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Revidering kommunedelplan Stakkevollvegen    19.04.2016 

Delutredning Internveg  

1. Innledning 
1.1 Formål 

 

Formålet med utredningen er å gi svar på hvilke behov det er for en internveg, og hvordan den skal 

knyttes opp mot Stakkevollvegen. Det sees på hvilket formål den skal ha, hvem skal prioriteres og 

hvordan den forholder seg til planlagt utbygging. 
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1.2 Bakgrunn 

Tromsø kommune ved byutvikling har startet opp arbeidet med revisjonen av kommunedelplanen for 

byutviklingsområdet Stakkvollvegen. 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.  

 

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). 

 

Planarbeidet skal ha fokus på helhetlig utvikling av området og legge til rette for: 

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

bygg. 

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

 Fremtidens trafikkavvikling, herunder internveg og parkering.  

 Byggehøyder ut over gjeldene retningslinjer. 

 Styrket sammenheng mellom delområder med en god grønnstruktur kombinert med urbane 

kvaliteter. 

 

 

1.3 Avgrensning 

Planområdet strekker seg fra nord for rundkjøringen i Hansjordnesbukta og nordover til 

rundkjøringen i Breivika, en strekningen på ca. 2,2 km.  

 

 
Planavgrensning 

 

 

 

 

 

1.4 Planområdet 

Området langs sjøsiden(østsiden) av Stakkevollvegen består bygningsmassen av ulike typer 

småindustri, forretningsbygg, matbutikker, fiskeindustri etc. 

På oversiden av Stakkevollvegen(vest) er det stort sett småhusbebyggelse og noe næring. 
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2. Dagens trafikksituasjon på Stakkevollvegen 

 

2.1 Eksisterende trafikksituasjon- Kjørende 

Stakkevollvegen er en kommunal samleveg som sammen med Breivikatunellen binder sammen 

sentrum med Breivika Havn, sykehuset, Universitetet samt boligområder på Utsikten/ Stakkevollan. I 

tillegg fungerer den som atkomstveg til boliger, industri og forretninger som ligger langs 

Stakkevollvegen. 

  

Biltrafikken består i hovedsak av personbil- og godstrafikk. Trafikkmengden på Stakkevollvegen er 

12.100 ÅDT men har en variasjon i punkter på strekningen. Gjennomsnittshastighet på strekningen er 

40 km/t. 

 

For noen år siden ble det bygd nytt fortau, vegbelysning og overvannssystem langs vestsiden. Profilen 

på strekning er i henhold til figuren under.  

 

 
Dagens situasjon – vegtverrsnitt 

 

 

2.2 Eksisterende trafikksituasjon- kollektivtrafikk 

 

I dag finnes ingen egne systemer for prioritering av kollektivtrafikken på Stakkevollvegen. 

Kollektivtrafikken kjører i kjørefelt med blandet trafikk. Kapasiteten på strekningen er det relativt god 

og gir små forsinkelser for bussen. På strekningen er holdeplass for buss etablert som busslommer. 

Disse er av varierende lengde og bredde og anses for å ikke være i henhold til Statens vegvesens 

vegnormer. Areal for ventende passasjerer samt busskur er svært mangelfullt på hele traséen. Det 

finnes svært få gangfelt knyttet opp mot holdeplassene som gir dårlige forhold for kryssing av 

Stakkevollvegen. 

 

Stakkevollvegen trafikkeres av fire bybussruter, med ulike målpunkter. To av disse rutene er to av fire 

ruter med høyest passasjertall i Tromsø kommune.  

 

2.3 Eksisterende trafikksituasjon – gående og syklende 

 

På Stakkevollvegen er andelen gående og syklende er relativt lav med sammenligning til andre 

områder med samme type boligtetthet. Fortauet fungerer på deler av strekningen som skolevei for 

elever som skal til Borgtun Skole. Syklende benytter fortau og kjørefelt. 
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2.4 Konklusjon dagens situasjon 

 

Det finnes i dag en tilrettelagt løsning for gående på vestsiden av Stakkevollvegen, på østsiden finnes 

det punktvise strekninger med fortau. Det er vesentlig mangler når det gjelder prioriterende tiltak for 

kollektiv og sykkel samt ivaretagelse av trafikksikkerheten. 

 

Dagens løsning bærer preg av fokus på fremkommelighet for biltrafikken og underprioritering av tiltak 

som fremmer miljøvennlig transport. I henhold til KVUens målsettingen om at transportetterspørselen 

skal håndteres på en miljøvennlig måte i 2030. Det vil si at fremtidige reiser skal foregå med økt bruk 

av kollektiv, gange og sykkel.  

 

3. Fremtidig situasjon 

 

3.1 Stakkevollvegen TP3 

Tromsø kommune har gjennom prosjektet Tromsøpakke 3 hatt mål om å utvide eksisterende 

Stakkevollveg, som et ledd i satsningen på kollektivtrafikk og myke trafikanter har utvidelsen som 

hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen innenfor en 

planavgrensning i henhold til kommunedelplanen.  

Hovedmomentene i ny vegprofil: 

 Fortau på begge sider av vegprofilen 

 Sykkelfelt/veg 

 Kollektivfelt i begge retninger 

 Venstresvingefelt i kryss 

 Lysregulering i kryss 

Vegprofilen er i henhold til de forutsetninger som er forankret i gjeldene kommunedelplan for 

Stakkevollvegen og etter strategier om prioritering av gange- sykkel og kollektiv. Trafikkanalysen for 

Stakkevollvegen har dannet det faglige grunnlaget til den nye vegprofilen. 

3.2 Trafikkanalysen Stakkevollvegen TP3 

 

Trafikkanalysen har tatt utgangspunkt i at Stakkvollvegen planlegges oppgradert til hovedgate mellom 

rundkjøring i Hansjordnesbukta i sør og rundkjøring ved tverrforbindelsen i nord. Analysen har vurdert 

Stakkevollvegen med 3 eller 4 kjørefelt, med bussfelt i ytre felt, atskilt sykkelveg eller sykkelfelt og 

med singnalkryss. Det har blitt konkludert med at en gjennomgående 4 felts profil med egne 

kollektivfelt vil være den beste alternativ. Figuren under viser vegprofilens prinsipp.   
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Trafikkanalysen er utarbeidet for å vurdere en samlet trafikkbelastning langs Stakkevollvegen, med 

fokus på kapasitet i kryssene. Analysen gir et helhetlig fremtidsbilde av situasjonen langs 

Stakkevollvegen. 

I revidert trafikkanalyse har man konkludert med at fremtidig ÅDT på Stakkevollvegen vil bli ca. 20000 

ÅDT. Analysen viser at det er svært stor variasjon i produsert ÅDT pr. daa Tomt (varierer fra 40 til 192) 

Veiens kapasitet er dermed ikke rettferdig fordelt mellom prosjektene, slik den nå foreligger. 

I analysen anbefales det at i reguleringsplaner langs Stakkevollvegen legges opp til en reduksjon av 

samlet trafikk i ettermiddagstime.  

Det anbefales at det i hver enkelt reguleringsplan gjøres nye trafikkutredninger, med analysens 

helhetsbilde som grunnlag. Konkrete tiltak for å oppnå ønsket bilreduksjon må konkretiseres i 

forbindelse med den enkeltes reguleringsplan. Aktuelle tiltak er fortsatt redusert utbygging, etablere 

mindre trafikkgenererende funksjoner, redusert parkering og andre tiltak som f.eks. økt kollektivandel 

og rushtidsavgift. 

 

Dagens trafikk på Stakkevollvegen, trafikkbelastning i kryss merket grønn (god trafikkavvikling) 

 

  

    
 Prinsippsnitt Stakkevollveien 
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Fremtidig kapasitet med all utbygging. Viser en høyere belastning enn dagen situasjon, høyt belastet kryss blått. 

 

3.3 Fremtidig kjørende  

 

For den ordinære biltrafikken vil utbygging av Stakkevollvegen ikke gi forbedrete trafikale forhold 

med hensyn på kapasitet og trafikkflyt. I lyskryss vil kollektivtrafikken prioriteres og man må 

forvente forsinkelser og kø/tilbakeblokkering for biltrafikken j.fr trafikkanalysen. Med all 

utbygging på Stakkevollvegen vil man måtte forvente kølengder større enn dagens. 

  

 

3.4 Fremtidig - kollektiv 

 

Kollektivtrafikken vil få eget kjørefelt i nord- og sørgående retning, langs hele strekningen. 

Kollektivfelt anlegges for å gi prioritet for kollektivtrafikken. Kollektivfelt vil måtte oppheves 30- 

40 meter før lyskryss for å gi rom for svingefelt for ordinær biltrafikk. Lysregulering i kryss skal 

prioritere fremkommeligheten for buss.  I henhold til trafikkanalysen for Stakkevollvegen skal ikke 

kryssløsningene gi de store forsinkelsene for kollektivtrafikken. Det etableres kantstopp for buss. 

Kollektivfelt vil ha svært god kapasitet for fremtidig økt bussfrekvens.  

 

3.5 Fremtidig- gående og syklende 

 

Gående vil ha eget fortausareal på øst og vestsiden. På østsiden etableres det fortau med bredde 

2,5 m. På vestsiden etableres sykkelveg med fortau. Fortau er atskilt fra sykkelvegen med 

kantstein (ikke avisende). Fortausbredden vil være 1,5 m, Gående prioriteres med eget signal i 

lyskryss. 

 

Sykkelveg etableres kun på vestsiden. På Sykkelvegen kan det sykles i begge retninger. Sykkelveg 

er plassert nærmest vegbane (i henhold til anbefaling i norm). Sykkelvegens bredde er 2,5 m. 
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3.6 Konklusjon fremtidig løsning TP3 

 

Fremtidig løsning er i tråd med KVUens målsetninger om at fremtidig transportbehov skal tas med 

miljøvennlig transport. Utbyggingen av Stakkevollvegen legger til rette for en prioritering av 

gående, syklende og kollektiv. 

 

4. Revidering KDP – Internveg analyse 

 

4.1 Innledning 

 

I revidering av KDP for Stakkevollvegen skal ambisjoner fra gjeldene kommunedelplan videreføres 

med en forsterking og oppgradering av virkemidlene for ønsket utvikling. Revisjonen legger til 

prioritering av boligformål, fortetting av boligområder og en mer effektiv arealutnyttelse. Planen 

skal legge til rette for en utvidelse av sentrumsfunksjoner.  

 

Tromsø kommune har gjennom Tromsøpakke 3 utarbeidet en plan for utvikling av 

Stakkevollvegen. Målsetningen har vært å tilrettelegge for gående, syklende og kollektivtrafikk. 

Prosjektet er nå i prosjekteringsfasen og utbyggingen vil ha oppstart i 2016. 

 

I Prosessen med revidering av ny kommunedelplan for Stakkevollvegen har det vært viktig å 

utrede behovet for en internveg mot Sjøsiden på Stakkevollvegen. Med økt bolig- og 

næringsutbygging langs Stakkevollvegen vil det måtte forventes en trafikkvekst på 

Stakkevollvegen og på dagens internvegsystem. Ved utbygging av alle potensielle 

utbyggingsområder langs Stakkevollvegen vil trafikkveksten gi kapasitetsproblemer på 

Stakkevollvegen i form av kødannelser, blokkeringer av kryss og forsinkelser for kollektivtrafikken. 

 

Trafikkanalysen for Stakkevollvegen utarbeidet av Asplan Viak viser en fremtidig situasjon dårlig 

kapasitetsreserve på Stakkevollvegen. Det er i dette kapitelet er det utredet og konkludert med 

behovet for internveg.   

 

4.2 Analyse Internveg 

 

Innenfor planområdet vil det i fremtiden skje en massiv utbygging av boliger og nye 

næringslokaler, det vil naturlig nok ha konsekvenser for transportsystemet i sin helhet.  

 
Turproduksjon fremtidig 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for Stakkevollvegen der en samlet trafikkbelastning langs 

Stakkevollveien er vurdert. Analysen gir et helhetlig fremtidsbilde av situasjonen langs 

Stakkevollveien. I trafikkanalysen har man konkludert med at framtidig ÅDT på Stakkevollveien vil 

bli ca. 20 000 ÅDT og 26000 YDT (hverdagstrafikk). Dette er det maksimale Stakkevollvegen kan 

avvikle med fire-felts profil, uten at det dannes bilkøer over foregående kryss. 

 

I analysen anbefales at det i reguleringsplaner langs Stakkevollveien legges opp til en reduksjon på 

10 % samlet trafikk i ettermiddagstime (E-time) forhold til foreliggende planer. Ettermiddagstime 

er den tiden det er maksimal trafikkbelastning på veien.  

Det anbefales at det i hver enkelt reguleringsplan gjøres nye trafikkanalyser. Trafikkanalyser for de 

enkelte områdene synliggjør tiltakene for reduksjon av biltrafikken for hvert enkelt 

utbyggingsområde. De Konkrete tiltak for å oppnå ønsket biltrafikkreduksjon må også 

konkretiseres. Aktuelle tiltak er fortsatt redusert utbygging, etablere mindre trafikkgenererende 

funksjoner (primært mindre handel), redusert parkering (mest aktuelt for kontor), og andre tiltak 

som f.eks. økt kollektivandel og rushtidsavgift. 
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Reisemiddelfordelingen 2030 lagt til grunn for analysen gir denne inndelingen: 

 

 
 

Den fremtidige reisemiddelfordelingen er en av forutsetningene for å kunne redusere biltrafikken 

på Stakkevollvegen. Bilandelen for all planlagt utbygging må reduseres med 10 % og 

Kollektivandelen må økes tilsvarende.  

 

I Kollektivstrategien utarbeidet av Troms fylkeskommune er målsetningen og øke kollektivandelen 

til 20 % i 2030.  Dette vil være noe lavere enn andelen gitt i analysen. Man vil også måtte forutse 

at nullvekstmålet skal gi god effekt på reduksjon på genererte bilturer. 

 

Redusert parkering er også en viktig forutsetning som kan gi store utslag på kapasitet på 

Stakkevollvegen. Mindre parkering for planlagt kontor og bolig i utbyggingsområdene vil gi 

merkbar reduksjon i biltrafikken. Eksempel: Om parkering til kontorfunksjoner reduseres med 50 

%, vil biltrafikken kunne reduseres opp mot 2700 ÅDT. 

 

I ny parkeringsnorm for Tromsø kommune (førende, ikke vedtatt), er det gitt svært restriktive 

tiltak for parkering. I henhold trafikkanalysens forutsetninger for kapasitet på Stakkevollvegen 

ivaretas dette gjennom den nye normen.  

 

Gjennom arbeidet med transportnett Tromsø er det utarbeidet strategier for alle delprosjekt som 

skal sikre oss at de ambisiøse mål som er satt for transportsystemet i Tromsø. Vi må da forutsette 

at man får en økt andel gående, syklende og på kollektiv. Som blant annet kan legge opp til et 

velfungerende vegnett på Stakkevollvegen.  

 

Utbyggingsområdene langs Stakkevollvegen har i dag ulik status, noe er vedtatt, under arbeid og 

ikke påbegynt. Grafen viser hvilken trafikk som er planlagt fra de ulike bygeområdene. De blå 

søylene viser analysert maksbelastning fra utbyggingsområdene. De oransje søylene viser 

utnytting av kapasitet. I hovedsak forholder pågående planer seg til trafikkanalysen for 

Stakkevollvegen. Kullkransvingen og Bjørnstranda (svært usikker) er noe over anbefalt utnytting, 

men dette er marginalt.  
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4.3 Konklusjon fremtidig situasjon- internveg 

 

All fremtidig utbygging langs Stakkevollvegen skal kunne styres mot Stakkevollvegen og avvikles 

der. I henhold til trafikkberegningen vil det være kødannelser og avviklingsproblemer i kryssene.  I 

henhold til gjeldene kommunedelplan for Stakkevollvegen skal vegen ha en lavere prioritet når 

det gjelder kapasitet for biltrafikken. Trafikkanalysen viser at all utbygging ikke vil gi total 

overbelastning av vegsystemet, som kan sees på som et signal på behov for kapasitetstiltak.  

 

Det konkluderes med at det ikke vil være behov for en ny alternativ parallellveg til 

Stakkevollvegen som et kapasitetsøkende tiltak for biltrafikken. I henhold til analysen for 

Stakkevollvegen vil fremtidig kapasitetsbehov for biltrafikken kunne løses i henhold til 

utbyggingsprofil.  En ny internveg på østsiden av Stakkevollvegen anbefales å ha 

internveg/boligvegs funksjon, som legger til rette for gående og syklende samt dekke behov for 

atkomst til parkering og varelevering. 

 

4.4 Hva skal Internvegen være? 

 

Gatenettet deles ofte inn i hovedgater, samlegater og atkomstgater. Hovedgaten har 

gjennomgangstrafikken, og samlegatene mater atkomstgatene med trafikk fra hovedgaten. 

 

Innenfor planområdet er Stakkevollvegen hovedgaten. I den trafikkerer kollektivtrafikken, 

ordinær biltrafikk i dimensjonerende gateprofil med separate løsninger for gående og syklende. 

Fra alle lyskryss vil da samlevegene fordele seg mot øst og vest og ha varierende trafikkbelastning, 

etter hvordan atkomster som er knyttet opp mot den.  

 

 
Illustrasjon hovedgate, samlegate og atkomstgate 

 

En parallellveg til Stakkevollvegen må anses å kunne bli en atkomstgate til Samlegater i øst/vest 

retning.  

 

Atkomstgaten skal dekke behov for avvikling av varelevering, parkering og atkomster til boliger. 

Utenfor områder der det ikke vil være nødvendig med biltrafikk anbefales det etablert areal for 

gående og syklende med restriksjoner og utforming som ekskluderer biltrafikk. Om det skal være 

behov å ta inn biltrafikk må dette gjøres med utforminger som minimaliserer risiko for konflikter 

mellom myke trafikanter og biltrafikk. Det anbefales at man løser en slik type regulering med 

sambruk av gatenettet. Det anbefales shared space løsning i kombinasjon med gang- og 

sykkelløsning for arealer der det ikke skal være biltrafikk. 
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4.5 Shared space 

 

Shared space er et utformingsprinsipp for gater og plasser, som ved hjelp av enkle midler 

likestiller de ulike trafikantgruppene, og gjør dem ansvarlig for egen og andres sikkerhet.  

 
Løsningen krever en dialog mellom brukerne, siden alle ordinære reguleringer fjernes. Det kan 

være skilt, vegmerking, lysregulering og andre elementer som er ment å påvirke brukernes atferd. 

 

Fordelen med shared space er at det kan anvendes for å skape anvendbare byrom med folkeliv, 

gjerne med materialbruk av høy kvalitet. En tiltalende utforming og materialbruk gir et attraktiv 

byrom.  

 

Områder uten skilting og fortauskanter er ofte mye enklere å bruke til andre formål. Det kan for 

eksempel være markeder, konserter og andre typer arrangementer. Det vil også gi et større rom 

for varelevering som ikke trenger tilrettelagte areal for sin virksomhet. 

 

Shared space har innvirkning på hastigheten. Det skyldes ikke at fartsgrensen blir satt ned. 

Grunnen er at bilistene føler seg usikre, og senker hastigheten til en fart hvor de føler de har 

kontroll på de kaotiske omgivelsene. 

 

En av de største fordelen med en shared space løsning er at fremkommeligheten for gående og 

syklende. Den forbedres betraktelig fremover en ordinær gateprofil med fortau. All problematikk 

rundt kryssing av gate, vente på grønntid i lyskryss, vil ikke være et tilstede. 

 

Det finnes alternativ for Shared space. Den ene løsningen gir gående og syklende et «safe space» 

areal. Løsningen vises i figuren til venstre. Den andre løsningen er en tradisjonell 

løsning(fullverdig). Figuren til høyre. 
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Referanse: Shared Space – rapport, oppdragsgiver Statens vegvesen, oppdragsleder Rambøll Norge As 

http://www.vegvesen.no/_attachment/106759/binary/182558?fast_title=Shared+space+-+rapport 

Masteroppgave Shared space – Hvordan lage gode shared space prosjekter i Norge ?  http://hdl.handle.net/11250/188335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/_attachment/106759/binary/182558?fast_title=Shared+space+-+rapport
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4.6 Internvegen- planområdet 
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 Trasèvalget i kartet viser prinsippet for en internveg 

gjennom planområdet. De lyse grønne strekningene uten 

skravur er rene gang- og sykkeltraseer uten bilkjøring. Dette 

foreslås over sjøbassengen ved tidligere Tøllefsenverftet og i 

nedre del av Esso-tomta. På denne måten blir det umulig å 

bruke internvegen som gjennomfartsveg og snarveg for bil. 

Dette vil igjen bidra til lavere hastighet og lav biltetthet. På 

enkelte strekninger vil internvegen også kunne ta rollen som 

strandpromenade, mens den på andre strekninger må 

komme i tillegg. Dette må avklares i den enkelte 

reguleringsplan. 

 

I tillegg til de trafikale muligheter og begrensinger som ligger 

i begrunnelse for en interveg som beskrevet over, ligger det 

kanskje en enda sterkere begrunnelse i den urbane 

betydning den kan få.  Internvegen skal binde sammen de 

urbane kvaliteter som etterstrebes i planområdet. Dette 

gjelder både for de som skal bo her og for de som skal bruke 

området for jobb, utføre tjenester og skaffe seg opplevelser. 

 

Stakkevollveien skal også oppfylle til de samme funksjonene 

som nettopp nevnt, men på en mer hektisk måte. Her vil 

kollektivtrafikken optimalisere transportbehovet for byen og 

samtidig gi dette området god tilgjengelighet. Her vil 

syklistene ha stor fart for å komme seg mellom sentrum og 

Breivika, og her vil fotgjengerne på fortauet ha 3 km i blikket 

eller ta neste buss. Her vil man oppleve travelhet og støy. 

 

Langs Stakkevollveien skal vi forbedre situasjonen i forhold 

til i dag. Langs intervegen skal vi skape et nytt byliv 

sammen med utbyggerne. 

 

Hvis vi stiller spørsmålet: Skal vi ha både og? Så må svaret 

være – selvfølgelig. 
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4.7 Parkering  

 

Lokalisering 
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Lokaliseringen av bilparkering har betydning for reiseomfanget med bil. Forskning viser omfanget 

av bilbruk kan begrenses med å lokalisere parkering sånn at gangavstanden blir lengre.  

 

bildeling 

 

Bildeling, er et virkningsfullt tiltak som radikalt kan minske trafikken i et område. Det kan også 

minske behovet for parkeringsplasser.  

Bildeling går ut på at flere husstander deler på en eller flere biler. Dette kan redusere 

parkeringsbehovet med inntil 90 % ifølge undersøkelser. I den svenske byen Malmø er 

parkeringsnormen redusert med 30 % i et kvartal der utbyggeren inkluderer kontingenten for 

bilpoolen i husleien de fem første årene.  

 

Fleksible parkeringsanlegg, parkering lokalisert utenfor eiendommen 

 

Det er fordeler ved å plassere parkering utenfor eiendom/byggeområde, der det i utgangspunktet 

ville vært naturlig å etablere den. Fordel en er at parkering kan utnyttes til forskjellige behov, 

eksempel boliger og forretninger. En annen fordel er at kostnaden for parkering blir synliggjort. 

Parkering som for eksempel er en del av eiendommen der husstanden er gjerne en del av boligens 

kjøpe-/ leiekostnad.   

 

I den sørtyske byen Freiburg har man prøvd å redusere bruken av bil i bydelen Vauban. Parkering 

er ikke tillatt på den enkelte eiendom, der er de henvist til separate anlegg. Der må det betales 

markedspris for parkering, og en bilparkeringsplass koster i innkjøp ca. 200 000 kroner. I tillegg 

kommer årlig driftskostnad. 

 

Innenfor planområdet legges det ikke til rette for offentlige parkeringer langs offentlig veg. 

Parkering skal i hovedsak knyttes opp de ulike prosjektene langs Stakkevollvegen. Bilparkering, 

sykkelparkering og HC parkeringer skal ivaretas i de enkelte prosjekter og følge Tromsø 

kommunes egen parkeringsnorm.   

 

Det anbefales at man innenfor planområdet ser på løsninger som fremmer bildeling. Det bør også 

vurderes fleksible parkeringsanlegg med sentral plassering. Det må være en del av plan for 

reduksjon av parkering og bilbruk.  

 

4.8 Varelevering 

 

I dag er vareleveringen knyttet opp mot internvegssystemet langs Stakkevollvegen. For fremtiden 

vil det ikke legges opp til at varelevering skal skje fra Stakkevollvegen. De enkelte 

utbyggingsprosjekter vil måtte legge til rette for varelevering etter behov.   

 

4.9 Forholdet til andre planer 

Revisjon av Kommunedelplanen for Stakkevollveien m.m som har vært gjeldende i 5 år tar sikte på 

å bedre rammene for forutsigbare reguleringsplaner, samtidig som fokuset i enda sterkere grad 

rettes mot urbane kvaliteter i byutviklingsstrategi.  

Noen reguleringsplaner er allerede vedtatt med grunnlag i gjeldende kommunedelplan. Disse 

oppheves ikke, men intervegen må integreres i den videre utbygging noe som kan bety 

reguleringsendringer på aktuelle steder. For reguleringsplaner som i prosess eller skal settes i 

gang i framtiden bør intervegen ikke representere noe problem. 

Nordbyen 
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Sør for planområdet – mellom planområdet og Tromsø sentrum – pågår for øyeblikket arbeidet 

med en områdereguleringsplan. Kommunen har hånd om begge planprosessene. Internvegen vil 

imidlertid få et brudd fordi den vanskelig kan passere forbi Hansjordnesbukta. På denne 

strekningen vil derfor kravet til en strandpromenade være viktigst. 

Nordbyen ligger i randsonen av Tromsø sentrum. Særlig området mellom brua og 

Hansjordnesbukta er modent for en større transformasjon. Områdets sentrale beliggenhet og 

store potensiale tilsier at området må styres i ønsket retning og utvikles etter en helhetlig plan. 

Målsetningen med Nordbyen og dens trafikkløsninger er å videreføre de fremtidige mål som 

finnes i bl.a. Transportnett Tromsø. For å nå målet om et bærekraftig trafikksystem er det viktig at 

utbyggingen av Nordbyen skjer med en høye ambisjoner med hensyn på klimavennlige 

trafikkløsninger, og at trafikkavviklingen skjer på en trafikksikker og effektiv måte. 

 

5 Skoleveg og Trafikksikkerhet 

 

Planområdet ligger innenfor skolekretsen Borgtun skole og vil også være en av skolene som også 

skal ta imot barn fra fremtidige utbyggingsområder.  

 

5.1 Dagens situasjon skoleveg 

 

Borgtun skole er lokalisert på vestsiden av Stakkevollvegen. Atkomstvegen til skolen består 

hovedsakelig av boliggater, mot nord avgrenses atkomsten til skolen med Erling Kjeldsens veg.  

 

 
Skolekretsavgrensning og skoleveg 

 

De fleste som går og sykler til skolen gjør dette i blandet trafikk i boliggatenettet på oversiden av 

Stakkevollvegen. Det er også registrert tråkk og stier som benyttes, gjerne i områder der det 

finnes blindgater eller at sti/tråkk gir kortere veg til skolen. Dagens skoleveg er relativt 

tilfredsstillende, men det finnes utfordringer med hensyn på krysningspunkter og 

fartsreduserende tiltak i boliggatene. Det er i dag en relativt høy andel av barna som blir kjørt til 

skolen. Denne trafikken utgjør en risiko for de som går og sykler. Mangel på tilrettelagte areal for 

biltrafikken gjør at boliggatene belastes med parkering og trafikk som skulle vært løst ved skolen. I 

ny trafikksikkerhetsplanen for Tromsø kommune 2015-2030 skal det utføres skoleanalyser for 

barneskoler i tromsø kommune. Disse vil avdekke behovet for trafikksikkerhetstiltak rundt 

skolene og på skolevegen til skolen.  
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5.2 Fremtidig situasjon - skoleveg 

Utbyggingen av planområdene Nordbyen og Stakkevollvegen vil også kreve en økt skolekapasitet. 

Det gjør at ny skole vil måtte etableres i fremtiden. I notat «Skolekapasitet og arealplanlegging i 

Tromsø – case Nordbyen/Stakkevollvegen» er skolekapasitet vurdert opp mot utbygging av 

Stakkevollvegen og Nordbyen. Konklusjonen er at i det pågående planarbeidet for Nordbyen og 

Stakkevollvegen, skal det settes av arealer til barneskoler på grunnlag av nytt prognosearbeid.  

 

 
 

I en fremtidig situasjon vil det være viktig å vurdere barnas skoleveg. Det er viktig at den skal være 

trafikksikker for både gående og syklende. Gjennom utvikling og regulering av planområdene, skal 

skoleveg beskrives og utredes. Det er viktig at det redegjøres for hvilke tiltak som må til for å gi de 

beste trafikksikkerhetsmessige forhold.  

 

  

 

5.3 Trafikksikkerhet 

 

I Tromsø kommunes trafikksikkerhetsplan, skal kommunen jobbe målrettet mot nullvisjonens mål, 

der ingen blir hardt skadde eller drepte i trafikken. Trafikksikkerhetsplanens ulykkesanalyse viser 

at blant annet at det er barn og unge mellom 6-15 år som rammes av fles sykkelulykker.  

Trafikksikkerhetsplanen vil være et verktøy for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Tromsø 

kommune.   

 

 

 

 


