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KOMMUNEDELPLAN STAKKEVOLLVEGEN - TROMSØMARKA 

 

Innstilling til 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. 
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Sammendrag Kommunedelplan 0229 Stakkevollvegen – Tromsømarka (KDP) har så langt 

fungert brukbart som et grunnlag for omdanning av arealene på nedsiden av 

Stakkevollvegen. Likevel ser man at det er behov for justeringer innenfor 

planområdet for å løfte ambisjonen om å utvikle en urban, tett og 

fremtidsrettet, men samtidig helhetlig og velfungerende bydel.  

 

Området mellom sentrum og Breivika skal være et satsningsområde for det 

moderne, fremtidsrettede Tromsø. Området skal i de neste årene omdannes 

fra industri og forretning, til en levende bydel med boliger, parker og 

rekreasjonsområder, forretning, kontor og industri. Dette er i utgangspunktet 

ambisjonene i gjeldende plan, men vi ser at virkemidlene i planen er noe 

utdatert i forhold til å få dette til. Forslagsstillere planlegger uavhengig av 

hverandre, og kommunens ansvar er å sørge for helheten.  

 

Arbeidet med Tromsøpakke 3 pågår for fullt, og her er det utfordringer 

knyttet til kapasitet, kryssløsninger og avkjørsler. Dette taler for at man må se 

områdene i sammenheng, med fellesløsninger langs Stakkevollveien. Dette er 

ikke avklart i gjeldende plan, og noe som skaper behov for å vurdere 

alternative traseer, f eks en internvei på østsiden av Stakkevollveien. 

 

Dessuten er det ønsker om økt boligetablering innenfor planområdet. Dette er 

i samsvar med kommunens ambisjoner, men utfordrer skolekapasiteten. I dag 

legger planen opp til boliger på Bjørnstranda og Kræmereiendommen, men 

man bør vurdere boliger også utover dette, nettopp for å nå den helhetlige, 

urbane løsningen kommunen ønsker. I den sammenheng er også fortetting av 

eksisterende boligområder mellom Stakkevollveien og Tromsømarka et tema.  

 

Gjeldende retningslinjer for høyder har så langt vært praktisert som førende. 

Grunneieres ønske om å utfordre disse forsterker behovet for å se nærmere på 

høyder i et helhetlig perspektiv.  

 

For å sikre ønsket utvikling vil det være riktig å revidere rammene for 

detaljplanlegging i området, noe som best skjer gjennom en revidering av 

gjeldende kommunedelplan.  

  

 Målsetting er en oppdatert og fremtidsrettet overordnet plan for området 

mellom Hansjordnesbukta og Breivika, for å sikre at omdanning skjer i tråd 

med ønskene om en tett, urban og velfungerende bydel. 

  

  

 



 
Ill.: Plan 0229 – kommunedelplan for Stakkevollvegen – Tromsømarka. Viser sammenhengen i 

arealbruk 

 



 

 

  

Bakgrunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslag 

Kommunedelplan (KDP) for Stakkevollvegen - Tromsømarka fra 2010, 

ligger til grunn for dagens arealforvaltning for området mellom 

Hansjordnesbukta og Erling Kjeldsens veg. Planen bygger på et omfattende 

utredningsarbeid over 15 år og inneholder retningslinjer for en helhetlig og 

langsiktig utvikling av denne delen av Tromsøya. Et av hovedmålene med 

planen har vært å tilrettelegge for oppgradering og omforming av områdene 

langs sjøsiden av Stakkevollvegen  

 

KDP legger til grunn følgende hovedmål for området: 

 Omdanne sjøsiden til et attraktivt nærings- og boligområde 

 Utvikle Stakkevollvegen til en attraktiv og dynamisk bygate 

 Bedre tilgjengelighet til Tromsømarka og sjøfronten 

 Forsterke forbindelsen mellom sentrum og universitetsområdet i 

Breivika 

 

Etter vedtak av kommunedelplan for området Stakkevollvegen – 

Tromsømarka i 2010, har østsiden av Stakkevollvegen blitt et attraktivt 

utbyggingsområde, særlig for boliger og forretningsvirksomhet. Selv om 

planens hovedtrekk og intensjoner i stor grad har blitt fulgt opp, er det likevel 

behov for endringer for å rette feil samt justere kursen i forhold til de siste års 

planlegging og utbygging, sammenholdt med fremtidens behov. Dette gjelder 

uavhengig av konkrete, foreliggende reguleringsplanforslag.  

 

Kræmer og Bjørnstranda er de store, nye utbyggingsområdene for kombinerte 

formål bolig, kontor og forretning. Innsendte planforslag for Bjørnstranda 

samt konkrete utbyggingsønsker fra Kræmer underbygger behov for en 

helhetlig vurdering av visse overordnede, prinsipielle spørsmål som nevnt 

innledningsvis.  

 

Bjørnstranda 

Det foreligger et konkret reguleringsplanforslag for Bjørnstranda. Området 

ønskes omregulert til boligformål samt boligkompatibel næringsvirksomhet, i 

samsvar med kommunedelplanen. Området planlegges omdannet fra industri 

til å bli en sentral brikke i etablering av Stakkevollvegen til et attraktivt, tett 

og bynært bo- og næringsområde.  

 

Det planlegges relativt høye næringsbygg langs Stakkevollvegen (opp til kote 

+35, men byggehøyden er nylig opplyst å være revidert/justert i samsvar med 

gjeldende retningslinjer). Boligbyggene plasseres hovedsakelig i høye, slanke 

lameller langs sundet. Disse er angitt å være 12-14 etasjer. Gesimshøyde på 

de høyeste byggene er på kote + 51,5. 

 

Utfordringer i forhold til kdp er særlig byggehøyder (også sett i sammenheng 

med naboeiendommene/helhet), adkomst, internveiforbindelser. 

 

 



 

 

 
Ill.: Bjørnstranda, forslagsstiller 

 

 Kræmer 

Grunneier ønsker å revidere boligdelen av gjeldende plan 1624 (vedtatt 

16.06.2013). Man ønsker en endring av uterom og boligbygg, samt å øke 

antall boenheter. Uterommene vil da i større grad legges mellom 

boligbebyggelsen, i tillegg til en vesentlig økning i byggehøyde. Det 

planlegges seks slanke, høye lameller ut mot sundet. Eksakt byggehøyde er 

ikke oppgitt, men man ønsker 12-15 etasjer med boliger. Utfordringer: som 

for Bjørnstranda. 

 

 
 Ill.: Kræmer Brygge, forslagsstiller 



  

 

 
 

 

Ill.: Planområdenes beliggenhet i forhold til hverandre. Sammenstilte volum 

tilsendt fra grunneiere (Byutvikling) 

 

Høyde-

bestemmelser 

Gjeldende kommunedelplan har følgende bestemmelse om byggehøyder 

langs østsiden av Stakkevollveien (punkt 13, 13.1): 

 

«Byggehøyder fastsettes i reguleringsplan. Gesimshøyde skal utredes i 

forhold til utsikt og sol/skyggeforhold for omkringliggende bebyggelse».  

 

Bestemmelsen må sees i sammenheng med følgende retningslinjer:  

Punkt 1b): «For et begrenset antall bygg langs sjøsiden tillates det vurdert 

nybygg over 21 meter», og punkt 13 a): «For nybygg tillates byggehøyder på 

5 etasjer langs østsiden av Stakkevollveien og 7 etasjer langs sjøsiden» 

 

Det er på det rene at spørsmålet om byggehøyder var gjenstand for diskusjon 

da planen ble vedtatt i kommunestyret. Det som i dag er retningslinjer var 

opprinnelig foreslått som bestemmelser, men kommunestyret vedtok 

endringene som vist over. Dette må selvsagt kunne sees som et uttrykk for at 

man ikke har ønsket noen gitt høydebegrensing. På den annen side ville man 

styre høyden gjennom høydeangivelser i retningslinjer, og det ble gitt en egen 

retningslinje for nybygg over 21 meter, som kan «vurderes» for et begrenset 



antall bygg. 

 

Samlet sett må dette forstås slik at man har ønsket på ha styring med 

byggehøyder. I praksis har dette fungert slik at retningslinjene har vært sett 

som nettopp retningsgivende for byggehøyder. Forslagsstillere har i stor grad 

forhold seg til dette, og avvik har vært begrenset og særskilt begrunnet. 

Byggehøyder har mao. vært tema i alle detaljreguleringsplanene innenfor 

KDP-området, og man har konkludert noe ulikt avhengig av hvilken 

sammenheng byggeområdet inngår i. Likevel er det samlede resultatet per 

2015 at retningslinjene har vært bestemmende for det vesentlige av høyder, 

men at det likevel har vært rom for avvik. Et eksempel på dette er vedtatt 

reguleringsplan for Nordøya sjøfront, hvor det for et begrenset volum er 

tillatt kotehøyder på 41,20: 

 
Ill.: Nordøya sjøfront, forslagsstiller 

 

 

  
Ill.: Plankart Nordøya Sjøfront m angitte kotehøyder  



 

 Utbyggingsønskene fra Bjørn Eiendom AS og Kræmer AS utfordrer planens 

bestemmelser og retningslinjer på høyder på en helt annen måte enn tidligere 

planer. Planforslaget for Bjørnstranda og skissene fra Kræmer innebærer en 

dobling av byggehøyder angitt i KDP for større deler av byggeområdene, 

både langs selve Stakkevollvegen og mot sjøen.   

 

 Dette er også problematisk i forhold til forslagsstillerne som så langt har 

forholdt seg til gjeldende retningslinjer som grunnlag for sine prosjekter.  

 

I prinsippet er dessuten etasjetall en lite egnet metode for angivelse av 

byggehøyder, og i nyere planer er man gått bort fra dette. I departementets 

veileder om beregnings- og måleregler heter det i punkt 5-9 at gesims- og 

mønehøyder skal angis i kotetall eller i meter fra planert terreng, og det er 

ikke hjemmel for å fastsette høyder i etasjetall. Også dette taler for en 

opprydding på dette området. 

 

Hensynet til likebehandling og like muligheter, med byggehøyder vist i 

illustrasjon 1, viser at byggetiltakene med gesimshøyder på over kote +50 får 

vesentlige konsekvenser for både nær- og fjernområdene. For å sikre gode, 

helhetlige vurderinger av hele området, og for å sikre at befolkningen får 

anledningen til å påvirke, bør overordnet plan revideres for å sikre en 

helhetlig utvikling. Medvirkning til nye rammer vil også sikre legitimitet til 

kommunens utviklingsønsker for området. 

  

Høyhusstrategi Det vises i den sammenheng også til at spørsmål om byggehøyder, og mer 

generelle prinsipper for dette, har vært gjenstand for omfattende 

medvirkningsprosesser og utredninger i andre både større og mindre byer. 

Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger er Hamar er eksempel på dette, og 

Drammen kommune arbeider nå med dette spørsmålet.  

 

I arbeidet med kommuneplanen, hvor fortetting er helt sentralt, pekes nettopp 

på at Tromsø må ha en oppfatning om hvordan man skal tilrettelegge for 

bygging i høyden. Nettopp derfor blir dette et særlig tema i arbeidet med 

revidering av kdp. 

 

 

Trafikk, ÅDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplanen har bl.a. følgende bestemmelser om trafikk, punkt 5.1: 

«Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk(ÅDT) for Stakkevollvegen skal ikke 

overstige 16.000 kjøretøy». 

 

Samlet analyse gjennomført i forbindelse med Tromsøpakke 3 viser at 

kommunedelplanens bestemmelse for maksimalt tillatt ÅDT allerede er 

overskredet med de planer som nå er vedtatt. Det er derfor nødvendig å se på 

andre muligheter for å håndtere trafikkmengdene som de private tiltakene vil 

medføre. Alternativer som må vurderes er parallell trasé på østsiden av 

Stakkevollvegen. Det er viktig at kommunen sørger for at gjeldende 

kommunedelplan ikke er til hinder for realiseringen av Tromsøpakke 3, og at 

man samtidig vurderer dette opp mot konsekvensene av de private tiltakene. 



 

Tromsøpakke 3 

 

Utbyggingsplanene for strekningen Hansjordnesbukta – Breivika langs 

Stakkevollvegen utgjør prosjektet Tromsøpakke 3. Kommunen har satset 

betydelige ressurser på å utvikle strekningen med fokus på kollektivtrafikk,  

gående og syklende. Utvikling av Stakkevollvegen er også en forutsetning for 

utvikling og fortetting langs vestsiden av vegen. For å ivareta målsettingen 

med et stort og krevende infrastrukturprosjekt kreves det en revidering av 

forhold knyttet til selve veiarealet; veibredde, avkjørsler, samlet 

trafikkbelastning m.v.  

 

Skolekapasitet 

Barnehage 

Kdp-området inngår i Gyllenborg og Borgtun skolekrets. Begge barneskolene 

har svært liten eller ingen ledig kapasitet per i dag. I perioden frem til 2026 

forventes en forholdsvis stor underkapasitet med mindre man iverksetter 

kapasitetsøkende tiltak. Økt tilrettelegging for boligbygging forutsetter økt 

skolekapasitet. Gjennom revidering av kdp må man sørge for å binde 

sammen fremtidig boligbygging med sosial infrastruktur. 

 

Fortetting Boligområdene mellom Dramsvegen og Stakkevollvegen er i gjeldende 

kommuneplan ikke tatt med som fortettingsområde. Dette er en videreføring 

av forhold fra KPA fra 2007, og en føring som lå til grunn for arbeidet med 

plan 0229. Befolkningsvekst samt andre ønsker og prioriteringer rundt 

fortetting gjør at dette området nå vurderes på nytt med hensyn til fortetting. 

En revidering av kommunedelplanen vil kunne gi rom for langt flere og mer 

fremtidsrettete boliger også her, noe som bør sees i sammenheng med den 

totale utviklingen i området. 

 

 

Konklusjon 

 

 

Flere nye, større utbyggingstiltak langs Stakkevollvegen utfordrer 

retningslinjene og intensjonene i kommunedelplan for Stakkevollvegen – 

Tromsømarka. Kommunen ønsker å tilrettelegge for utvikling av området i 

samarbeid med grunneierne, men ser at misforholdet mellom føringer i 

overordnet plan og ønskete tiltak ikke kan håndteres tilstrekkelig på 

reguleringsplannivå. Byrådet ønsker derfor å revidere plan 0229 

Kommunedelplan for Stakkevollvegen – Tromsømarka med fokus på 

helhetlig utvikling av området, herunder boligantall, trafikkavvikling, sosial 

infrastruktur og byggehøyder. 

 

Reguleringsplanforslag i samsvar med bestemmelser og retningslinjer i 

gjeldende kommunedelplan vil kunne fremmes uavhengig av pågående 

revidering. 

 

 

 

 

 

 

 


