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OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN  

1929 Kræmer brygge nordøst  

Saksnr eByggesak: 20-00955 / P360: 20/06238 

 

 

Etter plan- og bygningsloven § 12-8 er det krav om gjennomføring av oppstartsmøte i plansaker når forslagsstilleren er en 

annen enn planmyndigheten selv. 

Målet med oppstartsmøtet er å etablere en felles forståelse mellom forslagstiller og kommunen om forutsetningene for det 

videre planarbeidet, og bidra til at å redusere faren for at uavklarte eller uforutsette forhold skal vanskeliggjøre eller 

forsinke den etterfølgende planprosessen. Det skal i møtet avklares premisser for planlegging, medvirkning og prosess. 

Videre skal forholdet til overordnede planer og retningslinjer, planområdets utstrekning og planens detaljeringsgrad 

avklares. Partene skal forholde seg til disse forutsetningene i det videre planarbeidet så langt det er mulig. Referatet er et 

fundament og en felles referanse for det videre planarbeidet, og skal legges ved planforslaget til offentlig ettersyn. Det som 

ikke dekkes av referatet har man ikke tatt stilling til. 

Det ligger ingen binding for kommunen til senere å vedta et planforslag selv om det i oppstartsmøtet gis aksept for at 

planprosessen kan fortsette. Kommunen er ikke bundet av vurderinger i prosessen. Dersom planforslag ikke blir vedtatt kan 

ikke forslagsstiller kreve kompensasjon for sine utgifter, selv om vedkommende med god grunn kunne ha gode 

forhåpninger om dette. 

REFERAT  
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Dato   09.09.20. 

Referatet er supplert i ettertid med hensyn til utvidelse av planområdet, sist 

revidert 06.11.20. 

Tid  12:00-14:00 

Sted  Rådhuset  

Referent  Heidi Bjøru / Kristoffer Helgesen Grud 
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Eksterne parter Byutvikling 

Plankonsulent: Asplan-Viak AS  Ledelse Byplan: Erik Eidesen  

Forslagsstiller(e): Kræmer Eiendom AS  Saksansvarlig: Heidi Bjøru  

Grunneier(e) (eventuelt): Karttegner: Håvard Kaurin 

Andre: Andre: 
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Stedsnavn (adr.)  Kræmer brygge nordøst, øst for Stakkevollveien 33 - 41 

Gårds- og bruksnr.  119/238, 288 og 3805 m. fl.  

Hjemmelshaver(e)  Kræmer eiendom as  

Plannivå ☐ Områdereguleringsplan   
☒ Detaljreguleringsplan 

☐ Reguleringsendring 
☐ Reguleringsendring etter forenklet prosess1  

Hovedformål ☒  Boligbebyggelse  ☐ Fritidsbebyggelse  

  ☒ Forretning  ☐ Kjøpesenter  

  ☐ Detaljhandel ☒ Offentlig/ privat tjenesteyting 

  ☐ Reiseliv ☐ Industri 

  ☐ Uttak/deponi ☒ Samferdsel 

  ☐ Tekn. infrastruktur ☐ Akvakultur 

  ☐ Kombinerte formål ☐ Annet ……………………….. 

 

 

Lokalisering og forhold til gjeldende planer. 
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Beskrivelse av tiltaket 

(planlagt bebyggelse, 

anlegg m.m., jf. 

innsendt initiativ) 

Delprosjekt i utvikling av bydel i Stakkevollveien 

byutviklingsområde med boliger og urabane byrom.  
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Planavgrensning 

 

 

Planavgrensningen er også oversendt i SOSI, og vedlagt i større 

format.  

Det legges til grunn at ny vurdering av BB2 og tilhørende 

infrastruktur og friområder må gjøres i en senere planprosess 

med gjeldende KDP som utgangspunkt. I denne skal inkluderes 

ny barnehage og evt resterende strøkslek.  
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  Planområdet (dagens 

situasjon, forhold til 

omkringliggende 

område m.m.) 

Visert til stedsanalyse vedlagt planinitativet. 

 

  Funksjonelle og 

miljømessige 

kvaliteter3  

+ Nærhet til sjøen – dette må utvikles som kvalitet  
+ Nærhet til Stakkevollvegen med tilhørende 
kollektivtrafikk. 
+ Nærhet til fremtidig bydelsenter. 
÷ Uferdig område – fortsatt omgitt av ikke opparbeidete 
områder 
 

  Eksisterende bygge-

volum og -høyder 

 

Eksisterende:  

o Alfon A c+ 29,5 

o Stakkevollveien 29-31 c+ 25  

o Eurospar c+ 21 
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Kommende som er gitt rammetillatelse:  

o Alfon B c+ 31 

o Alfon C c+ 25 

o Kontorbygg nord for kanalen: c+ 29,50 

  Forhold til overordnete 

planstrategier 

(tilpasning, fortetting, 

knutepunktstrategi, 

boligsosiale tiltak, 

barnehagebehov, 

skolekapasitet, urban 

struktur mv.) 

Del av «Midtbyen» i gjeldende KDP Stakkevollveien 

byutviklingsområde. Omtalt i Storyboard Stakkevollveien.  

Kommunen forventer: 

- høy utnyttingsgrad for ny bebyggelse, 

- urbane og nye boligtyper, funksjonsblanding med 

arealer på gateplan som styrker byliv.  
- bymessige uterom av høy kvalitet og for alle 

generasjoner, som også ivaretar klima og nærhet til 

vannet. 
- sammenhengende sør-nord-strukturer (gang- og 

sykkelveier og kaipromenade). 
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Iht. Kommuneplanens arealdel ☒ Ja    ☐ Nei     ☐ LNFR  

Iht. Kystsoneplan ☐ Ja     ☐  Nei    ☒ Ikke aktuelt  

Iht. Fylkesplan ☐ Ja     ☐  Nei    ☒ Ikke aktuelt 

Iht. Regional plan for handel og service ☐ Ja     ☐  Nei    ☒ Ikke aktuelt 

Iht. Kommunedelplan 0253 ☒ Ja     ☐  Nei    ☐ Ikke aktuelt 

Iht. Områdereguleringsplan………… ☐ Ja     ☐  Nei    ☒ Ikke aktuelt 

Berørte reguleringsplaner (list opp) 1624 - KRÆMER BRYGGE  

1821 – Detaljregulering for Stakkevollvegen 

1724 – Stakkevollvegen 25-27  
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 7.1 Strøkslek  

Overordna grep for hele området 

Kræmer brygge nordøst må passe inn i et fremtidig helhetlig overordna grep. Dette er 
kommunens ansvar å avklare overfor berørte grunneiere.  

Kommunen utarbeider et notat som definerer en sammenhengende byromstruktur for hele 
området:   

1. Avklarer overordna grep for en urban og strukturell løsning av strøkslek for hele 
området som helhet, som fungerer for hver del og for helheten til slutt, og der 
Essoparken kan være del av strukturen. Kommunen styrer prosessen med Esso 
alene. 
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2. Konkretiserer løsning av strøkslek til å være urbane byrom / grønne lommer flettet 
inn i en nord-sør-struktur bestående av gang- og sykkelvei og kaipromenade  

3. Konkretiserer arealkrav og funksjonskrav til strøkslekfunksjonen som passer til det 
urbane området en ønsker utviklet i Stakkevollveien byutviklingsområde 

 

Rammer for Kræmer brygge nordøst  

Ihht gjeldende KDP kan strøkslek løses på egen eiendom. Dersom Kræmer ikke kan løse 
kravet 6 daa på egen tomt, stiller kommunen følgende krav til strøkslek:   

1. Deler av strøkslek, minimum 3 daa, skal løses innenfor Kræmer brygge nordøst. 
Resterende areal skal løses i neste byggetrinn (feltet i søndre del av BKB7), eller i 
Esso-parken dersom kommunen oppnår en avtale.  

2. Areal som medregnes i strøkslek er:  

• Større byrom tilrettelagt for uteopphold og lek  

• Gangvei og kaipromenade medregnes i strøkslek dersom det er del av det 
større byrommet  

3. Kvalitetskrav til strøkslek i området:  

• Generelt gjelder at lommene/byrommene skal ha gode uteoppholdskvaliteter 
mht sol/skygge, vind, støy og trafikksikker adkomst.   

• De skal også forsterke eksisterende naturgitte kvaliteter som for eksempel 
nærhet til vannet. Sikkerhet må ivaretas.  

• Strøkslek skal ikke privatiseres av nærliggende boliger på gateplan (krever 
buffer). 

• Strøkslek programmeres overordna så det sikres ulike funksjoner i området -  
samarbeid med Tromsø kommune.  

• Arealene til strøkslek må være opparbeidet og utformet slik at de kan overtas 
av kommunen for eierskap og drift. Opparbeides ihht KTN, etter nærmere 
avtale med park. 

• Strøkslek reguleres til o_park eller o_torg. 

• Ballbane kan løses midlertidig i FN3 ved Dramsveien eller GF3 ved 
Stakkevollveien 
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For det aktuelle området er dette en realistisk avgrensing av strøkslek: 

 
Bildet viser en aktuell avgrensing av arealet som kan medregnes i strøkslek, vist med 
heltrukket rød linje.  

For å sikre en offentlig karakter må kvartalslek i området foran bygg C flyttes vekk, og 
fasaden foran bygg B og C tilrettelegges for uteopphold helt inntil veggen. Fasaden må ikke 
virke privatiserende for offentlig uteopphold/strøkslek. Rundt bygg B som har bolig på plan 
1 (gitt rammetillatelse) etableres en buffer for å holde avstand til offentlig strøkslek.  

 
Programmering av strøkslek må for øvrig gjøres i samarbeid med Tromsø kommune.   

Det er ikke aktuelt for Tromsø kommune å overta huken ved indre del av kanalen for drift, 
da det antas at det blir utfordringer med vinterdrift av dette, samt at trappa innerst 
allerede er bygget.  
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7.2 Tetthet, høyder og volum 

Det forventes høy tetthet i området, samtidig som krav til uteklima skal ivaretas (sol og 
vind).  

 

Tetthet, høyder og arealbruk i gjeldende KDP – bestemmelsen 9.2.4:  

 
 

Tetthet og arealbruk: 

Må være innafor 250 % for hele området BS1 og BKB7. Av dette tillates 50% bolig. 

 

Høyder:  

Det er satt en maks høydebegrensing i KDP på 47 m, mens gjeldende reguleringsplan sier 
27,0 m.  

Det kan arbeides videre med ett høyt punkthus innenfor Alfon A-F.  

Plassering av punkthus skal ikke generere negative konsekvenser mht solinnfall og 
skyggekasting på uterom og offentlig park nord for planområdet.  

Vedlagte illustrasjon under til venstre viser at siktlinje nordover fra Storgata, som treffer 
studentboligene lenger sør på Stakkevollvegen, også treffer i det aktuelle området.  

Konsekvenser av ny bebyggelse innen planområdet må vurderes.   
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7.3 Adkomster, veier og VAO 

 
Kommunen er positiv til separert kjørevei og gang- og sykkelvei.  
 
Adkomstvei bil:  
Adkomstveien fra Stakkevollvegen nord av Eurospar er regulert som offentlig veg i 
gjeldende plan. Som en hovedadkomst til området skal den i prinsippet fortsatt være det. 
Dersom adkomsten ikke er bygget ihht kommunalteknisk norm må det utredes om det skal 
gjøres tiltak for å få den godkjent, evt lages privatrettslig avtale mht drift og mulig 
konflikter i fremtida.  
 
Gang- og sykkelvei:  
Sammenhengende gang/sykkelvei (kjørbar, men separert fra bilveier) skal reguleres o_ 
offentlig, opparbeides av utbygger, overtas for eierskap og drift av TK – tidspkt se under. 

Opparbeides ihht KTN, etter nærmere avtale med vei. Brua over kanalen skal være kjørbar 
ihht KTN, som del av gang- og sykkelveisystemet.  

Kaipromenade:  
Sammenhengende kaipromenade skal reguleres o_ offentlig, opparbeides av utbygger, 
overtas av TK – tidspunkt se under.  

Opparbeides ihht KTN, etter nærmere avtale med Veg.  Her må kommunen inn og vise 
muligheter for brøyting med lettere redskap som for eksempel traktor og fres, aht 
konstruksjonens beskaffenhet og bæreevne.  

Overtakelse for eierskap og drift  
kan skje  
- Enten når hele området er opparbeidet sammenhengende – i så fall kan det avtales 

med kommunalt tilskudd til drift av private i en mellomfase  
- Eller når det er praktisk mulig å vedlikeholde (brøyting kan skje i sløyfe uten rygging) 
Punktene over er ikke uttømmende. Tidspunkt for overtakelse avklares i planprosessen. 

VAO  

Det kreves etablering av ringledning for vann ihht godkjent plan.  Det stilles krav om 
rammeplan VAO med detaljplanen.  

Parkering  

Løses ihht KDP 6.2.1. Det gjøres oppmerksom på at dette er et maks antall p-plasser.  

 

7.4 Diverse  

• Kanten av kanalen skal spuntes 

• Barnehage skal løses i neste byggetrinn Kræmer sørøst. 

• Det skal redegjøres for adkomst til senere utbygging av D, E og F øst for Alfon A. 

 

 

 

 



   

       

 

 

9 

 

7.5 Utvidelse av planområdet:  F/K1 og adkomstvei sør for dette 

Utvidelse av planområdet ble spilt inn av forslagsstiller 13.10.2020.  

Byplan er positive til å ta med resterende søndre del av F/K1, fordi det sikrer en helhetlig 
byplanfaglig vurdering av hele planområdet. Utformingen av bebyggelsen skal ivareta 
kvaliteten i uterommene og strøkslek som er lagt til grunn for plangrepet, jfr pkt 7.1 i dette 
referatet. Byplan har ikke tatt stilling til rammer for bebyggelsen ut over dette. 
Konsekvenser av ny bebyggelse innen planområdet må utredes, jfr pkt 7.2. 

Byplan anfører at adkomstveien sør for F/K1 også medtas i varsel av oppstart. Denne er 
muligens dimensjonert for en større trafikkmengde i gjeldende plan. 

       

Planområdet før og etter utvidelsen.   

 

Listen er ikke uttømmende. Det som ikke dekkes av oppstartsmøtereferatet har man ikke 
tatt stilling til. 
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☐ Sikringssone  Kommentar: 

☐ Støysone  Kommentar:  

☐ Faresone  Kommentar: 

☐ Infrastruktursone  Kommentar: 

☐ Særlig angitte hensyn5 Kommentar: 

☐ Båndleggingssone  Kommentar: 

☐ Gjennomføringssone  Kommentar: 

☐ Videreføring av reg.plan  Kommentar: 
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Støy ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt  

Barn og unges interesser ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt  

Universell utforming ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Folkehelse ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Skole, barnehage ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Vann og avløp ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt  

Samfunnssikkerhet ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt 
(ROS)  

Trafikk og samferdsel ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt  

Naturmangfold ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Kulturminner ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Strandsone  ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

 

1
0

. K
R

A
V

  

Konsekvensutredning (KU) ☐ Ja    ☒ Nei     Kort begrunnelse:  

Utfylling er utredet i KDP. Bebyggelse er 

utredet i gjeldende reguleringsplan.  

Konsesjonspliktig tiltak ☐ Ja    ☒ Nei     Hvis ja, i hht. hva: 

Vesentlige 
interessekonflikter som 
må håndteres særskilt 

☒ Ja    ☐ Nei     Hvis ja, hvilke: 
Strøkslek  

Spesielle krav til 
medvirkning 

☐ Ja    ☐ Nei     Hvis ja, hvilke: 

Behandling i Regionalt 
planforum 

☐ Ja    ☒ Nei     Hvis ja, utdyp: 

Målestokk Uteromsplan 

 
1:500  
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Informasjonsmøte  16.06.20 og 01.07.20 

Naboskapsmøte  02.09.20 

Kommunalt 

samordningsmøte 

25.05.20 

  

Befaring (eventuelt)  16.06.20 

Frist planforslag7,8 01.10.2021 

Arbeidsmøter/Fremdrift  Antatt leveranse av planforslag desember 2020.  
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☒ Administrasjonen 

asksepterer planinitiativet  

 

 

 

Kræmer brygge nordøst vil bli en god start på en mer 

planmessig og mer urban utvikling av dette området. 

Det er et godt grep å gå bort fra lamellbebyggelse, å 

etablere kanal og utvikle mer bymessige uterom med 

god kontakt med sjøen.  

Utfordringene blir å sette området inn i en større 

framtidig sammenheng, samtidig som det skal fungere 

som et første byggetrinn. 

Kommunen har funnet en løsning av sammenhengende 

byromsystem med strøkslek som er strukturell og 

fungerer både i trinn og som helhet til slutt. 
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Sluttnoter: 

1. Forenklet prosess forutsetter at endringene: 

• I liten grad kan påvirke gjennomføringen av planen for øvrig 

• Ikke går ut over hovedrammene i planen 

• Ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder 

2. Planveileder, stedsanalyse og Kommunalteknisk norm skal legges til grunn. 

3. Positive og negative forhold (+/-) 

4. I henhold til overordnet planverk 

5. Landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap, bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. 

6. Oversikten baserer seg på tilgjengelig kunnskap ved planoppstart. Temaene skal som hovedregel 

omtales (beskrives nærmere) i planbeskrivelsen, enten de har konsekvenser eller ikke. Noen tema 

vil kreve egen faglig utredning. Dersom planarbeidet avdekker nye eller ukjente forhold vil 

kravene kunne bli endret. 

7. Normalt skal frist for levering av komplett planforslag være 1 år etter avholdt oppstartsmøte, med 

mindre annet er avtalt. Ved oversittelse av fristen kan kommunen avslutte saken. Saken kan 

gjenopptas som nytt planinitiativ som innbefatter lovfastsatte krav til bl.a. kunngjøring, varsling 

og oppstartsmøte med vurdering av nye rammer, jf. pbl. § 12-8. Forslagsstiller kan før fristens 

utløp fremme en begrunnet søknad om utsettelse. Kommunen vil likevel normalt kreve varsling 

iht. pbl. § 12-8 og nytt møte med oppdatering av rammer når det er gått ett år siden oppstartsmøtet. 

For krav til komplett planmateriale, se planveileder. 

8. Dersom forslagsstiller ønsker å levere komplett planforslag mer enn tre uker før frist for levering 

utløper, må levering avtales med saksansvarlig. Administrasjonens ressursbruk planlegges etter 

avtalt frist i oppstartsmøtereferatet. 

 

 

 

 


