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KDP STAKKEVOLLVEGEN 

TEMA: HØYHUS 

Virkning av høyhus ved Stakkevollvegen 

 

På et prinsipielt nivå må en ved vurdering av høyhus ved Stakkevollvegen ta hensyn til virkningen et 

høyhus vil ha på landskapsrommet (1), bystrukturen (2), den visuelle opplevelsen (3), på fortellingen 

om området (4) og på de lokalklimatiske forholdene (5). Når et konkret forslag skal vurderes viser vi 

til analysemetoden vi foreslår i HØYT OG TETT I TROMSØ - EN VEILEDER.  

Hvordan defineres «høyhus»? Rent prinsipielt er høyhus bygninger som er vesentlig høyere enn den 

normale bebyggelsen i et område og som derfor får sterk synlighet i bylandskapet. Hva som er 

«normal» bebyggelse langs Stakkevollvegen er ikke helt lett å definere. Byggehøyden varierer fra 1 til 

7 etasjer, mens siloene har en høyde som tilsvarer ca 11 etasjer (siloen ved enden av Grøholtvegen) 

og 16 etasjer (siloen ovenfor brannstasjonen).  

Politistasjonen til venstre under bygging (7 etasjer) og siloen har en høyde som tilsvarer 16 etasjer. 
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Arealmessig domineres området av lav bebyggelse på 1-3 etasjer. 

Denne variasjonen betyr at virkningen av et bygg vil variere ut i fra hvor det plasseres. I de største 

delene av planområdet må en bygning som er «vesentlig høyere» enn normalbebyggelsen ha mer 

enn 4 etasjer. SINTEF definerer også «høyblokk» som «minst 5 etasjer». «Virkning av høyhus» bør 

altså være tema for all bebyggelse med 5 etasjer eller mer. 
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1. LANDSKAPSROMMET 

 
1.1 Beskrivelse 

 

Det karakteristiske ved landskapsrommet er ubebygd småskogkledd terreng mot toppen av øya, et 

bratt delvis bebygd småhusområdet ovenfor Dramsvegen (rød linje), et slakere småhusbebygd 

område ovenfor Stakkevollvegen (gul linje) og industriområde på utfylling mot sundet. Terrenget 

faller altså gradvis fra toppen av øya og ned mot havet og åpner seg mot fastlandet i øst. De fire 

«beltene» kan ytterligere beskrives slik:  

1) Mellom marka og Dramsvegen: til dels ulendt og skogbevokstareal preget av 

småskog og granfelt. Bratte områder som Breivang, Doktordalen og Storskogen er 

dels bebygd. Lengst sør i området er det et platå ovenfor Valhalla stadion (c+74) og 

Storskogen der vi finner områdene Myreng, Skoglyst og Charlottenlund. 

Myrengblokkene ligger på ca c+105 og kurbadet på c+116. 

2) Mellom Dramsvegen og Stakkevollvegen: terrenget flater gradvis ut mot sjøen. 

Karakterisert av småhus i hager som følger terrenget nord-sør. Området ligger 

mellom cote c+44 og c+6. 

3) Mellom Stakkevollvegen og sundet: Plant og lavtliggende område preget av store 

bygninger for industri, næring, lagerbygg og kontor. Området ligger ca. c+4. Naturlig 

strandlinje er så å si fullstendig borte. Stor grad av utfyllinger. 

4) Mellom øst-Tromsøya og fastlandet: Ingen kryssende transportforbindelse over 

Tromsøysundet som er mellom 1 og 2 km bredt. Båttrafikk til kaier innenfor 

planområdet, og gjennom sundet. Både godstransport, persontransport, Kystvakta, 

fritidsbåter mm. 
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Terrenget heller stort sett rett mot øst, som figuren under viser, mens f.eks. Kræmertomta, og 

kullkransvingen heller mer mot sørøst.  

 

Figur som viser terrengets himmelretning. Kilde: Klimarapport 2016 Egnet til formålet.  

 

1.2 Virkning i landskapet 

Høye bygg bør innpasses i landskapet på en formmessig god måte. Siden høyde hus skal ha god 

synlighet, må de plasseres slik at de får tilstrekkelig luft og rom rundt seg. De bør ikke settes i 

landskapet slik at de gjøre de eksisterende landskapsformene uklare. Landskapsformen bør heller 

forsterkes. Landskapsrommet ved Stakkevollvegen har en enkel lesbar form: en slak skråning fra 

sjøen og opp mot toppen av øya. F.eks. vil en rekke av høyhus langs sundet, slik illustrasjonen viser, 

vil forstyrre dette karaktertrekket ved å bryte opp og skape en vegg i landskapsrommet.  
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Illustrasjon til forslag til ny regulering av Kræmer Brygge. BC arkitektur 2014. 

 

Landskapsrommet har ingen høydedrag eller platåer som kan forsterkes med høyhus, men et nes 

nord for Hansjordnesbukta:  

 

Neset ligger i området der Stakkevollvegen har en ganske skarp sving, og dette punktet kan ved 

markeres for å også å forsterke bukta i sør. 
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2. BYSTRUKTUR 

2.1 Beskrivelse 

De dominerende strukturene i området, i forhold til arealbruk, er småhusbebyggelsen og 

industri/næringbebyggelsen – begge deler privateid. Det offentliges arealbruk er synlig i 

skole- og barnehagebygg som ligger i sammenheng med boligbebyggelsen i nordre del av 

området, mens det offentlige blir sterkere markert i sørlig del med Valhalla stadion, 

brannstasjonen og politihuset.  

 

 
 

Borgtun skole 

Studentboligblokker 

bygges 

Småhusbebyggelse 1-

2 etasjer fra 1960-

talet og fremover. Fra 

1950-tallet sør for 

Grøholtvegen. Den 

homogene strukturen 

fortsetter sørover til 

Søren Zakariassens 

gate. 
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Gyllenvang 

barnehage 

«Esso-tomta»  

Boligtomter med 

avvikende 

struktur i form av 

stor privat park, 

samt boligblokker 

på 5 etasjer. 

Politihus (2015) og 

brannstasjon 

(2010) 

Særegent 

industrimiljø  

Valhalla stadion 

og Kvamstykket 

barnehage. 

 

Småhusbebyggelse 

fra flere tidsepoker i 

hele området. 
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De fire beltene som området ble delt inn i kapitlet om landskap kan karakteriseres slik: 

1) Mellom marka og Dramsvegen: Området er dels bebygd med boliger, dels institusjoner og er 

dels ubebygd. Boligområdet Storskogen ble bebygd på 1920-30-tallet og har fått sin karakter 

dels fordi terrenget er bratt og ressurser og tekniske begrensinger har skapt en særegen stil 

av tilpasninger og tilbygg. Lenger nord, på Breivang, har vi en forsterkning av 

studentboligbyen med studentboliger under oppføring i gangavstand til universitetet. Lengst 

sør er området mer sammensatt med Valhalla stadion sentralt plassert, og på brinken 

ovenfor finner vi f.eks. Myrengblokkene.  

2) Mellom Dramsvegen og Stakkevollvegen: Området er relativt homogent når det kommer til 

typologi og volum. Her er det hovedsakelig småhus og hager. Unntakene fra dette mønsteret 

er vest for Stakkevollvegen ved Kræmer der det finnes en privat park i tilknytning til boligene 

på tomta, samt tre 5-etasjes boligblokker rett nord for dette. Ellers finnes det offentlige 

institusjoner som skole og barnehage og den offentlige parken/lekeplassen på 

Skriverplassen. Litt lenger nordover er det en lekeplass mellom Langsundvegen og 

Stakkevollvegen. Den sørligste delen skiller ser også mest ut her. Her finner vi også 

brannstasjon og industri/næringsbygg i tillegg til boligene. 

3) Mellom Stakkevollvegen og sundet: området preget av større industri, lager, butikklokaler og 

parkeringsplasser. Det bygges boligblokker på Kræmertomta, og det finnes også noen boliger 

i den eldre bebyggelsen. Bebyggelsesmønsteret består imidlertid av store volumer og store 

mellomrom som i stor grad består av asfalt og brukes til parkering. Området fremstår som en 

blanding av enkle lagerhaller, betong- og stålsiloer, kaianlegg, eldre og nyere 

forretningsbygg. Byggehøyden varierer fra 1 til 7 etasjer hvis man ser bort i fra siloene som 

har en høyde som tilsvarer ca 11 etasjer (eller 35 meter, siloen ved Grøholtvegen) og 16 

etasjer (eller 50 meter, siloen ovenfor brannstasjonen). Sjøfronten har en del båtaktivitet 

med anløp.  

 

2.2 Virkning i bystrukturen 

Målet for området er å skape en ny «grønn bydel», dvs. en bydel basert på miljøvennlig transport og 

eneregieffektive bygg. Det er også behov for å endre bildet av bydelen fra lite innbydende asfalt- og 

betonginntrykk til en inviterende og frodig bydel. Høye hus kan brukes til å klargjøre og markere 

viktige funksjoner i bystrukturen. Det er kirkene som tradisjonelt har hatt denne rollen i vestlige byer. 

Enkeltstående høyhus kan også markere brofester, byporter og i enkelte byer også hjørner i kvartal. 

Markering av sentrum og kommunikasjonsknutepunkter – steder med høy intensitet og aktivitet – er 

mest vanlig i dag.  

Tromsø sentrum er primærknutepunktet i kommunen. I kommuneplanen foreslås det flere 

sekundærknutepunkter i bydelene for å konsentrere handel, offentlige tjenester, arbeidsplasser og 

kollektivknutepunkter. Hovedformålet med en slik strategi er å redusere transportbehov, men i 

tillegg kan det også underbygge identitet og liv i bydelen. Et mulig knutepunkt for strekket mellom 

Hansjordnesbukta og Breivika er den såkalte Essotomta. En utvikling av tomta som offentlig areal 

med eventuell park/skolegård/skole/barnehage vil omdanne hele området på nedsiden av 

Stakkevollvegen ikke bare fra industri/næring til bolig, men også til offentlig virksomhet og offentlig 

rom.  

Et slikt nytt offentlig knutepunkt og lokalt nav kan også markeres i landskapet ved å legge et eller to 

høyhus på nordsiden av Esso-tomta. Det forutsettes at slike høyhus vil inneholde funksjoner som 

støtter opp om knutepunktet ved å inneholde f.eks. kontorer for offentlig og privat virksomhet, 
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butikker eller annen publikumsrettet virksomhet på gateplan i tillegg til boliger. Det er imidlertid ikke 

vesentlig for knutepunktets funksjon i området at dette skal markeres med høyhus, det er først og 

fremst opplevelsen av tilgjengelighet for alle som må være knutepunktets primære rolle og som 

arkitekturen skal understreke.  

 

3. DEN VISUELLE OPPLEVELSEN  

3.1 Beskrivelse 

Området karakteriseres av et vidt utsyn og opplevelse av luftighet også i de nederste gatene som 

Gulengvegen. Ved en utvikling og fortetting av området både ovenfor og nedenfor Stakkevollvegen 

blir siktlinjene som forbinder området til sjøen desto viktigere. En annen type siktlinje er den den 

symbolske mellom Borgtun skole og Tromsdalen kirke. 

 

Blå siktlinjer fra Borgtun skole til Tromsdalen kirke og Tromsøysundbrua. Grønne siktlinjer i 

Grøholtbakken, Thyholdtvegen, Kræmervegen, og Kvamstykket.  
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Grøholtvegen forbinder Tromsømarka og 

havet øst-vest. Siloen ved Stakkevollvegen er 

et landmerke. Mer om dette nedenfor. 

 

 

 

Thyholdtvegen går på skrå fra nord-vest til 

sør-øst. Fra krysset Skagesundvegen/Aldor 

Ingebrigtsens veg ses Tromsdalen kirke.   

 

 

 

 

Kræmerbakken går øst-vest og ligger sentralt i 

planområdet.  

 

 

 

 

 

Søren Zakariassens gate gir sikt mot nord-øst. 

 

 

 

 

 

Skriverplassen er et grøntdrag med utsikt til 

Tromsdalen og Tromsdalstind.   
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Betongsiloen er et eksisterende høyhus med kotehøyde på ca. c+ 38, og tilsvarer ca 11 etasjer. 

Bygningens fremstår forskjellig gjennom dagen og årstidene siden betongens overflate og utforming 

blir skulpturert av lyset.  

Fra Borgtun skole ses brua og Tromsdalen kirke (se foto nedenfor).  Forbindelsen mellom skole og 

kirke har ofte vært symbolsk uttrykt i byplanene opp i gjennom historien, og i Tromsø har 

skolebygninger blitt plassert på høyder i terrenget, og gjerne som fondmotiv.  
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Foto fra trappa på Borgtun skole. 

I tillegg til siktlinjene er området karakterisert av et vidt utsyn: 180 nordover, østover og sørover. 

Dette oppleves i større eller mindre grad i hele området ovenfor Stakkevollvegen.  

 

3.2 Visuell virkning 

Det er hvordan høyhuset oppleves i bybildet som bestemmer kraften og kvaliteten i den 

formmessige dominansen. Den visuelle opplevelsen er avhengig av standpunkt – det vil si 

menneskets øyehøyde i viktige offentlige rom. Viktige offentlige rom kan defineres som 

hovedinnfartsårer der man kommer inn og møter byen, definerte utsiktspunkt, hovedgatene i 

sentrum. På grunn av synligheten kan høye hus få en funksjon i bybildet som landmerker, visuelle 

orienteringspunkter i bystrukturen.  

Neset ved Hansjordnesbukta kan være en slik markør for inngangen til Stakkevollvegen og en veiviser 

til den nye grønne bydelen 
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Standpunkt fra Tromsøysundbrua og sikt mot neset nord for Hansjordnesbukta. 

 

 

4. FORTELLINGEN OM OMRÅDET 

 
4.1 Beskrivelse 

Det historiske aspektet og kulturminnespørsmål for området blir utredet i en egen rapport, for 

detaljer vises det til den. I planprogrammet for området er det et uttalt mål at det gamle 

industriområdet nedenfor Stakkevollvegen skal omdannes, men at fortellingen om området skal vises 

gjennom både bevaring og nybygg – altså at kulturminnene brukes som ressurser i 

identitetsbyggingen. Området langs vegen preges ikke bare av industriminner, men også boliger og 

bygninger der den opprinnelige funksjonen var knyttet til gårdsdrift. Sammensetningen av 

kulturminnene viser at området har gått igjennom flere faser, og at også bygningene i seg selv har 

hatt ulik bruk: 

 
Lærfabrikken fra 1919-1920, tidligere krigsfangeleir, mottak for tvangsevakuerte og nå boliger.       
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 «Lyheim» fra 1959 

  Stakkevollvegen 25A fra 1996-97            

   

Gården «Nordhaug» fra 1895, revet og gjenoppført i 1994/95. Uthus på «Nordhaug» fra 1915/1913 som nå er 

boliger. 

Gjeldende kdp mangler imidlertid et bevaringsperspektiv på det spesifikke industrimiljøet og 

historiefortellende elementene i industriminnene. Området nedenfor Stakkevollvegen i den såkalte 

Kullkransvingen er et slikt visuelt og historisk rikt område. 
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4.2 Virkning på fortellingen om området 

Nye, visuelt dominerende bygg kan konkurrere ut et eksisterende bymonument med stor 

historiefortellende og/eller merkevarebyggende verdi ved å overdøve det visuelt og fommessig. 

Særlig sårbare er småskala bygninger og historiske bygningskompleks med stor tidsdybde. Det er et 

mål å dreie fortellingen om Stakkevollvegen fra et forurenset, grått og hardt industriområde med 

lavstatus-boliger, til en miljøvennlig og grønn bydel. Selv om man har dette målet, er det ikke 

ønskelig å skjule eller forsøke å glemme historien.  
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5. LOKALKLIMATISKE FORHOLD 

Når det gjelder lokalklima eller mikroklima er det to hovedproblemstillinger: Det ene er hvilken 

funksjon høyhuset skal ha og dermed hvilke behov brukerne av bygningen har. Det andre er hvordan 

høyhuset påvirker lokalklimaet omkring bygningen. Lokalklimaet karakteriseres enkelt sagt av følt 

temperatur som i hovedsak skapes av vind- og solforhold, og noen generelle forutsetninger gjelder. 

 

 
Figuren viser periodiske vinder (kilde: Klimarapport 2016 Egnet til formålet). 

Monsunsystemene oppstår når kontinentet og havet får forskjellig temperatur. Om vinteren merker 

vi dette i Nord-Norge ved at den vanligste vindretningen er fra sør-vest, mens det om sommeren er 

fra nord-øst. Vinden forsterkes av landskapsformene, f.eks. gjennom daler og sund, i tillegg til bygde 

strukturer. Dette er merkbart langs Stakkevollvegen, som opprinnelig fulgte strandlinja langs sundet.  

Solvinkelen så langt nord som Tromsø er lav, og det vil si at bebyggelsen kaster lengre skygger enn 

f.eks. i Oslo – også midt på sommeren. Høyhus får altså større konsekvenser når det gjelder 

skyggelegging jo lenger nord vi kommer.  

Lokalklima og funksjon henger nøye sammen. Godt lokalklima på dagtid (09-15) er viktig for områder 

som brukes av småbarn (lekeplasser og barnehager) og skoleelever. Parker av ulike slag bør ha godt 

klima eller i hvert fall gode klimasoner hele dagen (09-19), mens utearealer for boliger bør ha det 

beste klimaet på ettermiddagstid og kveldstid (15-21). Kontorer og butikker bør derimot bygges slik 

at lokalene i størst mulig grad er naturlig skjermet for sol på dagtid. 
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6. ANBEFALING 

En anbefaling eller konklusjon om en eventuell høyhusbygging handler om verdier som vi vil ta vare 

på og kvaliteter som skal dyrkes og videreutvikles. Vår påstand er at byens kvalitet faktisk er 

beliggenheten med utsikten og nærheten til fjell, natur og sjø. Byutvikling bør derfor handle om å 

forbedre opplevelsen av de nære omgivelsene på bakkeplan. Vi trenger i liten grad nye «signalbygg» 

eller ting å se på fra avstand. Vi trenger byrom med høyere kvalitet og byrom som forsterker den 

stedlige unike karakteren. Dette må uansett ligge til grunn ved vurderingen av nye bygg – høye eller 

lave. 

Skal gjennomgangen ovenfor oppsummeres kan vi si følgende:  

 Den visuelle kontakten med sundet og fastlandet et vesentlig karaktertrekk som følger av 

den naturskapte topografien, og som også er en kvalitet ved området. Forbindelsen mellom 

det grønne båndet på toppen av øya og det blå båndet som avgrenser øya er et 

landskapstrekk som bør forsterkes.  

 Et høykvalitets høyhusprosjekt kan vurderes for å markere et knutepunkt. Forutsetningene er 

mangfold av funksjoner – både offentlige og private, lokalklimatisk positiv virkning og at det 

passer inn i områdets mål om grønn profil. 

 Et høykvalitets høyhusprosjekt kan vurderes som en visuell markør ved Hansjordnesbukta. 

Forutsetningene er lokalklimatisk positiv virkning og at det passer inn i områdets mål om 

grønn profil. 

 

 

 


