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Kommunedelplan (KDP) for Stakkevollvegen byutviklingsområde 

Temamøte: Byggehøyde – struktur - boligandel 

Gruppearbeid på kveldsmøte 5. november 2015  

 

 

1) Gjeldende KDP tillater noen bygg høyere enn 7 etg. "For et begrenset antall bygg langs 

sjøsiden tillates det vurdert nybygg over 21 meter". Hvor bør disse lokaliseres? 

Svar: 

- Karré blir for kompakt. 

- Høyhus er bedre. Man kan se mellom byggene.  

- Man kan ikke bo i byen og forvente å beholde utsikten, men skyggelegging derimot…. 

- Siktlinjer mot sundet viktig.  

- Kræmer og nordover pga. topografi og lengst ut mot sundet. Plasseres på steder der de 

kaster minst mulig skygge på naboer m.m. (Ut mot sundet.) 

- Hensynet til siktlinjer (ikke for tett). 

- Tverrstilte i forhold til Stakkevollvegen. 

- Topografien tilsier at høye hus bør plasseres på Kræmer og Bjørnstranda fordi det påvirker 

bebyggelsen bak i liten grad.  

 

 

2) Hvilken type høybygg bør det satses på? Mht. innhold og form på byggene. 

Svar: 

- Bra eksempel: Sør på Bjerkakerstranda. 

- Kostnadseffektivitet gir byggehøyde. Men er det nødvendig? 

- P-krav er det samme uavhengig av byggehøyde. Punktbygg +- 400 m2 (evt. lameller) 

- Avhengig av beliggenhet – mot sjø – bolig/fellesareal, mot veg – næring kommersiel 

virksomhet.  

- Skybar! 

 

 

3) Bør det etableres et bydelssenter med høye bygg for å markere stedet/senterområdet? Dvs. 

høye bygg som en identitetsmarkør. 

Svar: 

- Vi har sett inspirasjonsbilder fra andre millionbyer. Tromsø er noe annet, her er det ikke 

grunn som mangler. 4 etg blir barrierer. Høyhus (smale) blir det beste.  

- Høye bygg bør trekkes unna dagens bebyggelse, altså mot sjøen. 

- Høye bygg er ikke nødvendigvis viktig identitetsmarkør for bydelssenter – som i stor grad 

skjer i 1-etasje/møteplasser/byrom. 

- Nei. 

- Kombinasjon – god mix av bolig næring. 

- Sammenhengende struktur. 

- Kvaliteter på gateplan må vektlegges i et senterområde. Bebyggelsens høyde er av sidestilt 

betydning. 
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4) Bør kommunen i ny KDP åpne for en stor andel høye bygg i området? Hvilken maksimal høyde 

bør i så fall settes, og hvor kan det bygges høyt?  

Svar: 

- 7 etg. er kanskje nok.  

- Sykehotellet vil være for høyt langs Stakkevollvegen.  

- Maksimal høyde? Generelt lavt ca. 4-5 (etg?).  

- Er vi midt i en sprekkende boligboble? Bygger man to blokker til så blir det stopp? 

- Nei. 

- …stor andel av høye bygg i området: Stor – for å samle flere folk – større utearealer. 

- Bygges høyt: mot sjø. 

- Maks høyde: 15 etg. (Hva er forskjellen på 15 og 22 m.) 

- Ca. 20-25 %. 

- Hensynet til eneboligene på vestsiden av Stakkevollvegen må veie tungt i vurderingen av 

andel og plassering av høyhus.  

- Kanskje bør det ikke gis anledning til å etablere høyhus? 

 

 

5) Hvilke særlige hensyn bør kommunen legge til grunn ved godkjenning av høye bygg? 

Svar: 

- Henvisning til PBL. Man må ta hensyn til naboforhold, lys, skygge, friareal.  

- Utbyggerne må være flinkere til å se hvilke type leiligheter byen har bruk for. 

- Bokvalitet viktig, uterom, naturlig lys i boliger osv. 

- Fasade, estetikk, funksjonalitet, formål, ikke til hinder for andre bygg, naboer. 

- Grunnforhold dersom byggene etableres nærmere sjøfront, havnivåstigning, sol/skygge, 

plassering mht. påvirkning på naboer, trafikk (jo høyere hus – jo flere boliger/biler), vind på 

bakkeplan.  

 

 

6) Se snitt som illustrerer gjeldende KDP og fordeling av byggehøyde fra Stakkevollvegen mot 

sundet. Burde høydebestemmelsene/fordelingen vært anderledes?  

Svar: 

- Åpning til havet. 

- På oversiden (av Stakkevollvegen er privat-) boligene er ikke tatt med. 

- 4 mot Stakkevollvegen – 7 mot sundet – burde (det?) ikke være høyere mot sjøen? 

- Lavere mot Stakkevollvegen – f.eks Kræmer brygge siktlinjer ødelagt av støyskjerm. 

- For beboere bak vil det være fordelaktig å plassere de høyeste husene nærmest sjøen. 

 

 

7) Kommunestyret har gitt følgende KPA bestemmelse «Høyhus på Tromsøya må plasseres slik at 

vesentlig utsikt mot sundet ikke forringes.» Hvordan bør denne bestemmelsen gjøres gjeldende 

for Stakkevollvegen byutviklingsområde? 

Svar: 

- Er ikke siktlinjer nok? 

- Begrense massive bygg – bygge lameller eller punkthus.  

- Beholde eksisterende siktlinjer for beboerne bak.  
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8) Hvordan kan området utvikles med urbane kvaliteter? Hvordan skape en åpen og tilgjengelig 

sentrumsbydel? Hva er viktigst ved utvikling av en tett og kompakt by? 

Svar: 

- Har vi behov for dette? 

- Bydelen kan få skole i området, både for tryggheten (Borgtun er gammel) og for 

funksjonsforskjeller.  

- Stakkevollvegen – en firefelts veg, plassmangel. Mindre trafikk ønskelig.  

- Bydelsfunksjoner ja, men ikke store handelskonsepter pga. trafikk. 

- Større parker, bygg med kvalitet.  

 

 

9)  Hvordan bør fordelingen mellom bolig og næring være i området? Bør næringsareal vike for 

bolig? Over tid er det svingninger i markedet, bør fremtidens bygg har større fleksibilitet mht. 

bruk?  

Svar:   

- Bør næringsareal vike for bolig: Ja 

- Behovet for næringslokaler for høyt sipulert. 

- Eget senter for håndtverksbedrifter på kommunal grunn f.eks. Arnestedet. Stille bygg til 

rådighet. 6-7 ansatte. Kommunen bør ikke drifte et eget prosjekt.  

- Næring til Stakkevollvegen flyttes fra sentrum, så det blir tomme lokaler. 

- Fleksibilitet bolig-næring nødvendig. SSB sier vi får en annen befolkningsvekst.  

- Kombinasjon av formål er realistisk og ønskelig. 

- Markedsløsning. Næring bør vike for bolig der det er nødvendig.  

- I København er det masse leiligheter i 1. etg.  

- Boligkompatibel næring. 

 

 

10) Hvordan kan Stakkevollvegen byutviklingsområde understøtte visjonen om Tromsø som ‘Arktisk 

hovedstad’? 

Svar: 

- Må tenke innovativt og fremtidsrettet.  

 

 


