør ferdig predefinerte delparseller før en går videre med 
utførelsen av neste delparsell. 
Det foreslås inndeling i følgende anleggsparseller; 

1. Hansjordnesbukta – Søren Zachariassens gt. –  ca. 410 m 
2. S. Zachariassens gt – Kræmervegen   ca. 590 m 
3. Kræmervegen – Grøholdtvegen   ca. 590 m 
4. Grøholdtvegen – Borgtunvegen    ca. 480 m 

 
Det anbefales også at det skiltes godt med arbeidsvarsling før innkjøring i rundkjøringa i 
Hansjordnesbukta og i Breivika/tverrforbindelsen, slik at det naturlige valget for 
gjennomgangstrafikken velger kjøring via Breivikatunnelen. 
 

 
Oversiktskart – forslag på utbyggingsparseller 
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10  FORSLAG TIL FRAMDRIFTSPLAN 

 
Det foreslås at det legges opp til følgende framdriftsplan for det vider arbeidet med 
Stakkevollvegen; 
 

 Forprosjekt: valg av 3 eller 4 felts vei (kmst/ styringsgruppa) des-    2014 

 Kvalitetssikring av at plan er iht. vedtatte reguleringsplaner                      jan -  2015 

 Detaljplanlegging og utarbeidelse av konk.grunnlag, ferdig                       mai - 2015 

 Utlysning entreprise juni  - 2015 

 Innstilling entreprenør okt-  2015 

 Anleggsstart       nov-  2015 
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Illustrasjon fra Kommuneplanens arealdel 2015-2026 (høringsutgave). Sentrum utvides/vokser nordover og 

inkluderer området langs Stakkevollvegen.  
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vegen.

En utvidelse 
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Nøkkelord – anno 2015

• Bolig

• Større utbyggingsvolum

• Stedskarakter, historie & unike prosjekter

• Pilotprosjekt m. miljøgevinst

• Skole

• Aktiv kaifront 

• Sentrumsstruktur m bygater

• Fortetting med grønne kvaliteter - uterom

• Helhet
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