
 
 

 

POSTADRESSE GATEADRESSE ORG.NUMMER TELEFON/FAX E-POST BANK 
Postboks 6900 

9299 TROMSØ 
Rådhusgata 2 

 
NO 940 101 808 MVA 77790000 

77 79 00 01 

postmottak@tromso. 

kommune.no 

4750 05 08236 

 

 

 

                    MØTEREFERAT 

Kommunedelplan for byutviklingsområde 

Stakkevollvegen 

  

TEMAMØTE KULTURMILJØ, AKTIV 

KAIFRONT, MØTEPLASSER OG IDENTITET  

 

Møtedag:   24. september 2015 

Referent:  Robert Larsen Tidspunkt:  kl.18:00-21:00 
 

Deltakere: Åpent møte i rådhuset, 
Byrådssalen (totalt 15 deltakere) 
 

 

 

 
Bakgrunn  Planarbeidet skal baseres på et tett samarbeid og 

dialog med utbyggere og eiere i området. 
 

 

Agenda for møtet Møteleder: Roy Fossum 
 
1. Status og framdrift for KDP 
2. Introduksjon til kulturhistorie, bruk og vern i området 

v/ rådgiver Erling Steenstrup 
3. Aktiv kaifront, v/ arkitekt Remco Veld 
4. Identitet og møteplasser, v/ reguleringsplanlegger 

Robert Larsen 
5. Pause, servering 
6. Gruppearbeid og presentasjon 
 

 

Kommentarer til 

innledningene 

Begrepet identitet ble problematisert. Det ble pekt på at 
identitet er sammenheng.  
 
De fleste reguleringsforslagene i planområdet har lagt 
en eller annen form for internveg til grunn på sine 
respektive arealer. Pr. i dag framstår ikke disse 
forslagene til infrastruktur som sammenhengende. 
Internvegen er ment å skulle binde planområdet 
sammen slik at området får en felles identitet.  
 
Det kan gjerne være øyer av prosjekter men det må 
være mulig å bevege seg gjennom området. 
Byggeprosjektene må også være tilgjengelig for 
utrykning og vedlikehold. 
 
Nesten halvparten av Byutviklingsområde 
Stakkevollvegen eksisterer ikke pr i dag, noe som gir en 
unik mulighet til både å skape noe nytt men også spille 
på lag med det eksisterende.  

 

 



 

 

Kommentar til 

gruppearbeidet 

Da det var få eksterne deltakere etter innledningene, ble 
gruppearbeidet avholdt i plenum. 
 

Problemstillinger 

gruppearbeid 

Kulturhistorie 
Få svar på hvilken identitet planområdet har i dag, og hvilken identitet vi 
ønsker at området skal ha. Hvordan kan eksisterende kulturmiljø og 
bygningsmasse ivaretas og utvikles på en god måte? Kulturhistorien og 
kulturminnene er en viktig bestanddel i eksisterende identitet og skal også 
være en bestanddel i fremtidig identitet. 
 

Aktiv kaifront og identitet 
En aktiv kaifront langs sjøsiden av Stakkevollveien skal være en viktig 
forutsetning for et levende bymiljø. En promenade mot sjøfronten vil bidra 
til en mer aktiv havnefront med muligheter for rekreasjon, 
framkommelighet og oppholdsplasser. En promenade vil styrke 
sammenhengen mellom delområder med en god (blå) grønnstruktur 
kombinert med urbane kvaliteter. Sjørettete eller tilknyttete aktiviteter er 
opplagt men andre aktiviteter må ikke glemmes. 

 

Innspill 

kulturhistorie  

1. Beskriv det dere mener er typisk for området på nedsiden av 
Stakkevollvegen. 

Sjølukta (salt og rein), Kræmeranlegget, kaistrukturen som kan 

følges rundt i området, det maritime, utsikten til sjøen/sundet og 

Tinden, fiske og fangst, industrihistorien, huken ved Kræmer, 

sjøretta virksomhet (verft og industri), solrikt (sammenlignet 

med vestsida av Stakkevollvegen), midnattssol, Tromsø fiskemat 

«med båtan» 
 

2. Nevn 3 fine/interessante steder på nedsiden av 
Stakkevollvegen 

Berg Betong (speiler byens vekst)  Kræmeranlegget, Trofi 

Teknopark, Agnforsyninga, Esso-tomta (parken), Norsk 

Brændselolje, pirer/flytebrygger. Tårnet i brannstasjonen 
 

3. Nevn 3 stygge/utrivelige steder på nedsiden av 
Stakkevollvegen  

Transportsentralen, JH-Motor, Jøvik Sildolje, Coop Extra 

(ingen fasade mot Stakkevollvegen), Eurospar (parkerings-

plassen), den nye støyskjermen 
 
4. Er det mulig å bruke/ombygge/utvide eksisterende 

bebyggelse/installasjoner for å skape ny aktivitet? Hvilke er 
aktuelle? 

Berg Betong (kulturhus), ESSO-«parken» (skateanlegg, bygges 

ut i plass-støpt betong. Kan bli en viktig sosial møteplass, 

lokalisert opp mot Stakkevollvegen og kan bli noe nytt i Tromsø 

(rullende aktiviteter har levd i skyggen av kunstgressbaner og 

haller). En slik park kan også romme hockey, basket, tennis. 

Studentbyen med «action-aktiviteter»? 
 
 



 

 

Innspill aktiv 

kaifront og 

identitet 

1. Hvilke aktiviteter kan bidra til en aktiv kaifront? 

Ta vare på kaistrekningen slik at båtanløpene fortsatt kan finne 

sted. Tilrettelegging for cruisebåter ved Kullkransvingen (ikke 

tilrettelagt i dag). Utleie av båter (også robåter). Må skjermes 

dersom denne aktiviteten skal være mulig. Molo for å skape 

«smulere» partier. Skyssbåt («Sund-båt» ala Kristiansund?) 

langs og over sundet? Aktiv kaifront kan ikke kombineres med 

internveg. 
 

2. Hva mer kan styrke sammenhengen og identiteten i 
planområdet? Hvor?  

«Promenade» er akseptabelt men ikke biltrafikk. Sammenheng i 

gang- og sykkelveger. Åpne fasader langs Stakkevollvegen. 

Selvorganisert idrett (Skate-park mv) 

Sjøen/sundet/båtene. Kontakten med sjøen. Viktig med 

tradisjonell småskala industri (glassblåsere, blikkenslagere) 

som en del av et urbant miljø. Småindustrien og 

servicenæringen som er der i dag beholdes og videreutvikles. 
 
3. Noen saker kan kommune stimulere, men mange saker krever 

initiativ fra eier/ utbygger. Hvem kan eller bør ta initiativ til eller 
etablere aktivitetsgenererende tiltak? 

Mesteparten kan grunneierne gjøre, men det er viktig med god 

dialog med kommunen. Bidra til finansiering av skate-park og 

andre aktiviteter. Etablere urbant omsorgssenter (kontakt/utsikt 

til skate-park? Samhandling mellom unge og eldre?). Bidra til å 

beholde/videreutvikle næringsvirksomheter i området. 

Teknologi-park (veksthus for næringer?). Hva kan Arnestedet 

bidra med som eiendomsutvikler? 
 

4. Hvor bør et bydelssentrum ligge i planområdet?  

Hvor er «smørøyet» på denne strekningen? Kræmer-

eiendommen, Borgtun? Er det mulig å etablere et slikt sentrum 

på andre steder enn det mest opplagte? F.eks. på det minst 

attraktive? Kan et slikt sentrum være mer langstrakt enn 

kompakt? 
 

  


