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1. Bakgrunn 

1.1 Formål 

              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. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn og vedtas politisk. 

 

Tromsø kommune ved Byutvikling har startet opp arbeidet med Kommunedelplan for 

byutviklingsområde Stakkevollvegen. Kommunedelplanen skal legge rammene for utvikling av 

planområdet i et langsiktig perspektiv. Planen tilrettelegger ikke bare for en ny bydel med 

bydelssenter, men også for en utvidelse av sentrumsfunksjoner i en framtid hvor plassbegrensninger 

gjør at sentrum vil vokse ut over dagens avgrensning, jf. gjeldende sentrumsplan og 

kommuneplanens arealdel. 

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 (høringsutgave) legger til grunn prioritering av boligformål, 

fortetting av boligområder og mer effektiv arealutnyttelse for å møte de utfordringer byen står 

ovenfor. Dette er en mer markert utvikling av Stakkevollvegen med tett og kompakt byutvikling, men 

likevel i tråd med intensjonene i Kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka (2010).  

 
Planområdets beliggenhet på Tromsøya. 

  

Området mellom sentrum og Breivika skal være et satsningsområde for det moderne, 

framtidsrettete Tromsø og bidra til å binde sammen de to største arbeidslivskonsentrasjonene i 

Tromsø kommune. Området skal på sikt omdannes fra industri og forretning til en levende bydel med 

boliger, parker og rekreasjonsområder, forretninger og kontorer, og med innslag av tradisjonelle 

industriformål og maritimt rettet næringsvirksomhet. 
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Planarbeidet skal ha fokus på helhetlig utvikling av området og legge til rette for (utdrag fra 

saksvedtaket mars 2015): 

o Utvikling av området til en «grønn bydel» basert på miljøvennlig transport og energieffektive 

bygg.  

o Økt boligbygging, herunder avklaring av behov for økt kapasitet for skole og barnehage. 

o Fremtidens trafikkavvikling, herunder internvei og parkering. 

o Byggehøyder ut over gjeldende retningslinjer. 

o Styrket sammenheng mellom delområder med en god grønnstruktur kombinert med  

urbane kvaliteter. 

Ambisjonene for gjeldende plan skal i stor grad videreføres, men arbeidet skal oppdatere og 

oppgradere virkemidlene for en slik ønsket utvikling, slik at kommunedelplanen blir et enda mer 

effektivt verktøy for styring og samordning. Kommunedelplanen har et langsiktig tidsperspektiv, ca. 

30-50 år, og vil legge rammene for seinere reguleringsplanarbeid, både på område- og detaljplannivå.  

Parallelt med kommunedelplan for Stakkevollvegen byutviklingsområde utarbeides det en egen 

områdereguleringsplan for Nordbyen. Det er viktig å se disse planene i (tett) sammenheng.              

For begge planene er det urban byutvikling det står om, med tilrettelegging for et mangfold av 

funksjoner og gode urbane bomiljøer med økt antall boliger i forhold til i dag. Når det gjelder 

fremtidig skolebehov er naturlig å vurdere Nordbyen og Stakkevollvegen i sammenheng, fordi denne 

delen av øya har stor underdekning i skolekapasitet. Manglende skolekapasitetsøkning vil i praksis 

bremse boligutviklingen i disse områdene. 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stakkevollvegen (2015), med formål om trafikkregulering og 

utvidelse av vegbredden. Rammene som denne planen setter skal legges til grunn for 

kommunedelplanen.  

1.2 Planområde og utviklingstrekk 

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 Gulengvegen og Langsundvegen som øvre grense. Kommunedelplanen har 

som følge av ny planavgrensning fått nytt navn og nytt plannummer. 

  

Planarealet omfatter et område fra Hansjordnesbukta (mot grensen til det egentlige Tromsø 

sentrum) til Erling Kjeldsens veg som danner en slags grense mot campusområdet i Breivika. 

Stakkevollvegen utgjør i seg selv en av hovedfartsårene for kollektiv- og biltrafikk i byen. Bebyggelsen 

nedenfor vegen er i stor grad dominert av industri, lagervirksomhet og arealkrevende handel. 

Området overfor vegen preges av frittliggende boligbebyggelse og noe offentlig virksomhet. Plan-

området er ca. 2 km. i utstrekning.  
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Flyfoto av området med planavgrensning.  

Endrete driftsbetingelser er grunnlaget for at de fleste grunneierne langs sjøsiden av Stakkevollvegen 

ønsker endring i arealbruken samt en oppgradering av områdets bygningsmasse og omdømme. 

Endringer i næringslivet innebærer at den dominerende industri- og fiskerirelaterte virksomheten 

enten har lagt ned eller flyttet. Dette er en del av en internasjonal utvikling hvor tyngre industri fases 

ut av bysentrum og sentrumsnære områder, og erstattes av en kombinasjon av bolig- og 

næringsformål. Områder med sjøfront framstår som særlig attraktive.  

1.3 Gjeldende kommunedelplan 

Kommunedelplan for Stakkevollvegen – Tromsømarka ble vedtatt i 2010, som resultatet av flere tiår 

med utredningsarbeid. Planen er et omfattende og grundig dokument, som inneholder retningslinjer 

for en helhetlig og langsiktig utvikling av denne delen av Tromsøya.  En viktig problemstilling var 

sammenbindingen av yttergrensene i planområdet, sjøfronten og Tromsømarka, og tilgjengeligheten 

til marka fra Stakkevollvegen. I denne sammenheng ble også Dramsveiens rolle diskutert. 

 

 Planavgrensning for gjeldende Kommunedelplan for Stakkevollvegen–Tromsømarka og kommunedelplan for 

byutviklingsområde Stakkevollvegen (markert med stort stiplet strek). 
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Etter vedtaket av kommunedelplanen i 2010, har østsiden av Stakkevollvegen blitt et attraktivt 

utbyggingsområde, særlig for boliger og forretningsvirksomhet. Kræmer og Bjørnstranda er de store, 

nye utbyggingsområdene for kombinerte formål bolig, kontor og forretning. Siden planen ble laget 

har man fått etablering av brannstasjon og politihus i den sørlige delen av planområdet. Det er 

bygget bolig i nordre del av Kræmer, Slippen er opparbeidet til park og Trofi teknopark er realisert. 

Øvrige utbyggere har fremmet planer for sine eiendommer, flere reguleringsplaner er allerede 

vedtatt iht. gjeldende kommunedelplan. Dette viser at det er stor optimisme og investeringsvilje i 

området.  

 
Illustrasjonen viser realiserte planer og forslag pr i dag.  

Selv om planens hovedtrekk og intensjoner i stor grad har blitt fulgt opp, er det likevel behov for 

endringer for å justere kursen i forhold til de siste års planlegging og utbygging, sammenholdt med 

fremtidens behov. Dette gjelder uavhengig av konkrete, foreliggende reguleringsplanforslag. 

Planforslag for Bjørnstranda samt konkrete utbyggingsønsker fra Kræmer underbygger behovet for 

en helhetlig vurdering av visse overordnede, prinsipielle spørsmål. 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.  

 

På det tidspunkt ny kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen er vedtatt, vil (fortsatt) 

kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka være gjeldende for arealene som ikke inngår i 

ny plan. Det er behov for karttekniske justeringer av sist nevnte plan men disse justeringene vil bli 

håndtert i senere planprosess. 
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Øyeblikksbilder fra dagens Stakkevollvegen. Stikkord er: Fortidens atmosfære, et stort skalert landskap, røffe 

detaljer og materialer, lite barnevennlig, god utsikt over sundet og fastlandet, behov for oppgradering, 

kontraster, mye asfalt, nesten ingen grøntarealer eller trær, øde, stort potensial for transformasjon, fiskeri, livet 

på havet, framtiden, mot og optimisme. 
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2. Urban struktur  

2.1. Føringer i kommuneplanens arealdel 2015-2026 

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. 

 
Oversikt over knutepunktene i bynære områder (Kommuneplanens arealdel 2015-2026) 

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging påpeker at 

utvikling av tett og kompakt by må ledsages av flere hensyn: I planleggingen skal det tas hensyn til 

overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, 

kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som 

ressurser i by- og tettstedsutviklingen.  

2.2 Kommuneplanens arealdel 2011-2022 

 

 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2011-2022.  

Brunt felt er arealer avsatt til sentrumsformål, med 

bestemmelser knyttet til handel. Dette gjelder Kræmer, Esso-

parken og Bjørnstranda. 

For øvrig er ligger det inne en egen bestemmelse som fastslår at 

kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka (2010) 

gjelder foran kommuneplanens arealdel 2011-2022 ved 

motstrid. 
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2.3 Kvartalsstruktur, bygater, bydelssenter 

Hvordan vi utformer byrommet har stor betydning for opplevelseskvaliteter og estetiske hensyn. Det 

påvirker også kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. Utviklingen av et helhetlig og 

velfungerende bydelssenter kan ikke utelukkende baseres på kortsiktige utbyggingsønsker og 

tilrettelegging for større bolig- og næringsprosjekter, men bør vokse fram i samspillet mellom ulike 

samfunnsinteresser og som resultat av et samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet. 

Planområdet kan anses som en forlengelse av sentrum, og med sentrumsstruktur og funksjoner som 

utgangspunkt, men med en egen dimensjon basert på områdets egne kvaliteter. 

o Kommunedelplanen skal ta sikte på å utvikle helhetlig urban struktur med bygater og 

bydelssenter langs Stakkevollvegens østside.  

o Utviklingen skal baseres på tilpasning til eksisterende bygningsmasse, utbygging av 

tilgjengelig landareal og utfylling eller utbygging i sjø. 

o Et viktig spørsmål blir hvilke byfunksjoner som skal inn i kvartalsstrukturen for å få til en 

levende bydel som blir god å bo og arbeide i.  

 

                                              
Idéskisse viser kvartalsstruktur med internveg parallelt med Stakkevollvegen fra kullkransvingen og nordover. 
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Utvikling av fremtidig urban struktur med bydelssenter langs sjøsiden av planområdet krever 

etablering av et eget gatenett med forbindelseslinjer til Stakkevollvegen. Fremtidig gatenett må 

utvikles mht. ferdsel for gående, syklende og biltrafikk, og vil gå på tvers av eiendomsgrensene i 

området.  Dette utfordrer selvsagt den enkelte grunneiers og utbyggers ønsker og behov i noen 

tilfeller. 

o Nytt gatenett med internveg og tverrgater i planområdet vil være eiendomsovergripende og 

danne grunnlag for all videre reguleringsplanlegging i planområdet.  

o Tverrgatene i planområdet skal være forbindelsesveger til Stakkevollvegen, og skal ta 

utgangspunkt i Tromsøpakke 3 og detaljreguleringsplan for Stakkevollvegen. 

Idéskisse viser gatenett med tverrgate tilsluttet internveg, og Stakkevollvegen via lyskryss.  

Planområdet mangler i dag et tydelig definert bydelssenter, med de senterfunksjoner som bør være 

til stede i et såpass sentralt område. Et bydelssenter langs Stakkevollvegen må ses som et 

supplement til Tromsø sentrum, som, i tillegg til å fungere som en kobling mellom sentrum og 

universitetsområdet, skal betjene beboerne i området. Tomtene Kræmer, Esso, Bjørnstranda er 

velegnet som lokalisering av et slikt framtidig bydelssenter, da de ligger midt på Stakkevollvegen og 

utgjør store landbaserte utviklingsareal. Samlet sett gir dette en unik mulighet til å styre utviklingen i 

ønsket retning innenfor planområdet.  

Begrepet «bydel» betegner tradisjonelt et sentrumsnært område med nærbutikk, diverse 

servicefunksjoner og bomiljø som lar seg avgrense noenlunde geografisk. Planarbeidet legger til 

grunn at planområdet skal anses som en forlengelse av det tradisjonelle Tromsø sentrum, men at 

området skal utvikles på egne premisser. Hvilket innhold man skal legge i begrepet «bydel» i denne 

sammenheng må bli en del av det videre planarbeidet. 

o Området med tomtene Kræmer, Esso og Bjørnstranda defineres som framtidig bydelssenter. 

o Aktuelle bydelssenterfunksjoner utredes nærmere.  

o All videre reguleringsplanlegging i planområdet skal ta hensyn til denne dimensjonen. 
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2.4 Byggevolum og høyder 

Byggevolum og høyder påvirker lokale vindforhold, lys og skygge, opplevelsen av skala og utsikt for å 

nevne noen vesentlige aspekter. Byggehøyder har vært omfattende utredet i andre byer, slik som 

Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Hamar og Drammen. Fortetting er et sentralt tema i 

kommuneplanens arealdel 2015-2026, hvor det pekes på at Tromsø i større grad må vurdere å bygge 

i høyden: Som en del av kommunens strategi for å bygge tettere, er det også naturlig å vurdere bygging 

av høyhus i Tromsø. Høyhus kan representere fordeler for næringslivet ved at det spisser 

konkurransevilkårene, og høyhus kan gi muligheter for sentral plassering, synlighet og profilering. På 

den annen side kan høyhus også representere utfordringer i forhold til etablert byform og bystruktur, 

lokalklima, opplevelser av omgivelsene osv.  

Gjeldende kommunedelplan sier følgende: Byggehøyder fastsettes i reguleringsplan. Gesimshøyde 

skal utredes i forhold til utsikt og sol/skyggeforhold for omkringliggende bebyggelse. Bestemmelsen 

må sees i sammenheng med følgende retningslinje: For et begrenset antall bygg langs sjøsiden tillates 

det vurdert nybygg over 21 meter. For nybygg tillates byggehøyder på 5 etasjer langs østsiden av 

Stakkevollveien og 7 etasjer langs sjøsiden.  

Disse retningslinjene var opprinnelig foreslått som bestemmelser. Styringen av byggehøyde har i 

praksis fungert slik at retningslinjene har vært sett på som nettopp retningsgivende. Forslagsstillere 

har i stor grad forholdt seg til dette, avvik har vært begrenset og særskilt begrunnet og man har 

konkludert ut fra hvilken sammenheng byggeområdet inngår i. Et eksempel på dette er Nordøya 

sjøfront, hvor det for et begrenset volum er tillatt kotehøyde 41. 

 

Eksempel på høyhusbebyggelse mot sjø i planområdet (ill.: Nordøya sjøfront). 

Nyere utbyggingsønsker utfordrer planens retningslinjer på en helt annen måte enn tidligere. 

Planene innebærer en dobling av kommunedelplanens byggehøyder for større deler av 

byggeområdene, både langs selve Stakkevollvegen og mot sjøen, noe som vil påvirke både nær- og 

fjernområdene. 

o Det skal utarbeides bestemmelser for byggehøyder og volum, samt utnyttelsesgrad for 

planområdet.  

o Bestemmelsene skal sikre en helhetlig og harmonisk utvikling av området. 
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2.5 Fremtidsrettede – miljøvennlige prosjekter 

I saksvedtaket for kommunedelplanen uttrykkes et ønske om å utvikle området til en «grønn bydel» 

basert på miljøvennlig transport og energieffektive bygg. Det er ønskelig at Stakkevollvegen skal 

utvikles til en «grønn» bydel i vid forstand av ordet. Fremtidsrettede prosjekter som gir klimavennlige 

nybygg, rehabiliteringer og områder er en intensjon i arbeidet med et planforslag.  

 

Aktuelle prosjekter og aspekter i dette (til videre diskusjon ved utvikling av et planforslag): 

- Bygg med lavt energibruk (passivhus o.a.) 

- Lavt klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv (BREEAM-prosjekter) 

- Gjenbruk av materialer og eksisterende bygningsstruktur 

- Bruk av miljøvennlige materialer 

- Miljøvennlig energi 

- Åpne overvannsløsninger 

 

Funksjoner, lokalisering og innhold vil bli drøftet i kommunens dialog med utbyggere. For eksempel 

kan Stakkevollvegen lanseres som en miljøvennlig bydel med høyteknologiske bygningsløsninger. 

Området representerer den såkalte «nærhetsbyen», med god tilgjengelighet og nærhet til mange 

funksjoner, et sted der man kan bo, jobbe og trene i et avgrenset nabolag. Samtidig er det viktig å få 

fram at nærheten til sjøen er en særlig kvalitet for dette området som må reflekteres i 

prosjektutviklingen. 

o Miljøvennlige prosjekter skal være med på gi bydelen et konkurransefortrinn og en ny 

identitet. 

2.6 Framtidsbilder 

I forbindelse med utvikling av et planutkast skal det også «gjøres noen tanker» om hvordan arealet 

fra Tromsøysundet til Tromsømarka vil utvikle seg over tid.  

 

Arbeidet vil bli gjort som uforpliktende studier, - som i første rekke skal skape diskusjon om hvordan 

byen vil utvikle seg i framtiden og hvordan byutviklingsområde langs Stakkevollvegen er en del av 

dette større bildet. 
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3. Stedlig særpreg: Stakkevollvegens historie og 
kulturmiljøer 

3.1 Virksomhet gjennom 200 år 

Stakkevollvegen er en gammel og viktig forbindelsesåre med røtter tilbake til tidlig 1800-tall, og som 

har blitt forsterket gjennom utviklingen av området. Stakkevollvegen som ferdselsåre kan knyttes til 

tre historiske funksjoner: 

1) Forbindelse til gårder som ble etablert i perioden 1800-1850. 

2) Forbindelse til industrien i perioden 1800-1980.   

3) Forbindelse til Skattøra sjøflyhavn i perioden 1938-1975. 

Store gårder som Stakkevollan gård og sjøflyhavna er ikke innenfor planområdet, men historien 

understreker veistrekningens tidsdybde og historiske funksjon på denne delen av øya.  En annen 

dimensjon med veien er at den frem til 1960-tallet var en vei som i hovedsak fulgte strandlinja. I dag 

er kontakten mellom veien og sundet stort sett borte. Landskapet på sjøsiden av veien er altså 

ganske ungt og er i stor grad fundamentert av ulike typer avfall både fra privathusholdninger, industri 

og også krigsmateriell i følge muntlige kilder. Oppå fyllingene vokste det frem et område med 

forskjellig slags industri som kunne få tilførsel av råvarer direkte fra kaia, og kunne frakte ferdige 

produkter ut igjen. 

På 1800-tallet foregikk virksomhet som var knyttet til lokale råvarer, f.eks. tranproduksjon, i tillegg til 

at det ble etablert skipsverft på Hansjordneset og kullhandel. Denne virksomheten bidro til utvikling 

av området, men også til arbeidskonflikter og opprettelse av Løsarbeidernes fagforening.  I perioden 

1900-1940 ble blant annet Tøllefsens skipsverft, Lærfabrikken, Nordolje, Tromsø Olje- og 

sildemelsfabrikk og kullkrana etablert.  Industriutviklinga fortsatte etter krigen, og en del av den 

etablerte virksomheten måtte vike for nyetableringer. Det var betongfabrikk, fiskeindustri og 

rekefabrikk, byggevare- og stållager, skipshandel, treforedlings- og ferdighusfabrikk. 

Området rommer ikke bare industrihistorie. Det ble bygd et koleralasarett i 1911 på Steinbergan (nå 

Bjørnstranda), som siden ble utvidet til en fullstendig karantenestasjon.  Lærfabrikken ble under 

andre verdenskrig brukt som krigsfangeleir og deretter mottak for de tvangsevakuerte i 1944. I nyere 

tid har området fått stadig flere butikker inkludert store dagligvarehandler i tillegg til f.eks. 

treningsstudioer og legesenter. Områdets funksjonelle utvikling tok enda en ny dreining da 

brannstasjonen ble lagt hit i 2010 og politistasjonen i 2015.  

3.2 Kulturminner 

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, også lokaliteter (steder) 

det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Det er hverken mulig eller ønskelig å 

bevare alle kulturminner, men vi vil til enhver tid foreta en utvelgelse av kulturminner vi mener er 

spesielt betydningsfulle. Kulturminner kan ha en viktig funksjon som identitetsskaper, det som gir et 

område særpreg og forankring i en tid hvor alt forandres stadig raskere. Vi har ovenfor fastslått at 

industrihistorien er den mest dominerende delen av de historiske lagene i planområdet både med 

tanke på kontinuitet over 200 år og fysisk omfang.  
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I gjeldende kommunedelplan er 20 enkeltbygninger avsatt til bevaring innenfor planområdet, men 

det er nå bare Lærfabrikken (Stakkevollvegen 14 a og b) som knyttes til industrihistorien. En bygning 

fra Tøllefsenverftet (ved Kræmer brygge) var avsatt til bevaring i kommunedelplanen, men ble likevel 

tillatt revet i reguleringsplanen. I reguleringsplanen for Nordøya sjøfront ble bygningen Nordøya 

Fiskeindustri fra 1965 og tilstøtende lossekran regulert til bevaring.   

 
Stakkevollvegen 65, industribygg og lossekran. Regulert til bevaring i 2014. 

En konklusjon er at bevaringsbestemmelsene i gjeldende planverk ikke speiler områdets mest 

dominerende historiefortelling – nemlig industrien ved Stakkevollvegen. Planarbeidet vil derfor dreie 

seg om hvordan industrihistorien kan formidles og på hvilken måte viktige teknisk-industrielle 

kulturminner kan bevares og brukes som ressurser i omdanningen av området. 

o Hvilke bygninger, installasjoner og kulturmiljøer bør bevares helt eller delvis, som minner fra 

industrihistorien? 

       
Eksempel på industriarkitekturen i planområdet. 
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3.3 Ny identitet: bevaring og omdanning 

Området nedenfor Stakkevollvegen er i dag preget av industriens strukturer og logikk, og det er 
behov for omdanning til et mer menneskevennlig og grønt miljø. Samtidig har industriarkitekturen 
mange spennende og miljøskapende elementer: det er solide og funksjonelle konstruksjoner, store 
betongvolumer som fungerer som landemerker, rørstrukturer og kraner med skulpturelle kvaliteter.   

 
Eksempel på industriarkitekturen i planområdet. 

Målet med planen er at området skal få en ny identitet, og i oppbyggingen av den nye identiteten er 
den historiske identiteten en vesentlig ressurs. Den eksisterende bygningsmassen, konstruksjonene, 
kaiene og pirene skal vurderes i forhold til bevaring som kulturminner, i forhold til delvis bevaring og 
gjenbruk i nye konstruksjoner og som inspirasjon og gjendiktning i ny bebyggelse. Stakkevollvegens 
industrihistorie kan fortelles både gjennom bevarte kulturminner, gjenbrukte bygg og materialer, og 
estetiske nytolkninger.  
 

 

o Utbyggingen av planområdet skal ta hensyn til den dimensjonen som kulturarven og det 

eksisterende kulturmiljøet representerer. 
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4. Sentrale planformål og bestemmelser 

4.1 Bolig 

Området skal utvikles til en attraktiv bydel med noen klart profilerte kjennetegn. Et av disse vil være 

at det ikke er et utpreget boligområde som f.eks. Strandkanten, men at det på en god måte 

kombinerer næringsvirksomhet, boliger, kultur- og utdanningsvirksomhet. Området på sjøsiden må 

også knyttes til oversiden av Stakkevollvegen, hvor det i all hovedsak ligger boliger. Området må gis 

noen tydelige profilerte prosjekter som gir området en ny identitet. 

 
Betongsiloene som framtidig studentheim? 

Det er viktig å stille en del spørsmål knyttet til utviklingen av boligstrukturen i planområdet:   

o Hvilke typer boliger ønsker man (boligtype, antall rom m.m.)? 

o Hvem skal bo i området (alderssammensetning, spesielle befolkningsgrupper m.m.)? 

o Hvordan skal sammenhengen mellom boliger og næring være? 

o Hva er konsekvensene for øvrige areal- og samfunnsformål (skole, barnehage, trafikk m.m.)? 

4.2 Næring 

Planområdet er svært gunstig lokalisert med hensyn til næringsutvikling. Beliggenheten midt mellom 

sentrum og universitetet gjør at virksomheter kan trekke veksler på god markedstilgang, 

nettverksmuligheter og kunnskapsformidling fra både sentrum og universitetet. Planområdets 

attraktivitet vil forsterkes ved at ulike bystrukturer knyttes sterkere sammen, for eksempel koplingen 

mellom sentrum og Breivika, og mellom bymarka, planområdet og sundet. Når slike overordnede 

strukturer ivaretas bidrar det til å gi planområdet et betydelig løft, og et forbedret omdømme. 

 

Det planlegges for forretning og kontor på begge sider av Stakkevollvegen.  

På vestsiden av vegen skal bebyggelsen utformes slik at den funger som en buffer mot det etablerte 

boligområdet på oversiden av vegen, samt bidra til å skape et bymessig uttrykk langs vegen. 
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Forretning og kontor langs vegen underbygger Stakkevollvegens rolle som en framtidig styrket 

bygate med senterfunksjoner.  

På sjøsiden planlegges det for forretning og kontor i kombinasjon med bolig eller annen type næring. 

Større innslag av forretning og kontor enn det som preger området i dag er valgt for å underbygge 

visjonen om en omforming fra et industribasert til et urbant og sentrumsnært område. Forretning og 

kontor er næringsvirksomhet som også kan kombineres med friområder/byrom.  

Deler av planområdet har fortsatt innslag av industri og tradisjonell (maritimt rettet) 

næringsvirksomhet. Det er viktig at disse gis utviklingsmuligheter, både for å bevare tradisjonsrike 

næringer i planområdet og for å sikre et mangfold av arbeidsplasser. Målsettingen er at folk skal 

kunne bo der de jobber. 

o Stakkevollvegen skal ha næringsområder også i framtiden. 

o Hvilke næringer er boligkompatible? 

o Ivareta den tradisjonelle og maritimt rettete industrien i planområdet. 

o Vurdere næringsetablering i 1. etasje. 

4.3 Handel 

Tromsø kommune ønsker at det langs Stakkevollvegen skal være handel på tilsvarende nivå som 

øvrige bydelssenter i Tromsø, for å forhindre negativ handelsutvikling i Tromsø sentrum.  

 

I det videre arbeid med handel for Stakkevollvegen byutviklingsområde bør følgende drøftes 

nærmere: 

o Hvilken tilrettelegging bør det legges opp til for å bidra til at de handlende i økt grad ferdes som 

gående, syklende og kollektivreisende? 

o Hvilken tilgjengelighet kreves for bil?   

 

4.4 Skole 

o Økt tilrettelegging for boligbygging forutsetter økt skolekapasitet. I arbeidet med 

kommunedelplanen må man sørge for å binde sammen fremtidig boligbygging med sosial 

infrastruktur.  

 

Både Nordbyen og Stakkevollvegen byutviklingsområde inngår i Gyllenborg og Borgtun skolekrets. 

Begge barneskolene har i dag svært liten eller ingen ledig kapasitet. Prognosene fra 2013 (publisert 

2014) viser at skolene har for lav kapasitet i forhold til forventet folketallsvekst i de to skolekretsene. 

Prognosene viser en underkapasitet på ca 210 plasser i 2028. 
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Prognoser Gyllenborg og Borgtun skoler til 2028, pr 2013. Underdekning på hhv ca 60 og 150 plasser. 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 påpekes det at manglende skolekapasitet skal møtes på 

følgende måte:  

- Det skal ikke bygges noen nye barneskoler. 
- Kapasitetsøkende strategier:  

o Skolekretsendringer.  
o Kapasitetsøkende tiltak ved Solneset, Borgtun, Gyllenborg, Prestvannet og Bjerkaker 

barneskoler. 

I og med at underdekningen er så stor, vil selv en utvidelse av Borgtun skole ikke kunne dekke opp 

for det fremtidige skolebehovet gitt økt tilrettelegging for bolig innenfor Nordbyen og 

Stakkevollvegen byutviklingsområde.  

 

 

 
Esso-tomta er i dag i privat eie og uten noen form for opparbeidelse. Arealet er i kommunedelplan for 

Stakkevollvegen-Tromsømarka avsatt til friområde, med bestemmelser om parkopparbeidelse samtidig som det 

tillates etablert idretts- og kulturanlegg. Det avsatte arealet er på 20,4 mål. Esso-tomta kan være et alternativ 

mht. en fremtidig, ny barneskole. Det fordrer imidlertid en avveining mellom arealstørrelse for skolegård og 

arealstørrelse på tilgrensende park. Et viktig moment vil være at skole ikke skal gå på bekostning av 

parketablering i bydelen.  
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4.5 Trafikkareal  

Stakkevollvegen domineres av biltrafikk (personbil og gods), og en relativt liten andel gående og 

syklende. Trafikkberegninger fra 90-tallet indikerer at mellom 60 og 75 % av trafikken består av 

gjennomgangstrafikk. Lav endringstakt og fravær av nyetableringer gjør at dette bildet gjelder også i 

dag. Breivikatunnelen og E8 mellom Hungeren og Breivika har kapasitet til å ta unna dagens 

gjennomgangstrafikk. Maksimalt tillatt døgntrafikk i gjeldende kommunedelplan er 16 000. Dette 

tallet er allerede overskredet med de planer som nå er vedtatt.  

Utbyggingsplanene for strekningen Hansjordnesbukta – Breivika langs Stakkevollvegen utgjør 

prosjektet Tromsøpakke 3 (TP3). Her er det pekt på utfordringer knyttet til kapasitet, kryssløsninger 

og avkjørsler. Det er utarbeidet detaljregulering for Stakkevollvegen, med sikte på trafikkregulering 

og utvidelse av vegbredden. Premissene i denne planen må legges til grunn for all videre planlegging i 

området, herunder også kommunedelplanen. 

I dag framstår ikke vegen som en utpreget innbydende bygate. Veinettet langs sjøfronten bærer mest 

preg av å være avkjørsler fra Stakkevollvegen. Nyttetrafikken langs sjøsiden har relativt hyppige og 

lite systematiske avkjørsler rett ut på Stakkevollvegen. Udefinerte kryss og avkjørsler gjør trafikken 

uoversiktlig og potensielt farlig for gående og syklende.  

 

Kommunen ønsker å utvikle Stakkevollvegen som en bygate med tilrettelegging for 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 vegprosjekt må man 

vurdere ulike forhold knyttet til selve veiarealet; bredde, avkjørsler, samlet trafikkbelastning m.m. 

Dette håndteres i TP3-prosjektet. 

Et viktig moment i utvikling av ny kommunedelplan er å utrede behovet for en internveg på sjøsiden 

av Stakkevollvegen. Dette fordi økt boligbygging i byutviklingsområdet vil generere økt trafikk. Den 

økte trafikken må håndteres slik at negativ trafikkutvikling, så som kødannelse og dårlig trafikkflyt på 

Stakkevollvegen, forhindres.  

Trafikkanalysen for Stakkevollvegen viser at en den fremtidig trafikale situasjonen vil bære preg av et 

overbelastet vegsystem. For å få en akseptabel trafikkavvikling må samlet trafikk fra planlagt 

bebyggelse reduseres med 15-20%. I fremtiden må også gjennomkjøringstrafikk langs 

Stakkevollvegen unngås, og tunellsystemets kapasitet må utnyttes bedre.      

Like viktig blir det å forhindre at fremtidig biltrafikk fra boligområdene nede ved sjøen «drifter» opp i 

det etablerte boligområdet på siden mot Dramsvegen og resulterer i utrygge skoleveger.   



 Planprogram  Kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen  29.01.2016 

 

20 
 

 
Trafikkforholdene langs tankanlegget, innbydende for myke trafikanter? 

Viktige punkter i arbeidet med trafikk er: 

o Stakkevollvegen som bygate, med sideareal og gateprofil med bygninger. 

o Avlastning av trafikken langs Stakkevollvegen i et større bilde. Rundkjøringer i 

Hansjordnesbukta og Breivika, samt økt bruk av eksisterende tunnel. 

o Behov for internvei øst for Stakkevollvegen, bl.a. mht. type trafikk og utforming. 

o Tverrgående gater mot sjøen fra kryss i Stakkevollvegen. 

o Kollektivtrafikk. 

o Parkeringsløsninger. 

o Fremkommelighet for gående, syklende og skolebarn. 

4.6 Lekeplasser, parker og snarveier 

Stakkevollvegen har tradisjonelt hatt preg av å være en grå bydel, i kontrast til den levende 

trehushandelen i sentrum og det kunnskapssentrerte, monumentalbygg-pregete Breivika.  

Identitetsaspektet ved å utvikle området til en grønn bydel med gode utearealer er helt vesentlig for 

å oppnå gode boområdekvaliteter og trivsel. I realisering av området vil aktiv kaipromenade, offentlig 

tilgjengelige parker og byrom, fortau på nedsiden av Stakkevollvegen, passasjer på tvers fra kai til 

marka, herunder krysningspunkter med selve vegen, være av vesentlig betydning. 

 

Ved tilrettelegging for flere boliger (økt befolkning) blir etablering av park og lekeplasser med høy 

kvalitet viktig. God utforming og høy kvalitet på materialene vil bidra til at områdene tåler høy 

slitasje uten å forringes.  

Esso-tomta på 20 daa som grønt parkareal er viktig for bydelen, fordi bydelen mangler større grønne 

lunger i dag. Det er aktuelt å bruke deler av tomten til byggeformål, men behovet for et større åpent 

parkareal med et mangfold av funksjoner vil bli forsterket dersom det åpnes for stor boligmengde i 

området.  

I arbeidet med å utvikle en robust og god kvartalsstruktur i området, er det aktuelt å vurdere 

friområdene (park/lek) med en annen organisering enn i gjeldende plan. For øvrig vil intensjonene i 
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gjeldende plan være retningsgivende for arbeidet med et planutkast. I saksvedtaket fremheves 

viktigheten av god grønnstruktur med urbane kvaliteter. 

o Grønn bydel – identitetsskapende  med mangfold. 

o Esso-tomta bør utvikles som en stor park for bydelen. 

o Kvartalsstrukturen legger føringer for organisering av de grønne arealene.  

4.7 Kaiarealer 

Nærhet til Tromsøysundet er et av planområdets fremste kvaliteter, men forbindelseslinjene fra 

Stakkevollvegen mangler i stor grad. Til sammenligning kan det nevnes at en annen bydel med 

nærhet til sundet, Strandkanten (sørbyen), også mangler en slik opplevelseskvalitet i dag.  

 

Planarbeidet har som utgangspunkt en utbygging til kote -10 langs hele sjøfronten. Muligheten for 

utvidelsesareal ved utfylling varierer i stor grad mellom eiendommene. Ettersom utbygging skjer på 

eget ønske har det vært en forutsetning at kvalitetssterke og attraktive parker og byrom skal 

etableres ut fra eksisterende areal.  

 

 

En aktiv kaifront er en viktig forutsetning for et levende bymiljø langs sjøsiden av Stakkevollvegen. 

Etablering av en egen «strandpromenade» mot sjøfronten vil bidra til en mer aktiv havnefront med 

muligheter for rekreasjon, framkommelig het og oppholdsplasser. Blå «innsmett» fra sundet med 

pirer og overgangsbroer kan bidra til å bryte opp bygningsmassen langs sjøsiden og skape en enda 

større nærhet til sjøen.  

o Utforming av bygningsmasse, åpne rom og infrastruktur skal ivareta hensynet til 

opplevelseskvaliteter mot sjøen. 

o Forholdet mellom næring, aktiviteter og tilgjengelighet. 
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4.8 Aktuelle bestemmelser og rekkefølgekrav 

Byggevolum: 

o Høy utnyttelse av arealene. 

o Volum ned til bakken eller gatenivå bidrar til å strukturere arealene. 

o Krav til lekeareal/uteareal legger føringer for antall boenheter og byggehøyde. 

o Byutvikling ønsker i planutkastfasen å vurdere høyde på 8 etasjer langs sjøsiden, og et 

begrenset antall bygg med flere etasjer. 

Utbyggingsrekkefølge (pbl § 20, 2. ledd, b): 

o For områdene i planen skal bygging ikke finne sted før offentlig trafikkareal og vann- og 

avløpsanlegg er etablert. 

o Boligutbygging relatert til skolekapasitet. 

Estetiske hensyn:  

o Dagens tilfeldige fyllinger må erstattes med steinplastringer med presise kantlinjer og høy 

kvalitet i utførelsen. Stedvis bør det kunne etableres kai av treverk, stål eller betong. 

o Krav til materialbruk og utforming for de høyeste byggene, mht. at disse vil dominere visuelt. 

Tromsø kommune ønsker å jobbe videre med følgende prinsipp, med henhold til rekkefølgekrav til 

sosial og teknisk infrastruktur (inkludert grøntareal): 

- Den som får mest, gir mest!  

- Flere bidrar. 

- Høyere bidrag der det er flere boenheter. 

- Flere boenheter gir økt behov for høy kvalitet i utomhusanleggene. Det koster mer! 
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4. Utredningstemaer og viktige hensyn 

Formålet med konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 

virkningene blir vurdert i planarbeidet og på hvilke vilkår planen kan gjennomføres. Dersom 

det avdekkes uheldige virkninger bør man vurdere avbøtende tiltak, eventuelt at formålet 

utgår. I arbeidet skal omtale av datagrunnlag og metoder inngå. Resultatene skal danne 

grunnlag for utforming av reguleringsplanen med formål og bestemmelser. 

 

 

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.  

 

Hva angår trafikale hensyn langs Stakkevollvegen er det utarbeidet omfattende trafikkanalyser i 

forbindelse med tidligere planarbeid, herunder gjeldende kommunedelplan. Dataene vurderes som 

gode og temaet utredes følgelig ikke spesielt. Et viktig ønske i planarbeidet er utvikling av en aktiv 

kaifront, basert på maksimal utfylling (eller kai) til kote -10 for å oppnå mest mulig landareal. I den 

forbindelse må ulike utfyllingsgrader (eller kainivåer) i sjø vurderes ut fra hensynet til helhet, 

grunnforhold og økonomi.  

Tabellen under gir en oversikt over mulige utredningstema i planarbeidet. For noen temaer, så som 

trafikk og infrastruktur, grønnstruktur, barn og unge m.fl. er det nødvendig å utføre analyser for et 

større areal enn selve planområdet for kommunedelplanen for byutviklingsområde Stakkevollvegen.  
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Oversikten vil kunne bli supplert eller endret fram mot endelig planforslag. 

Analysenivå Tema Deltema/viktig fokus 

Spesielle 

utredningstemaer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts.  

Spesielle 

utredningstemaer 

 

 

Bolig, lokalisering og omfang Hva trenger Tromsø i framtiden? 

Boligstruktur, boligtype, 

boligstørrelse, demografisk 

utvikling, spesielle 

befolkningsgrupper m.m. 

Næringsliv og handel Eksisterende industri og 

næringsvirksomhet, type handel 

og omfang, aktiv kaifront, godt 

naboskap mellom næring og 

boliger, fremtidige arbeidsplasser i 

området. 

 

 

Urbanstruktur, bygater og bydelssenter Utforming, programmering, åpne 

og lukkede kvartaler, funksjoner, 

fasader mot gaten/byliv. 

Byggehøyde ut over gjeldende retningslinjer. 

Byggevolum. 

Nær- og fjernvirkning, sol/skygge, 

lokalklima, skala, bystruktur. 

Synlighet og symbol: Hvilke bygg 

skal dominere i bybildet? 

Utfylling i sjø, grunnforhold Geoteknisk utredning, 

forurensning, sikker byggegrunn 

Historie og kulturmiljø Revidering av delutredning i 

gjeldende kommunedelplan, evt. 

gjenbruk av bygg/bygningsdeler. 

Inkl. vurdering av evt. marine 

kulturminner.  

Generelle 

Utredningstemaer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikk og infrastruktur  Stakkevollvegen som bygate. Ny 

internveg mht. funksjoner, 

trafikkgrupper, atkomst m.m., 

privatbil, kollektiv, tungtransport, 

parkering, skoleveg, sykkel, gange. 

Ev. båt/ferge langs sundet. 

Rekreasjonsarealer  Lek, park inkl. Esso-parken, 

kaipromenade, badeplass, 

småbåthavn. Aktiviteter og bruk.   

Teknisk infrastruktur inkl. energi Vann og avløp, overvann, energi, 

energibesparende tiltak. 
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Sosial infrastruktur Utrede skole- og barnehagebehov, 

samt behov for kommunale eldre 

boliger og omsorgsboliger m.fl. 

Grønnstruktur og landskap Uterom, parker, strukturelle 

sammenhenger, møteplasser, 

overflatevannshåndtering. Helhet 

og delområder. 

Naturmangfold Spesielt knyttet til utfylling i sjø. 

Barn og unge Lekeplasser, trygg skolevei, ferdsel 

i området, tilgjengelighet. 

Idrett Utrede behov og muligheter for 

idrettstilrettelegging i bydelen, 

inne/ute. Bl.a. flerbrukshall. 

Folkehelse Bomiljø, rekreasjon, støy, støv. 

Trygghet og trivsel. 

Klima Havnivåstigning og overvann.  

Samfunnssikkerhet - ROS Bl.a. trafikksikkerhet, støy, 

utfylling, farled og 

fremkommelighet i sjø, 

havnivåstigning og forurenset 

grunn. 
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6. Framdrift, medvirkning m.m. 

6.1 Framdriftsplan og medvirkning 

Framdriftsplanen er retningsgivende og forutsetter at eksterne planleggingsprosesser og utredninger 

holder angitte tidsfrister, og at det ikke skjer noe uforutsett som kan forsinke planprosessen. 

 Juni  2015 Aug -Feb. 2016 Mars-Apr . 2016 Mai 2016 
 

Sommer  2016 

Utarbeidelse 
av planforslag 

Saksframlegg 
planprogram 
 
Varsling av 
planoppstart 
 
Planprogram til 
offentlig ettersyn 
 
 

Merknads-
behandling og 
endelig 
planprogram 
 
Diverse møter og 
avklaringer.  
 
 

Ferdigstilling 
supplerende 
utredninger. 
 
Utarbeide et 
planutkast. 
 
Saksframlegg 
planforslag 
 

 

Folkemøte  
 
Planforslag til 
offentlig ettersyn 
 

Merknads-
behandling 
planforslag 
 
Saksframlegg 
planforslag 

 
 

Politisk 
behandling 

Forslag til 
planprogram i 
Byrådet 

Endelig 
planprogram 
fastsettes i 
Byrådet 
 

 Forslag til 
kommunedelplan 
(1.gangs) i 
Byrådet 

Endelig 
kommunedelplan 
(2.gangs) i 
kommunestyret 
 

Det legges opp til aktiv medvirkning på ulike nivå. Offentlige og private instanser vil ut over 

høringsinnspill kontaktes ved behov. For å skape et godt styringsverktøy for arealforvaltningen langs 

Stakkevollvegen er det avgjørende å involvere det lokale næringslivet, interesserorganisasjoner, 

grunneiere og beboere i området. 

Planutkast vil bli utviklet i samarbeid med grunneiere og andre interessenter i området. Kommunen 

har opprettet en egen informasjonsside på internett (www.tromso.kommune.no) for å opplyse om 

planprosessen inkl. pågående temamøter.     

6.2 Gjennomføring av planen og føringer i gjeldende kommunedelplan 

I forbindelse med utvikling av et planutkast basert på kvartalsstruktur, vil det være nødvendig å 

drøfte nærmere hvordan kommunedelplanen skal realiseres. Ny offentlig vegstruktur, slik som 

internveg (-gate) og tverrgående gater vil gjennomskjære eksisterende eiendommer og dele disse 

opp. Dette, sammen med annen teknisk/offentlig infrastruktur, vil gripe inn i dagens 

eiendomsforhold og skape en situasjon hvor det er nødvendig å se på aktuelle rekkefølgekrav og 

gjennomføringsmodeller. Erfaringer fra tidligere og pågående prosjekter i Tromsø er avgjørende for 

hva man velger å satse på i planområdet langs Stakkevollvegen.  

 

Noen momenter til videre diskusjon og avveininger:                          

• Enkeltvise utbyggere driver utviklingen fremover i området, og gjennomfører og finansierer 
opparbeiding av offentlig regulert infrastruktur i tilknytning til sitt reguleringsområde. Dette 
styres gjennom inngåelse av utbyggingsavtale mellom kommunen og den enkelte utbygger. 
Kommunen overtar offentlig infrastruktur vederlagsfritt til videre forvaltning og drift. 
 

• Flere utbyggere går sammen og håndterer rekkefølgekrav for infrastruktur for flere 
planområder samlet. Det gir stordriftsfordeler og sikrer en sammenhengende utbygging. 
Dette styres gjennom inngåelse av utbyggingsavtale mellom kommunen og flere utbyggere 
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enten i felles- eller parallelle avtaler. Kommunen overtar offentlig infrastruktur vederlagsfritt 
til videre forvaltning og drift. 
 

• Kommunen påtar seg byggherreansvaret og gjennomfører utbygging av offentlig 
infrastruktur, tilsvarende det pågående arbeidet med gjennomføring av utbygging av 
Stakkevollvegen i hht. Tromsøpakke 3. Dette betinger inngåelse av avtaler, der kommunen 
forskutterer finansieringen av anleggene mot dekning gjennom anleggsbidrag fra den enkelte 
utbygger. Kommunen påtar seg utbyggingsansvaret og etterfølgende drift og forvaltning av 
offentlig infrastruktur. 

 

Dette alternativet antas mest realistisk knyttet til utbygging av evt gjennomgående ny veg 
gjennom hele utbyggingsområdet. 
 

• Videre må valg av gjennomføringsmodell drøftes i forhold til tidspunkt for gjennomføring av 
utbygging i de enkelte delområder, og kommunens kapasitet til ev. å håndtere større 
infrastrukturprosjekter.  

Det vises for øvrig til bestemmelser i kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka, 
(utdrag retningslinjer vedr. 1. Utforming og estetikk): 

5. Felles infrastruktur  

Stakkevollvegen vil trenge investeringer i felles infrastruktur uavhengig av hvilket scenario som 

blir det dominerende. Tromsø kommune må bidra til å samordne offentlige investeringer. 

Kommunen vil arbeide aktivt for kombinerte finansieringsløsninger gjennom planens 

rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Kommunen forutsetter et samarbeid  

med private aktører og at samarbeidet mellom private aktører nedfelles i bindende avtaler.  

 

6. Gjennomføring  

For gjennomføring av utbyggingen av Stakkevollvegener det viktig at felles funksjoner og 

løsninger sikres på tvers av eiendomsgrenser. Tromsø kommune forutsetter at samarbeidet i ISS 

videreføres. Partnerskapet med ISS videreføres samtidig som alle prosesser skal være  

åpne på en måte som engasjerer beboere og virksomheter i området.  

 

 

6.3 Kontaktinformasjon 

Arealplanlegger Else Karlstrøm Minde, telefon: 77 79 04 20,  

e-post: else.karlstrom.minde@tromso.kommune.no 
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