
 

 
 

Merknadsoversikt 
 
PLAN 0253 – PLANPROGRAM – KDP BYUTVIKLINGSOMRÅDE ST AKKEVOLLVEGEN 
Dato: 29.01.2016 
 

 
Nr Dato løpenr. 

Avsender 
Merknad  Byutviklingssjefens k ommentar  

01 27.05.15 Tromsø Idrettsråd 1. Anmodning om spesiell tilrettelegging for barn og unge 
nordover fra sentrum. 

2. Anmodning om at det legges inn en flerbrukshall i 
planområdet. 

 

1. Hensyn til uterom, mangfold m.m. er en del 
av plangrunnlaget. 

2. Innspillet tas med i det videre planarbeidet. 
 

02 16.07.15 Faveo  
Prosjektledelse på 
vegne av TP3 
Stakkevollvegen. 
 

1. Direkte avkjøringer fra vestsiden skal i størst mulig grad 
unngås. Dette må aktivt videreføres i KDP.  

2. Etablerte og nye kryss på østsiden må samordnes med 
vegstrukturen på vestsiden. Kvartalsstrukturen må legge til 
rette for dette. 

3. Ad pkt. 2.2 s. 9: TP3 har i liten grad behandlet antall og 
plassering av kryss, men tatt utgangspunkt i eksisterende 
og nye planer. Kvartalsstruktur og kryssplassering bør i 
større grad vurderes overordnet og uavhengig av de 
enkelte nye planforslagene der det ikke foreligger etablert 
vegstruktur. 

4. Ad pkt. 4.2 s 17: Unngå å legge opp til en struktur som 
danner et effektivt stengsel mellom boligområdet på 
vestsiden og den nyutviklete nedsiden av Stakkevollvegen.  

 

1. Dette følges opp på reguleringsplannivå. 
Overordnete bestemmelser tas med i KDP.  

2. Kvartalsstrukturen vurderes i planarbeidet. 
 
 
3. TP3 legger føringer for KDP planarbeidet. 
 
 
 
4. Målsetningen er at utviklingen av 

Stakkevollvegen som bygate skal bidra til 
effektiv reduksjon av støy og støv for 
bakenforliggende bebyggelse. 

03 18.08.15 Jan Harald Solberg 1. Hele det opprinnelige planområdet (Stakkevollvegen – 
Tromsømarka) bør behandles i sammenheng, for å sikre 
helhetstenkning. 

2. Unngå høye og store bygg som reduserer nærmiljøets 
kvaliteter, utsikt og soltilgang. 

3. Hensynet til trafikkhandtering og skoleveg bør 
problematiseres ytterligere. 

 

1. Planområdet er gitt i hht. politisk vedtak. 
Innspillet avvises. 

 
2. Innspillet tas med i det videre planarbeidet. 
 
3. Trafikkhandtering og skoleveg er egne 

utredningstema. 
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04 20.08.15 Kystverket 1. Div. kommentarer knyttet til Kystverkets ansvarsområder 
og, kommunens forvaltningsansvar og myndighet, samt 
viktige hensyn knyttet til planlegging i sjø. 

2. Planområdet inneholder en nødhavn (Breivika). 
3. Farled (hovedled) i Tromsøysundet som i deler av 

planområdet går helt inntil land. Utfylling i sjø kan påvirke 
farledens framkommelighet og sikkerhet.  

4. Fyrlykt på fastlandssiden av Tromsø bru som er synlig fra 
planområdet. Lyktesektor må hensynstas ifm. 
konsekvenser av nye utbyggingsforslag. 

5. Planområdet har 4 ISPS godkjente havneterminaler. 
Arealplanleggingen rundt terminalene må sikre en god 
kommunikasjon slik at sårbarhetsvurderinger og 
sikringstiltak kan oppdateres i hht. endrete omgivelser. 

 

1. Innspillet tas til orientering. 
 
 
2. Innspillet tas til orientering. 
3. Vurderes nærmere i planarbeidet. 
 
 
4. Innspillet tas til følge. 
 
 
5. Innspillet tas til følge. 

05 20.08.15 Statens vegvesen 1. Anmoder om at det blir utarbeidet nye eller supplerende 
trafikkutredninger som blant annet belyser konsekvensen 
av en samlet trafikkgenerering fra Stakkevollvegen og en 
ny parallell internveg til Stakkevollvegen. 

2. Konsekvensene for etatens nærliggende kryssområder i 
Breivika og Hansjordnesbukta må vurderes. 

3. Forutsetter at etatens interesser som statlig 
sektormyndighet blir ivaretatt og at handbøkene legges til 
grunn i planarbeidet. 

 

1. Innspillet tas til følge. 
 
 
 
2. Innspillet tas til følge. 
 
3. Innspillet tas til følge. 

06 23.08.15 Tromsø museum 1. Avsnittet om historie og kulturmiljø er positivt. 
2. Stakkevollvegens tilknytning til sjørettet virksomhet over tid 

bør trekkes fram, også mulige marine kulturminner, selv 
om lite av opprinnelig strandlinje er bevart. 

 

1. Innspillet tas til etterretning. 
2. Innspillet tas med i det videre 

utredningsarbeidet. 

07 24.08.15 Tromsø politidistrikt 1. Eventuelle endringer kan skape utfordringer for etatens 
virksomhet.  

2. Viktig at funksjonsbehov og sikkerhetskrav ivaretas i 
planarbeidet i dialog med politidistriktet og Statsbygg. 

 

1. Innspillet tas til etterretning. 
 

2. Innspillet tas til følge. 

08 24.08.15 Felles merknad fra 
grunneiere og 
utbyggere: 
Grimsholm AS 
Kræmer Eiendom 

1. De foreslåtte endringene framstår som drastiske og 
dyptgripende, noe som skaper usikkerhet og mangel på 
forutsigbarhet. 

2. Planprogrammet framstår som lite gjennomtenkt og 
inneholder forslag som ikke er en naturlig del av en 

1. Mandatet for planutredningen er gitt i politisk 
vedtak.  

2. Innholdet i planprogrammet skal speile 
områdets kompleksitet og viktighet i 
Tromsøs byutvikling. 
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Neumann Bygg 
Odd Berg Gruppen 
Bjørn Eiendom 
Jøvik Sildoljefabrikk 
Maritimt Senter 
MOR24 AS 
Brødr. Brekmo AS 
 

kommunedelplan. 
3. Forslaget om egen internveg framstår som særlig 

problematisk, tid og kostnadskrevende, og i strid med 
vedtatte og foreslåtte reguleringsplaner. 

4. Hele området bør gis et fleksibelt arealformål.  Detaljer 
med hensyn til arealformål avgjøres i detaljreguleringen. 

5. Retningslinjene om 5 og 7 etasjer fjernes, slik at høyder 
avklares i den enkelte reguleringsplan. 

 

3. Internveg skal utredes i forbindelse med 
trafikk. Vesentlige momenter er god 
trafikkavvikling for flere trafikkgrupper, og 
samtidig vil en internveg bidra til å binde 
sammen de ulike utbyggingsområdene på 
sjøsiden av Stakkevollvegen.  

4. Planutredningen vil klargjøre disse 
spørsmålene. Dagens plan legger til rette for 
fleksibilitet. 

5. Høye bygg påvirker hele bybildet, og skal 
være gjenstand for demokratisk prosess. 
Innspillet avvises. 

 
09 25.08.15 Statsbygg Slutter seg til uttalelse fra Tromsø politidistrikt. 

 
Innspillet tas til etterretning. 

10 27.08.15 ARC Arkitekter på 
vegne av NHP 
Eiendom, 
Stakkevollvegen 25-
27. 
 

1. Positiv til kvartalsstruktur og internveg, men uten 
bilforbindelse til Slippen og Kræmer. 

2. Dersom målet er å avlaste Stakkevollvegen bør internveg 
utformes på en måte som ivaretar intensjonen om 
bymessig utvikling. 

3. Forutsetter at tverrvegen i egen plan beholdes og at 
avkjørsler og påkjøring ved nr. 27 opprettholdes. 

4. Avkjørselsmønster bør tilrettelegge for aktivitet i tverrgater 
med både kjøretøy og myke trafikanter. Dette for å kunne 
etablere Stakkevollvegen som bygate. 

5. Kommentar til avstanden mellom kryss ved Kræmer og 
ved Neumann. 

6. En kraftig redusert avkjørselsstruktur vil skape mange 
tverrgater uten avkjørsel fra Stakkevollvegen, noe som 
innebærer at internvegen blir en bygate. 

7. Forutsetter at avkjørselen til Stakkevollvegen 
opprettholdes. 

8. Forutsetter at byggehøyden i egen plan opprettholdes 
9. Positivt at det tilrettelegges for økt boligbygging. 
10. Anmodning om begrensning av handelsareal i 

avlastningssenter ved Kræmer 
11. Anmodning om utvidelse av handelsareal ved 

Stakkevollvegen 25-27. 
 
 

1. Behovet for internveg vil bli utredet. Innspill 
om Slippen og Kræmer tas til orientering.  

 
2. Byutvikling slutter seg til innspillet. 
 
 
3. Avkjørsel og påkjøring må samkjøres mot 

Stakkevollvegen. 
4. Avkjørsel og påkjøring må samkjøres mot 

Stakkevollvegen. 
 
5. Avkjørsel og påkjøring må samkjøres mot 

Stakkevollvegen. 
6. Tas med i det videre planarbeidet. 
 
 
7. Avkjørsel og påkjøring må samkjøres mot 

Stakkevollvegen. 
8. Byggehøyde ut over gjeldende retningslinjer 

er et viktig utredningstema.  
9. Innspillet tas til etterretning. 
10. Handel er eget utredningstema i 

planarbeidet. 
11. Handel er eget utredningstema i 

planarbeidet. 
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12. Viktig å aktivisere Stakkevollvegen og internveg med åpne 
fasader og virksomheter i gateplan. 

13. Anmodning om at egen plan kan behandles parallelt med 
KDP.  

 

12. Byutvikling slutter seg til innspillet. 
13. Reguleringsplan kan fremmes og håndteres 

i egen prosess.  

11 27.08.15 AT på vegne av 
Grimsholm AS 

1. Ønsker å oppdatere arealformålet for eiendommen slik at 
den samsvarer bedre med de reelle utviklingsmulighetene 
for området. 

2. Kapasiteten på Stakkevollvegen vil være presset i et 10-
årsperspektiv selv med etablering av flere felt og 
lysregulerte kryss. Arealbruken i KDP bør speile dette og 
nøye vurdere behovet for etableringen av 
transportgenererende virksomhet. 

3. Boligutbygging bør bli et hovedsatsningsområde for 
planleggingen av Stakkevollvegen. Ytterligere økning av 
handel og øvrig næringsvirksomhet i området anses som 
lite realistisk og er dekket øvrige steder. Det betyr at det 
heller ikke har noen hensikt å definere et geografisk 
avgrenset bydelssenter. 

4. Industri som formål foreslått tatt ut. 

1. Skal utredes og vurderes i det videre 
planarbeidet.  

 
2. Skal utredes og vurderes i det videre 

planarbeidet. 
 
 
 
3. Omfang av boligbygging skal utredes og 

vurderes i det videre planarbeidet. 
 
 
 
4. Fordelingen av de ulike planformålene skal 

vurderes i det videre planarbeidet. 
12 27.08.15 AT på vegne av 

Bjørn Eiendom AS 
1. Rammene for ny KDP bryter i vesentlig grad med tidligere 

intensjoner, og med en forutsigbar og langsiktig 
arealforvaltning. 

2. Internveg gjennom planområdet vil være meget uheldig på 
grunn av støy og trafikkmessige konsekvenser. 

3. Boligbygging framstår som de eneste realistiske 
storskalaprosjektene i planområdet.  

4. De foreslåtte høydebegrensningene vil legge urimelige 
begrensninger på utviklingsbehovene og planforslagene. 

5. Tematikken i planprogrammet er meget omfattende og 
hører hjemme på kommuneplan- eller reguleringsplannivå 

6. Tromsø kommune anmodes om å revurdere behovet for ny 
KDP. 

7. Anmodning om at behandlingen av egen plan ikke stopper 
opp som følge av arbeidet med KDP. 

8. Reguleringsplanen må snarest sendes til offentlig ettersyn. 
9. Rammene i gjeldende KDP må opprettholdes. 
 

1. Utarbeidingen av ny KDP er gitt i hht. politisk 
vedtak. Nye planforslag rokker ved 
rammene for dagens KDP. 

2. Behovet for internveg skal utredes i det 
videre planarbeidet. 

3. Bolig- og næringsformål skal utredes i det 
videre planarbeidet. 

4. Høydebegrensningene er hjemlet i 
gjeldende KDP. 

5. Innholdet i planprogrammet skal speile 
områdets kompleksitet og viktighet i 
Tromsøs byutvikling. 

6. Det foretas en sluttvurdering ifm. 
merknadsbehandlingen. 

7. Reguleringsplan kan fremmes og håndteres 
i egen prosess. 

8. Reguleringsplan kan fremmes og håndteres 
i egen prosess.  

9. Utarbeidingen av ny KDP er gitt i hht. politisk 
vedtak.  
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13 28.08.15 Troms 
fylkeskommune 

1. Planprogrammet gir en god beskrivelse av planområdet 
historisk og i dag, og planutfordringen. 

2. Ad kap. 4.3 – Handel: Støtter de intensjoner og mål som 
planprogrammet tilkjennegir i planområdet. 

3. Ad kap. 5 – Utredningstemaer: Savner temaet landskap 
(eksisterende strukturer og siktlinjer som må ivaretas, gode 
overgangslinjer mellom eldre og ny bebyggelse). Under 
folkehelse bør deltema trygghet og trivsel tas med. 

4. Ad kap. 6 – Framdrift og medvirkning: Fylkeskommunens 
Planforum bør benyttes aktiv i planarbeidet. 

5. Div. kommentarer til transport og trafikkmessige 
konsekvenser (miljøvennlig transport, kollektiv, parkering, 
ÅDT, vegnett, lyskryss m.m.) 

 

1. Innspillet tas til etterretning. 
 
2. Innspillet tas til etterretning.  
 
3. Innspillet tas inn i utredningstemaer.  
 
 
 
4. Innspillet tas inn i framdriftsplan. 
 
5. Skal utredes i det videre planarbeidet. 

14 28.08.15 Tromsø Bunkerdepot 
Tromsø Kulkran 

1. Har utarbeidet planforslag for tomta i tråd med gjeldende 
KDP.  

2. Anmodning om at ideen om internveg langs sjøsiden 
skrinlegges og tas ut av den videre planleggingen i KDP. 
Dette pga. plasshensyn for egen virksomhet. 

 

1. Innspillet tas til orientering. 
 
2. Behovet for internveg utredes i det videre 

planarbeidet. Innspill om egen virksomhet 
tas til orientering.  

 
 

15 28.08.15 Tromsø Fiskeindustri 1. Har et vedtatt reguleringsplan fra 2011 for tomta som i tråd 
med gjeldende KDP. Etterfølgende reguleringsplaner er 
blitt tillatt å avvike fra kravene til formål og høyder. Tromsø 
kommune anmodes om å praktisere lik forvaltning av 
planverket overfor forslagsstillerne. 

2. Det foreligger ingen planer om relokalisering eller 
reguleringsarbeid knyttet til virksomheten. Det er følgelig 
ikke mulig å realisere en internveg over området. 

3. Planprogrammet bør trekkes i sin helhet og gjeldende KDP 
bør revideres med henblikk på samsvar mellom etablert 
forvaltningspraksis og plan. 

 

1. Gjeldende KDP åpner for unntak fra kravene 
etter særskilt vurdering. Lik forvaltning av 
planverket er en viktig intensjon og 
begrunnelse for revidering av KDP.  

 
2. Skal utredes i det videre planarbeidet. 

Innspill om virksomheten tas til orientering. 
 
3. Det foretas en sluttvurdering ifm. 

merknadsbehandlingen. 
 

16 03.09.15 Borgtun bydelsråd 1. Intensjonene i planprogrammet vurderes som svært 
positive. 

2. Uheldig at reguleringsplan for Stakkevollvegen utarbeides 
før ny KDP, noe som legger sterke begrensninger på 
sistnevnte. 

3. Usikkerhet vedr. høydebestemmelser, jf. vedtak om å 
tillate høyere bygg enn retningslinjene. 

1. Innspillet tas til etterretning. 
 
2. Rekkefølgen på planarbeidet er hjemlet i 

egne politiske vedtak. 
 
3. Skal vurderes i det videre planarbeidet. 
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4. Endringer i parkeringsnormene er ikke i samsvar med 

miljømål, høy utnyttelse av areal og lav biltetthet. 
5. Illustrasjoner og modeller samsvarer ikke med 

målsettingen om et urbant miljø. 
6. Div. kommentarer til stedsutvikling og nærmiljø 

(uteområder, høyhus, aktiviteter, utleie av biler og båter, 
trygg kryssing av Stakkevollvegen, krav om hensyntaking 
til eksisterende struktur og siktlinjer i detaljreguleringen, 
trygge veger, kulturmiljø). 

  

 
4. Ny kommuneplanens arealdel legges til 

grunn for vurdering av parkeringsbehovene i 
ny KDP. 

5. I forslaget til planprogram er det tatt til orde 
for miljømessig byutvikling. 

6. Byutvikling stiller seg positiv til innspillene. 
   

17 03.09.15 Borgtun bydelsråd 1. Anmodning om integrasjon mellom den gamle og nye 
bydelen Borgtun. 

2. Stakkevollvegen framstår som en barriere i planområdet. 
3. Ønske om reduksjon av gjennomgangstrafikken. 
4. Etablere trygge forbindelseslinjer mellom vest- og 

østsiden. 
5. Miljøvennlig transport et sentralt krav. 
6. Bygge en blågrønn bydel hvor Borgtun blir den første 

bydelen i Tromsø som gjenoppretter kontakten med sjøen. 
Aktivere sjøen og sjøkanten som rekreativ arena. 

7. Realisering av ovennevnte en forutsetning for å ønske 
høyhus og utfyllinger velkommen. Høyhus er ikke 
nødvendigvis negativt. 

8. Internveg i planområdet vil fungere som nok en barriere og 
vil ikke bygge opp under målet om redusert biltrafikk. 

9. Begrensninger i parkeringsfasilitetene vil kunne bidra til 
mindre biltrafikk. 

1. Ikke en del av rammene for planarbeidet. 
2. Det er ikke en intensjon i planarbeidet at 

Stakkevollvegen skal framstå som en 
barriere. 

3. Skal vurderes i det videre planarbeidet.  
4. Skal vurderes i det videre planarbeidet.  
5. Rikspolitiske retningslinjer legges til grunn. 
6. Skal vurderes i det videre planarbeidet.  
 
 
7. Innspillet tas til orientering. 
 
 
8. Skal vurderes i det videre planarbeidet. 
 
9. Skal vurderes i det videre planarbeidet. 
 
 
 

18 04.09.15 Fylkesmannen i 
Troms 

1. Tidligere uttalelser fra embetet vedr. forretninger og handel 
i området ligger fast, inntil Fylkesmannen inntar et annet 
standpunkt. 

2. Anbefaler at det tas med oversikt over gjeldende 
reguleringsplaner, og at bestemmelser harmoniseres 
mellom de enkelte reguleringsplanene og bestemmelsene 
for ny KDP. 

3. Dimensjoneringen av et bydelssenter må også ta hensyn 
til utviklingen av det tradisjonelle sentrum. 

4. Området er planlagt å romme flere formål. Enkelte formål 

1. Innspillet tas til etterretning. 
 
 
2. Innspillet tas til følge. 
 
 
 
3. Innspillet tas til følge. 
 
4. Innspillet tas til etterretning. 
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kan være vanskelig å kombinere. 
5. Innen temaområdet samfunnssikkerhet må hensynet til  

havnivåstigning utredes. 
6. Planen bør drøftes med sektormyndigheter fram mot 

offentlig ettersyn, for å unngå innsigelser og å sikre en god 
innarbeidelse av sentrale krav og hensyn. Planforum bør 
brukes aktivt. 

7. Div. kommentarer til samfunnssikkerhet, handel, barn og 
unge, universell utforming, folkehelse, støy og luftkvalitet.  

 

 
5. Innspillet tas til følge. 
 
6. Innspillet tas til følge. 
 
 
 
7. Innspillene tas til etterretning. 

19 08.09.15 Miljørettet helsevern, 
Tromsø kommune 

1. Økningen i antall boliger vil generere mer trafikk, som igjen 
skaper behov for en internveg. Dette vil innebære en ny 
barriere mellom boligbebyggelsen på vestsiden og 
sjøsiden. En internveg vil bidra til økt biltrafikk, støy og 
støv, og vil ikke være i tråd med forutsetningene om en 
grønn bydel. En eventuell internveg bør ikke legge til rette 
for gjennomkjøring og hindre at den blir en snarvei parallelt 
med Stakkevollvegen. 

2. Det bør utredes hvordan de trafikale endringene påvirker 
eksisterende boliger med hensyn til støy og støv. 

3. Dersom grønn bydel skal realiseres bør det vurderes å 
begrense biltrafikken, for eksempel restriksjoner i 
parkeringsmulighetene, og prioritering av myke trafikanter. 

4. Det bør utredes behov for kommunale eldreboliger og 
omsorgsboliger. 

  

1. Bilproblematikk utredes i det videre 
planarbeidet. 

 
 
 
 
 
 
2. Skal vurderes i det videre planarbeidet.  
 
3. Skal vurderes i det videre planarbeidet.  
 
4. Skal vurderes i det videre planarbeidet. 

 
 
 
 
  


