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PLAN NR. 253: 

KOMMUNEDELPLAN FOR BYUTVIKLINGSOMRÅDE STAKKEVOLLVEGEN.  

PLANPROGRAM TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Planprogram for PLAN NR. 253 - Kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen 

sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningsloven  

§ 12-9.  

 

 

 

 

Øyvind Hilmarsen      Britt Hege Alvarstein 

Byrådsleder       Byråd for byutvikling 

 

 



1. Formål  

Planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprogrammet 

 

 

 

 

 

 

2. Bakgrunn  

 

 

 

 

Kommunedelplanen skal bidra til helhetlig utvikling av området og 

legge til rette for (utdrag fra saksvedtaket): 

 Utvikling av området til en «grønn bydel» basert på 

miljøvennlig transport og energieffektive bygg.  

 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. 

 

Ambisjonene for gjeldende plan skal i stor grad videreføres, men 

kommunedelplanen skal oppdatere og oppgradere virkemidlene for 

en slik ønsket utvikling, slik at planen blir et enda mer effektivt 

verktøy for styring og samordning. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det for kommunedelplaner 

utarbeides et planprogram ved oppstart. Planprogrammet redegjør for 

sentrale problemstillinger i planarbeidet, tema som skal 

konsekvensutredes, utredningsmetoder, medvirkning samt 

framdriftsplan.  

 

 

Innkomne utbyggingsønsker fra Bjørn Eiendom AS og Kræmer AS 

innehar forslag om flere høye bygg på 12-15 etasjer langs sjøkanten. 

Disse utbyggingsønskene utfordrer gjeldende kommunedelplan på en 

helt annen måte enn tidligere prosjekter, og har derfor resultert i et 

vedtak om at kommunedelplanen for Stakkevollvegen – 

Tromsømarka må revideres.  

 

Et nytt planforslag vil drøfte byggehøyder ut over gjeldende 

retningslinjer og samtidig medvirke til at alle utbyggerne innenfor 

planområdet gis likebehandling i fremtidige planprosesser. 

 

 

3. Planavgrensning og 

tidsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planavgrensningen for denne kommunedelplanen er innskrenket i 

forhold til gjeldende plan. Dette er gjort fordi det er arealet i nedre 

del, langs Stakkevollvegen og sjøen som er i fokus. Ny avgrensning 

gjelder kun østsiden med Solstrandvegen og Langsundvegen som 

øvre grense. Kommunedelplanen har som følge av ny plan-

avgrensning fått nytt navn og nytt plannummer. 

 

Kommunedelplanen har et langsiktig tidsperspektiv, ca. 30-50 år, og 

vil legge rammene for seinere reguleringsplanarbeid, både på område- 

og detaljplannivå. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Viktige momenter i 

planarbeidet 

 

Urban struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedlig særpreg - 

historie og 

kulturmiljøer  

 

 

 
Flyfoto av området med planavgrensning.  

 

 
Planavgrensning for gjeldende Kommunedelplan for Stakkevollvegen–
Tromsømarka og kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen 
(markert med stort stiplet strek). 

 

I kommuneplanens arealdel (høringsutgave) lanseres en 

knutepunktsstrategi som fremhever Tromsø sentrum som byens 

viktigste knutepunkt. Videre fastslås det at dette primærknutepunktet, 

som rommer et mangfold av funksjoner, skal utvides og vokse 

nordover. Kommunedelplan for byutviklingsområde 

Stakkevollvegen, med formål om urbanisering, blir i så måte en 

direkte realisering av intensjonene i kommuneplanens arealdel 2015-

2026. 

Kommunedelplanen skal ta sikte på å utvikle en helhetlig 

kvartalsstruktur med bygater og bydelssenter langs Stakkevollvegens 

østside. En viktig bestandel i dette er ny (trafikkavlastende) internveg 

på sjøsiden av Stakkevollvegen og tilhørende tverrgående gater som 

kobling mellom internveg og Stakkevollvegen. Pågående planarbeid 

(Tromsøpakke 3) for Stakkevollvegen vil gi føringer for bl.a. 

lokalisering av kryss. 

Arealene nærmest sjøen representerer spennende byhistorie, preget av 

industri- og entreprenørvirksomhet. Fremtidig utbygging bør ikke 

være en konkurrent til den stedbundne historien, men spille på lag 

med denne og bidra til å gi området langs Stakkevollvegen en 

særskilt identitet.   



Sentrale planformål 

og bestemmelser: 

 

Listen under angir temaer som vil bli vurdert nærmere i planarbeidet. 

 Bolig: Bl.a. type boliger, boligtilrettelegging for spesielle 

grupper/befolkningssammensetning, sammenhengen mellom bolig 

og næring, konsekvensene for andre samfunnsformål (skole, 

barnehage, trafikk mm.).  

 Næring: Bl.a. fremtidens arbeidsplasser, boligkompatible 

arbeidsplasser, sjørelaterte næringer. 

 Handel: Innsigelse knyttet til kommuneplanensarealdel vil bli 

håndtert ved utarbeidelse av et planforslag. 

 Skole: Bl.a. om det er aktuelt med bydelsskole eller å utvide 

kapasiteten på skoler i nærområdet.  

 Trafikkareal: Bl.a. Stakkevollvegen som bygate, trafikkavlasning i 

et større bilde (tunneler/rundkjøringer utenfor planområdet), 

internveg på sjøsiden, tverrgater og fremkommelighet for gående, 

syklende og skolebarn.  

 Lekeplasser, parker og veger: Bl.a. utvikle en grønn bydel som er 

identitetsskapende og med stort mangfold, utvikle Esso-tomta til 

en stor park, kvartalsstrukturen legger premisser for organisering 

av de grønne arealene.  

 Kaiarealer: Bl.a. opplevelseskvaliteter ved sjøen, se på forholdet 

mellom næring, aktiviteter og tilgjengelighet.  

 Aktuelle bestemmelser og rekkefølgekrav: Arbeide med 

bestemmelser og rekkefølgekrav som er hensiktsmessige for den 

nye kvartalsstrukturen og nytt planforslag. 

 

5. Utredningsbehov  Gjeldende plan bygger på en omfattende konsekvensutredning, med 

delutredninger innenfor temaområdene infrastruktur, bygninger og 

tjenester, kulturminner, større programmer, støy, grunnforhold og 

risiko og sårbarhet. Hver av disse har en rekke deltemaer. 

Utredningene er for en stor del aktuelle også i dag. Dette fordi 

planarbeidet i liten grad vil rokke ved hovedprinsippene i nåværende 

plan, herunder arealformål. Men tilrettelegging av nye boligarealer, 

sammen med dagens ønsker om økt volum og byggehøyder, krever 

nye utredninger.  Tilrettelegging for flere boliger krever utredning 

også for trafikk, skole- og barnehagekapasitet, nærmiljøkvaliteter og 

grøntarealer.  

 

6. Medvirkning og 

framdriftsplan 

 

 

Planutkast vil bli utviklet i samarbeid med grunneiere og andre 

interessenter i området. Et arbeidsopplegg for dette (med flere 

arbeidsmøter) vil bli utarbeidet etter at planprogrammet er vedtatt. 

Forslag til kommunedelplan skal sendes på høring innen utgangen av 

november med endelig vedtatt plan i februar 2016. 

 



7. Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlegg 

  

  

  

Planprogram. Plan nr. 253. Kommunedelplan for 

byutviklingsområde Stakkevollvegen. 

Høringsutgave pr. 19.06.2015 

 

 

19.06.2015 

Berørte planer og 

planstrategiske dokument 

– ikke vedlagt 

Kommuneplanens arealdel 

(høringsutgave). 
 

Kommunedelplan for Stakkevollvegen - Tromsømarka 

2015-2026 

 

 

2010 

 

 

 

 

 


