
 
Byutvikling 
 

KDP Stakkevollvegen byutviklingsområde  - TEMAMØTE TRAFIKK. 
Kommentarer til møtereferatet. 
 
Det vises til nevnte møte 3.september hvor representanter for Borgtun bydelsråd også var 
invitert. Bydelsrådet har engasjert seg mye i trafikk-problemene som bydelen sliter med.  
Dette handler svært mye om sikkerhet for myke trafikanter, utrygge skoleveger uten fortau, og 
dårlig tilrettelegging for at flere skal kunne bruke sykkel som transportmiddel. 
 
Bydelsrådet har derfor foreslått at vegnettet mellom Stakkevollvegen og Dramsvegen bør 
oppgraderes til å bli en «miljøgate». Denne er skjermet for trafikkstøv og støy. Kurvaturen er 
godt tilrettelagt for sykkelbruk. Med den nye gangbrua over Tverrforbindelsen ved den gamle 
husmorskolen knyttes sentrum og UNN/UiT sammen i en kortest mulig lengde mellom disse 
knutepunktene. Forbindelsen vil tangere Borgtun skole og vil ved sikring av krysspunkt i 
Thyholdtvegen og Grøholdtvegen være en sikker skoleveg for bydelen nedenfor Dramsvegen.   
 
I januar 2015 ble kommunens informert ved at det ble gjennomført en befaring sammen med 
Tone Hammer som prosjektleder for Tranportplan Tromsø.  På et møte om områdeplanen for 
Nordbyen fikk bydelsrådet 5 minutter til å informere om det samme. Det ble påpekt av 
møteleder at dette var utenfor planområdet, men at det burde taes med under møter om KDP 
Stakkevollvegen.  
 
I forkant av møtet om KDP Stakkevollvegen tok jeg kontakt med prosjektleder Else Karlstrøm 
Minde og ba om at bydelsrådet fikk vise kartet med inntegnet «Miljøgate» på møtet med kort 
kommentar. I en e-post svarer kommunen at det er bydelens nedre del som står i fokus, noe 
jeg oppfattet som et «nei» til å vise kartet.  Under møtet ble det naturlig nok kommentert 
tilrettelegging for syklende og gående også utenfor selve planområdet.  Jeg orienterte om at 
Borgtun bydelsråd har foreslått en sammenhengende «grønn» gate fra UNN/UiT via ny 
gangbro over Tverrforbindelsen og til sentrum, og vektla at denne forbindelsen også var viktig 
for å skape trygg skoleveg. Jeg nevnte også at kommunen v/Tone Hammer hadde fått 
kartskisse som viser denne forbindelsen. Jeg viste til at Miljøvernministeren uttalte for noen 
uker siden på NRK at de helsemesssige konsekvenser av trafikkstøv er mer alvorlige enn 
tidligere antatt, og at Stakkevollvegen derfor er et dårlig valg mht. sykkeltransport.  
 
Det er disse kommentarene jeg ikke finner i referatet. Borgtun bydelsråd ber om at referatet 
revideres og tar inn kommentarene som er understreket.  Vi ønsker fortsatt en nærmere dialog 
med trafikkplanleggere og andre i byutvikling om gode trafikk-løsninger i bydelen. Vi har 
dessverre så langt blitt møtt av taushet og ikke av argumenter i denne saken.  
 
 
Tromsø, 
25.09.2015 
 
 
 
Fredrik Prøsch,  
Repr. for Borgtun bydelsråd 
 


