
Gruppearbeid på temamøte trafikk 

Oppgave 1. Hvilke positive følger vil en internvei få? 

- Mulighet for å håndtere trafikkvekst, fordi en får økt kapasitet med flere veivalg. Kø på 

Stakkevollvegen kan forseres med å kjøre internveien (burde kanskje her hatt fokus på at 

Breivikatunnelen skal ha en slik funksjon). 

- -kommunikasjon som ikke trenger å gå på Stakkevollvegen kan gå her. Intern kommunikasjon 

i bydelen. Denne funksjon er delvis tenkt med en promenade. 

 

Negative følger? 

- Økt trafikk i boligområder 

- Redusert mulighet for å skape en rolig oase midt i sentrum, fordi bilen prioriteres foran 

muligheten for en lite trafikkert promenade med kun adkomstvei til lokal aktivitet. 

- Får støy, støv og økt risiko for trafikkulykker i nye boligområder. Avlastningsveien vil få størst 

trafikk når det er kø på Stakkevollvegen, og da er det gjerne også en rekke myke trafikkanter 

på vei til/fra jobb og handel. Disse utsettes for ulempene. Avlastningsvegen bør ligge slik at 

den ikke rammer de gode kvalitetene vi har muligheten til å skape for byen. 

- Prioriterer bil i stedet for myke trafikkanter og kollektivtrafikk 

- Laqvere estetisk verdi for området 

- Unødvendig arealbruk – vi har stakkevollvegen og Breivikatunnelen. 

- Internvegen gjør ikke tilstrekkelig med årsaken; internvegen behandler symptomene. 

 

Oppgave 2. Alternativer for internveitrace. Hvilke av disse vil gi den beste trafikale løsningen? 

Trafikalt sett mener vi at sammenhengende vei er gode greier. Raskest mulig transport. En bør likevel 

spørre seg om det er dette som er målet. Bør ikke målet være å skape en “midtby” der beboere og 

brukere opplever at de ikke trenger å bruke bilen for den minste ting? De som flytter inn på 

eksempelvis Strand boligområde eller Workinntoppen, kommer til å ha en turproduksjon på 3 til 4 

turer per dag. Er det mulig -  med god kobling mellom å jobbe, bo og leve i sentrum – å få til en 

“komplett midtby” som medfører betydelig lavere turproduksjon enn hva Statens vegvesens 

vegnormaler legger til grunn? Et svar kan være at det en trenger av daglige servicetilbud ligger i 

gangavstand, og at det ellers er god kollektivdekning. Dette bør være en passende visjon for en 

miljøriktig og innovativ urban byutvikling i Tromsø. 

 

Oppgave 3. Kan alternativ internvei være fordelaktig med hensyn på næringsutvikling langs 

Stakkevollvegen? 

Ja, kan ha næringsaktivitet på gateplan i sidegater mv. og få et mer urbant preg over byutviklingen. 

 

Oppgave 4. Vil en internvei være et godt bindeledd mellom fremtidig boligbebyggelse og 

Stakkevollvegen med hensyn på trygg skolevei og trafikkavvikling fra boligbebyggelse? Kan være. 

Intern promenade/gang-/sykkelforbindelse vil også delvis gi slike effekter. Intern kommunikasjon 

mellom områder høres fornuftig ut. Vi tror at en internvei vil medføre en del trafikk som ikke trenger 

å gå her – og som vil være en ulempe. 

 

Oppgave 5. Hvilke parkeringsbehov vil det hovedsakelig være langs alternativ internveg? Eksempelvis 

boligparkering, kundeparkering, ansatteparkering.  

 

- Usikker på dette. Dette vil være avhengig av type handel og arbeidsplasser – og hvor 

vellykket kollektivtilbudet blir. Vi mener uansett at bilen er kommet for å bli, og beboerne må 

ha bilen parkert et eller annet sted, og da helst i lukket anlegg som ikke kommer i konflikt 

med vinterdrift etc.  Det bør være en god tanke at innbyggerne opplever at en ikke trenger å 

bruke bilen i hverdagen, at daglig tidsbruk uten bruk av bil er ok, og at boligenes 

turproduksjon dermed blir liten. 

 

 



Gruppearbeid på temamøte trafikk 

 

DETTE VAR DET SOM BLE NOTERT. Dersom du/dere ønsker en nærmere kreativ diskusjon rundt 

muligheter, visjoner etc. så bidrar jeg gjerne. 
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