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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL PLAN 1846 

OMRÅDEREGULERING FOR NORDBYEN, TROMSØ SENTRUM   

–  TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

Dato denne versjonen: 07.05.18 

Dato: ....................................................................................................... 02.05.18 

Dato for siste revisjon: ........................................................................... 00.00.00 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ............................ * 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 
 

  

1.1 Formålet med planen  

Planen skal forsterke Tromsøs rolle som arktisk hovedstad og fremme Nordbyen som:   

 en klimavennlig, smart og helhetlig utvidelse av sentrum   

 et attraktivt område for nye investeringer i bygningsmasse og uterom   

 et område med bymessig og riktig balansert funksjonsblanding med attraksjoner og 

møteplasser, framtidas næringer, urbane boliger, offentlig og privat service og gjennomgående 

folkehelseperspektiv  

Planen skal videre: 

 ivareta Tromsøs urbane egenart og kulturminnenes store tidsdybde  

 sikre sammenhengende byrom, gater, parker og sjøfront som er tilgjengelig for alle    

 sikre en robust, energivennlig og klimatilpasset infrastruktur og bebyggelse   

 ivareta landskap, klima i uterom, boligkvaliteter og folkehelse gjennom bebyggelsens 

plassering, struktur, tetthet og høyder 

1.2 Virkeområde og planregime   

1.2.1 Lovhjemmel  
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er avgrenset med reguleringsplangrense på 

plankart for denne plan 1846 datert 16.04.2018. Bestemmelsene har hjemmel i plan– og 

bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71, kap 12-2 om områdereguleringsplaner. 

1.2.2 Planens elementer  
Denne planen består i tillegg til plankart, bestemmelser og tilknytta temakart av følgende elementer 

som skal legges til grunn for fremtidig planlegging og prosjektering:  

 rammeplan VAO og rammeplan OSG  

 kvalitetsplan for offentlige rom (POR)  
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 planbeskrivelse med prinsipper for og illustrasjoner av  ulike tema i planen 

 vedlagte delutredninger til planbeskrivelsen   

1.2.2 Forholdet til KDP sentrum og KPA  
Ved motstrid gjelder denne plan 1846 foran KDP sentrum, og KDP sentrum foran KPA. Ved taushet 

gjelder KDP sentrum foran KPA.  

1.2.3 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner  
Følgende reguleringsplaner oppheves ved vedtak av denne planen:  

 Plan 1502 Søndre Tollbodgate 15-17     29.09.04 

Plankart og relevante bestemmelser videreføres i plan 1846 

 Plan 1463 Seminartomta (bebyggelsesplan)    20.11.00 

Relevante bestemmelser videreføres i plan 1846 

 Plan 1337 Paul Bjørviks gate 3      07.02.96 

Relevante bestemmelser videreføres i plan 1846 

 Plan 1224 Pumpestasjon og renseanlegg Fr. Nansenspl./Skansegata 26.02.92 

 Plan 797 Seminarbakken 6, Fr. Nansens pl 31     03.03.82 

 Plan 547 Området ved Fr. Nansens plass     22.11.78 

Relevante bestemmelser videreføres i plan 1846 

 Plan 529 Skansen       18.11.75 

o Relevante bestemmelser om bevaring mm videreføres 

 Plan 8 d Otto Sverdrups gate      02.07.58 

 Plan 8 a  Verftsgata, Storgata, Elvegata (bebyggelsesplan)   10.10.60  

endret 23.9.1961 

 Plan 8 n Området mellom Tromsøbrua og Verftsgata   21.06.66 

 Plan 1015 Storgata 95 (Perspektivet) Ingv. Jaklins plass   27.02.91  

 Plan 764 Skansenområdet      02.12.87 

 

Deler av reguleringsplaner som oppheves for områder som omfattes av plan 1846: 

 Plan 1450 Skriverplassen – Hansjordnesbukta    16.03.88 

 Plan 1357 Seminartomta/Bruhodet     29.01.97 

 Plan 8 Stortorget – Fagerheim – Elvevold – Bygrensen    24.01.52 

 

Alle relevante forhold vedr plankart, bestemmelser, herunder alle frednings- og vernevedtak som er 

hjemlet i reguleringsplaner som helt eller delvis oppheves, videreføres i denne planens dokumenter.  

 

1.3 Plan- og dokumentasjonskrav til detaljreguleringsplaner  

1.3.1 Krav om detaljreguleringsplan  
a) Det kreves detaljreguleringsplan for byggeområder og infrastruktur som vist i illustrasjonsplan 

1, og i tabellen under.  

Detaljregulerings-
plan for:    

Bygge-
områder  

Infrastruktur  
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Bukta nord og 
Agnforsyninga 

BKB 1-5 SV2, SK1-2, 
ST1,  

 

Offentlig tomt 
 

BOP 1 ST2, gangbru 
(hensynssone) 

Otto Sverdrups  
 

BKB 8-9 GP2, SGT1 

Seminarneset 
nord, midt og 
sør  

BKB 11-
18, BOP5 

GP5-7, ST3-4, SK4-
12, VFV1-4, SGG1-2, 
VS1 
 

Brygger indre 
havn og 
området bak   

BKB26 SGT 8, SK13 

   

b) I reguleringsplanområdene kan tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §20-1 ikke finne sted 

før detaljregulering for området er vedtatt.  

c) Detaljreguleringsplanene skal utarbeides i samsvar med formålet og rammene i denne plan og 

skal endelig fastsette bruk og utforming av bebyggelse og utearealer i det enkelte 

detaljreguleringsplanområde, samt oppsummere rekkefølgekrav som underlag for 

utbyggingsavtale.  

 

1.4 Krav til byggegrunn, energiforsyning, beredskap, klima og miljø  

1.4.1 Geotekniske forhold  
a) Forhold mht byggegrunn skal dokumenteres og krav til tiltak før og under byggeperioden skal 

legges til grunn for gjennomføring av planen.  

b) Forhold mht forurensing skal dokumenteres og krav til tiltak før og under byggeperioden skal 

følges, herunder evt krav om utskifting av masser.  

c) Strømningsanalyse skal legges til grunn for gjennomføring av planen. Ved detaljregulering av 

Seminarneset skal strømninganalyse oppdateres.   

 1.4.2 Høydekrav ihht forventet nytt havnivå og universell utforming 
a) Plan 1 i ny bebyggelse skal ligge på minimum c+3,5m, og utearealer på minimum c+2,7m 

(NN2000). 

b) Det kan gjøres unntak for eksisterende bebyggelse og veianlegg som adkomst til disse. 

c) Offentlige uterom og offentlig tilgjengelige bygninger skal ha universell utforming.   

1.4.3 Energistrategi og avfallshåndtering  
a) Det er tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg  

 Nye bygninger og eksisterende bygninger hvor det foretas hovedombygging, med et 

samlet oppvarmet bruksareal (BRA) på over 1000 m² skal tilknyttes fjernvarmeanlegget  

 Kommunen kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres 

at bruk av alternative energiløsninger vil være miljømessig bedre.  

 Det skal etableres landstrømanlegg i alle havneområder, jfr 3.2.2 om kai 

b) For områder med detaljreguleringsplankrav:  
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 Det skal redegjøres for tilknytning til el-nett, og plassering av trafo. Trafo skal 

integreres i nye bygg, med adkomst for servicepersonell.  

 Det skal redegjøres for utbygging av avfallssug, herunder plass for innkast og 

oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy.  

 Utbyggingen skal ha utslipp av klimagasser innafor xx rammer.  Dokumentasjonskrav 

til detaljregulering: Klimagassregnskap. 

1.4.4 Beredskap og sikkerhet      
a) For de fastsatte detaljreguleringsplanområdene kreves at det redegjøres for tilstrekkelig 

sikkerhet ifht brann og redning. Redegjørelsen skal være førende for brannstrategier til den 
enkelte rammetillatelse. 

1.4.5  Støy  
a) Grenseverdier for utendørs støy i T-1442 og Nordbyen Støyutredning datert Rambøll 11.04.18 

skal legges til grunn for gjennomføring av planen.  

b) For støyømfintlige virksomheter tillates avvik fra grenseverdiene under følgende 

forutsetninger:  

 det kreves støyisolering av fasader mot støyutsatt side slik at støyømfintlige funksjoner får 
tilfredsstillende innendørs støyforhold  

 for bolig i gul sone gjelder:  
 privat uteopphold legges mot stille side eller innglasses  
 minst en fasade skal vende mot stille side  
 halvparten av støyømfintlige rom, og minst ett soverom, skal vende mot stille side  

c) For ST1-2, GP8 og GP13 stilles det krav om støyskjerming dersom de skal brukes til uteopphold 

for boliger eller andre virksomheter.  

1.4.6   Luftkvalitet  
a) Grenseverdier for luftkvalitet i T-1520 og rapport Områderegulering Nordbyen Lokal 

luftkvalitet datert Rambøll 06.04.18 skal legges til grunn for gjennomføring av planen.  

b) Dersom det skal bygges skole på BOP 1 igangsettes måling av støvbelastning på ST2.  

c) Bestemmelser …?  

1.4.7    Miljøforhold i anleggsfasen  
a) For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser følge 

T-1520 og T-1442. 

b) Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy, støv og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen 

skal følge detaljregulering.  Planen skal redegjøre for rigg, trafikkavvikling, massetransport, 

driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. 

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 

igangsettes.  

1.4.8 Automatisk fredede kulturminner på land og i sjø  
a) I detaljreguleringsplanområdene som omfatter tiltak i sjø stilles det krav til vurdering av behov 

for marinarkeologisk befaring og undersøkelse.    

  



Reguleringsbestemmelser for plan nr xxxx 
5 

 

Side 5 av 20 
 

II 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende 

arealformål: 

 

2.  Bebyggelse og anlegg  
2.1 FKI Forretning/kontor/industri    BKB 1-2, 20 

2.2 NT Nærings / tjenesteyting    BKB 3, 19, 26 

2.3 FKB Forretning/kontor/bolig   BKB 4, 8-9, 11, 13, 16-17, 21-25, 27-28 

2.4 FK Forretning/kontor     BKB 6-7 

2.5 NB Næring/bolig     BKB 12,15,18  

2.6 BT Bolig/tjenesteyting             BKB 14 

2.7 OPT Offentlig/privat tjenesteyting    BOP1-9 

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
3.1 Gangvei       SG1-6 

3.2 Gangbru       SGG 1-2 

3.3 Sykkelvei      SS1-2 

3.4 Kjøreveg, offentlig              SV1-3 

3.5 Gatetun      SGT1-8 

3.6 Torg      ST1-4 

3.7 Kai, offentlig tilgjengelig     SK1 – 13 

3.8 VAO-anlegg over bakken / under bakken  SVA 1 - 2 

4. Grønnstruktur  
4.1 Offentlig park             o_GP 1,3,4,8,13 

4.2 Fellesprivat park      f_GP 2,5,6,7,9,10 

4.3 Privat hage       GP 11,12,14 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
6.1 Farled       VF 1 
6.2 Havneområde i sjø     VHS 1-2  
6.3 Småbåthavn      VS 1  
6.4 Friluftsområde i sjø      VFV 1 – 4  
 

III  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd, er det fastsatt følgende 

hensynssoner: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd, er det fastsatt følgende 

hensynssoner: 

Hensynssoner 
Infrastruktur (gangbru, VA-anlegg, støyskjerm)  H410_ 1-5 

Fredning av enkeltobjekter og miljø   H730 1-4  

Bevaringsverdig bygning / kulturminne    H570_1-x 

Bevaring av kulturmiljø              H570_1-3 

Støyskjerming      (tegnforklaring)   

Gjennomføringssone – krav om felles plan (også på plankart eller holder 2.3.1?) 
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IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av bygninger og arealformål i planområdet: 

 

2.  Bestemmelser for bruk og utforming av bebyggelse og anlegg  

2.0 Felles bestemmelser for bebyggelse og anlegg  
a) Området skal ha en bymessig miks av funksjoner. For hvert felt er det angitt fordeling mellom 

de ulike formål, se tabell under d)  

b) På plan 1 skal det etableres publikumsretta virksomheter. Inntil 20% av plan 1 kan brukes til 

fellesarealer og møteplass for bolig. Boliger tillates ikke på plan 1, unntatt BKB 20-24 der bolig 

er etablert fra før. 

c) Krav til boliger i områder med krav om detaljregulering:  

 Det tillates etablert inntil 650 boliger innafor BKB 11-18 og inntil 150 boliger i BKB 8-9.   

 Minst 40% av antall boliger innafor hvert byggefelt skal være treroms eller større.  

 Ut fra intensjon om å stimulere til nye felles boformer, kan kommunen fravike reglene for 

beregning av antall boliger og den prosentmessige fordelingen.  

 Det kan tillates inntil 20% (antall) ensidig nordvendte boliger innfor hvert byggefelt, 

dersom disse tilfredsstiller støykrav.  

Særskilte krav til de enkelte formål er angitt i matrisen under 

 Felt  Formål  SOSI 
kode 

Beskrivelse av bruk og utforming for det enkelte felt  

2.1  BKB 1-2, 
20 

Forretning / 
kontor/ 
industri 

1811 Det tillates forretning, kontor, lett industri og/eller 
lager. Forretning skal ikke utgjøre mer enn 10% av 
arealet, og skal lokaliseres på plan 1.  

2.2 BKB 3, 
19, 26 

Næring / 
tjenesteyting  

1824 Det tillates forretning, kontor og/eller hotell.  
 

2.3 BKB 6-7 Forretning / 
kontor 

1810 Kontorbygg. Forretning skal ikke utgjøre mer enn 
10% av arealet, og skal lokaliseres på plan 1. 

2.4 BKB 4, 8-
9, 10, 11, 
13, 16-
17, 21-
25, 27-28 

Bolig / 
forretning / 
kontor  

1802 Det tillates forretning, kontor og/eller bolig.  
BKB 8: ensidig østvendte boliger tillates ikke.   
BKB 11: ensidig nordvendte boliger tillates ikke.   
BKB 28: bolig tillates på plan 3-4.  

2.5 BKB 
12,15,18 

Næring og 
bolig 

1900 Det tillates kontor, hotell og/eller bolig.  
Forretning skal ikke utgjøre mer enn 5% av arealet, 
og skal lokaliseres på plan 1.  
BKB 12: ensidig nordvendte boliger tillates ikke. 

2.6 BKB 14 Bolig / 
tjenesteyting  

1803 Barnehage tillates på plan 1 og 2. Barnehagen 
tillates kombinert med bydelshus, og utearealet 
tillates brukt som park med lek utenom 
barnehagens åpningstider.  

2.7 BOP 1 -5 Offentlig eller 
privat 
tjenesteyting 

1160 Det tillates offentlig og privat tjenesteyting.   
BOP 5 skal brukes til offentlig attraksjon, ukjent pr i 
dag. Tomta skal få en midlertidig bruk dersom den 
etableres før endelig bruk er bestemt. Bruk av 
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tomta skal besluttes av KST, og det skal avholdes 
arkitektkonkurranse for utforming av anlegget. 
BOP 6-7 offentlige formål og kontor. 
BOP 9-10 offentlige formål, bevertning, kino og 
museum.  

 

2.2 Bebyggelsens plassering, høyder og utnyttelsesgrad  
a) For bebyggelse i hensynssone for bevaringsverdig bebyggelse BKB 19 og 21-26 gjelder 

bestemmelsene i pkt 11.1 henssynsone bevaring av kulturmiljø 

b) Bebyggelsen skal oppføres innenfor formålsgrensene som angitt på plankartet.  

Formålsgrensene utgjør byggelinjer mot vei, torg og kai, og byggegrenser mot grønnstruktur 

(park med lek/bakgård) samt innen formål. Byggegrenser innen formål indikerer at det skal 

holdes åpen en passasje på plan 1, over to etasjer dersom passasjen skal brøytes.   

c) Det er gitt u-grad og høyder for hhv base og toppetasje. Med base menes volumet under 

angitt cote for basen i matrise under pkt f) her. Med toppetasje menes volum over basen.  

d) For utbyggingsområder utenom a) er grad av utnytting angitt i matrise under.   

1. Grad av utnytting er fastsatt som maksimalt tillatt m2-BRA for hvert felt. Det er gitt et 

maks BRA-tall for base og et for toppetasje. Arealet som er angitt for basen, kan ikke 

tillegges toppetasje. 

2. Areal i kjeller helt eller delvis under terreng skal ikke medregnes i beregning av BRA i tabell 

g). Tillatt areal i kjeller er gitt i egen tabell h). 

e) For områder med krav til detaljregulering kan BRA for hvert delfelt overskrides med inntil 10%, 

men sum for detaljreguleringsplanområdet kan ikke overskrides. 

f) Det skal etableres et variert taklandskap som veksler mellom høyder, og flate tak og skråtak. 

1. Bebyggelsen kan oppføres med den cotehøyde for base og toppetasje som angitt i matrise 

under.  

2. Dersom hele toppetasjen innenfor et felt utformes med pulttak med minst 40 grader, kan  

 maksimal gesimshøyde økes med 7 m som gjengitt i matrise under g)  

 maksimal m2-BRA økes med 20% for toppetasjen 

 

g) Matrisen viser høydekrav og u-grad for det enkelte nye felt, kjeller er angitt for seg i h).  

 Tillatt høyde skal ikke overstige:  
Høyde angitt i c+ (NN 2000) 

Areal felt  Tillatt utnyttelse skal ikke 
overstige: 

 

NYE felt høyde 
base 

høyde 
topp-
etasje 
(flatt 
tak) 

Høyde 
max 
gesims  
topp-
etasje 
pulttak  

Brutto 
areal 
felt BTA 
M2 

M2-BRA 
base 
100 % 
utnyttet 

M2-BRA 
tppp-
etasje  og 
rårn over 
base  

%-andel 
grunnflate 
av topp-
etasje 
over base  

Sum M2-
BRA for 
felt  

Sum NY M2-
BRA for 
område med 
krav om 
detalj-
regulering 

BKB 1 18/23/10 - - 3055  13532 -  13532 22192 

BKB 3 17 27/30 34/37 2186 5246 3436 30 7083 

BKB 5 7 22 - 597 478 1100  1578 

BOP 1 13 20/27 - 1599 2558 1919 30 4477  

BKB 8 23 26-32 33-39 3143 12572 1509 30 14080 14533 

BKB 9 12 --  566 453 - - 453 

BOP 4 23 23 - 1332 4262 - - 4262  

BKB 11 23 29 36 3129 12516 3004 60 15520 119788 



Reguleringsbestemmelser for plan nr xxxx 
8 

 

Side 8 av 20 
 

BKB 12* 23 29/38 36/45 4602 11044 2982 30+15 14026 

BKB 13 23 29 36 2896 11584 2780 60 14364 

BKB 14  23 29 36 1696 6784 1628 60 8780 

GP5**     368    

BKB 15* 23 29 36 4737 11368 1364 30+15 14437 

BKB 16 23 29 36 3762 15048 3612 60 18660 

BKB 17 23 23 30 1435 5740 -- 60 6118 

GP7**     378    

BKB 18* 23 29 36 4224 10136 2736 30+15 12873 

BOP 5 16 - 54 3235 7764 7246 20 15010 

BKB 20 12 - 15    -   

BKB 28 16 21 --    -   
*) Innen BKB 12, 15 og 18 tillates i tillegg til toppetasje tårn med høyde c+38 m (45m ved skråtak) og grunnflate 

15% av base, inntil 400 m2 BRA, ytterst mot øst. 

**) under GP 5 og GP 7 tillates bygd 50% av arealet  

 

h) Matrisen viser kotehøyde og u-grad for eksisterende bygg:  

 Tillatt høyde skal ikke overstige:  
Høyde angitt i c+ (NN 2000) 

Tillatt utnyttelse skal ikke overstige: 

Eksiste-
rende 
felt 

høyde base høyde 
topp-
etasje 
(flatt) 

    
 

Sum BRA for felt ihht matrikkelen 

BKB 6 21 -     4171 

BKB 7 21 -     5377 

BKB 4 16 / 19,5 -     2864 

BOP 2 10,5-29 -     15318 

BOP 3 20 -     5954 

BKB 27 15,2/18,2 21     3921 

 

i) Matrisen viser arealer som tillates i kjeller under angitte byggeområder. 

  Maks 
kotehøyde 
(c+) ok gulv 
i etasje over 
kjeller  

Kvm 
BTA 

Dersom det etableres parkering i kjeller, skal den være 
felles for felt angitt under. 
Antall og fordeling fastsettes i detaljregulering. 

K1 BKB 3 C + 5 2000 BKB 3-5 

K2 O1 C + 3,5 1000 O1, BKB 6-7 

K3 BKB 8-9, GP 1 C+ 9 (ute) 2000 BKB 8-9 

K5 - K6 BKB 11, 13-14, 
16-17, GP 3-4 

C+ 3,5  18600 BKB 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og BOP5  

 

 

2.2   Bebyggelsens utforming mht struktur og estetiske krav til ny bebyggelse og bygningsmiljø  
a) Bebyggelsens struktur skal utformes ihht prinsipper i temakart. 

b) Bygningsmiljøet skal fremstå helhetlig og med referanser til Tromsø, herunder et variert 

taklandskap. Kombinasjon av flate tak og pulttak tillates i nye områder.  
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c) Fasader skal brytes opp slik at store, monotone flater unngås. Fasader skal bygges med varige 

kvalitetsmaterialer og detaljer som gir et urbant uttrykk.  Mørke matte fasader tillates ikke på 

store volumer. Krav til utforming skal spesifiseres nærmere i detaljreguleringsplan.  

d) For bebyggelse i hensynssone for bevaringsverdig bebyggelse BKB 21-24 er det i tillegg gitt 

særskilte bestemmelser om utforming.  

 

2.3   Krav til parkering   
a) Parkering for bolig, næringsvirksomhet og tjenesteyting skal etableres i henhold til følgende 

norm:  

 Kriterie  Bilplasser egen 
min. / maks.  

Bilplasser gjest 
maks 

Sykkel min.  

Bolig  Pr bolig  0,1 / 0,5  0,1 2 

Næring  100m2 0,3 1,0 2 

Barnehage 100m2 0,2 0,1 3  

Skole  100m2 0,2 0,1 1 pr elev 

Helseinstitusjon 10 senger   Etablert  

 

b) Parkering for bil skal etableres i underjordisk anlegg. 10% av plassene skal tilrettelegges for 

personer med nedsatt funksjonsevne, i nærheten av inngangsparti / heis. 50% av plassene skal 

være tilrettelagt for lading av el-biler, og alle plassene for senere tilkobling  

c) Sykkelparkering til bolig og arbeidstakere skal hovedsaklig etableres i lukket eller 

takoverdekket anlegg. Det skal etableres sykkelplasser på terreng for besøkende nær målpunkt 

for besøkende, og lett tilgjengelig fra inngangspartier.   

d) Overflateparkering for bil tillates ikke utenom regulert kantparkering langs kjørevei og i 

gatetun. 

 

2.4 Krav til uteopphold i byrom med lek og fellesprivate møteplasser   
a) Krav om uteopphold i offentlige byrom – tilordning  

De enkelte byggefelt er tilordnet følgende byrom:  

 Konkret løsning i 
Nordbyen  

Uterom feltnavn  Størrelse Byggeområder tilordnet, jfr 
plankrav rekkefølgekrav 

Byrom med 
lek  

Skal bygges. 
Avsatt på 
plankart.  
 

f_GP 2 Otto Sverdrups  1,6 daa BKB 8-9 

f_GP 5-7 
Seminarneset  

6 daa BKB 11-18, BOP5 

f_GP 9-10 
Skansenområdet 

 BKB 22 

Byrom med 
lek  

Eksisterende 
som skal 
oppgraderes. 
Avsatt på 
plankart.  

o_ST1-2 Torget i Bukta  BKB 3,5 og BOP 1 

o_GP8 Nansen Plass  BOP4  

o_ST3 Skansentorget  BKB 20, 21, 22, 23, 24 

o_GP 13 Jaklins plass   BKB 19, 26 

Bydelspark  Eksisterende 
 

o_GP1 Skriverplassen   BOP1 

 



Reguleringsbestemmelser for plan nr xxxx 
10 

 

Side 10 av 20 
 

b) Særskilte krav til private, fellesprivate og offentlig tilgjengelige uteopphold for boliger. Krav om 
størrelse, avstand fra bolig og kvalitetskrav:   
 

 Størrelse 
(min) 

særskilt 
tilrettelagt 
for barn 

radius  antall 
boliger 

Konkret løsning  

Privat 
(balkong) 

5 kvm 
pr bolig  

 Direkte 
fra bolig 

1 Kan løses i fasade, evt på tak. Privat 
areal kan erstattes i fellesprivat 
møteplass gjennom tilsvarende 
utvidelse av areal dersom 
kvalitetskrav tilsier det, eller bygget er 
bevaringsverdig.  

Fellesprivat 
møteplass 
ved oppgang  

5 kvm 
pr bolig 
– min 
40 kvm 

0-5 år  Direkte 
tilknytta 
oppgang  

Fra og 
med 5 
boliger, 
inntil 
30 
pr 
møte-
plass.  
 

Skal løses der uteoppholdskvaliteter i 
sum er best mht trinnfri og trygg 
adkomst, sol og utsikt, vind- og 
klimaskjerming, samt skjerming for 
støy og støv.   
Kan løses på tak, i fasade, på bakken 
og/eller tilknytta inngangsparti på 
gateplan. Inntil 40% av areal kan være 
fellesarealer innendørs. 

Byrom med 
lek  

1 daa pr 
100 
boliger, 
min 3 
daa 

6-11 år Inntil 
250m 

 Avsatt på plankart.  
Kan kombineres med uterom for 
barnehage, bydelshus etc. 
 

Bydelspark   Ungdom  
 

  Trafikksikker adkomst må etableres. 

 

c) Kvalitetskrav til alle offentlige, fellesprivate og private uteoppholdsarealer i planområdet 

 Alle uterom skal ha trinnfri og trygg adkomst for barn 

 Alle uterom skal tilrettelegges for alle aldersgrupper, også barn og ungdoms lek og særskilt 

for aldersgruppe nevnt i matrise over.  

 Alle uterom skal være skjermet for støy, støv og vind.  

 Alle uterom skal ha en solrik beliggenhet.  

 Alle byrom skal opparbeides ihht POR-plan mht standard og materialbruk. 

 Lekeplasser tilrettelegges både for sommer- og vinterbruk. 

 Minimum 20 % av uterom skal kunne beplantes med trær og annen vegetasjon.  
o Dersom den beplantede delen av utearealet ligger på lokk over kjeller, skal konstruksjonen 

punktvis dimensjoneres for en jorddybde på 0,8 meter eller mer.   

o Ved planting av ny vegetasjon skal det fortrinnsvis benyttes stedegne arter.  

 

d) Dokumentasjonskrav til uterom i detaljreguleringsplan 

 Sol- og skyggestudier kl 09, 12, 15 og 18 på dato 21. april og 21. juni.  

 Utomhusplan 1:500 som viser  
o utforming av uterom, samferdsels- og grønnstrukturanlegg ihht rammeplaner for VAO og OSG 

samt plan for offentlige rom POR,  

o fremtidig terreng og overflatebehandling, oppholdsarealer, lekearealer, vegetasjon, møblering 

o overvannshåndtering, avfallsbehandling  
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o prinsipper for gangtrafikk som viser tilgjengelighet for alle 

o prinsipper for sykkel- og biltrafikk med kjøreadkomster og parkering  

o adkomst og kjøreveger for utrykningskjøretøy  

3. Bestemmelser for bruk og utforming av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

3.0 Felles bestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
a) Alle samferdselsanlegg skal være allment tilgjengelige. 

b) Alle offentlige samferdselsanlegg (som er merket o_XXX) samt all teknisk infrastruktur under 

disse skal utføres ihht kommunalteknisk norm og overtas av kommunen for drift. 

c) Alle offentlige gangveier, fortau og sykkelveier skal opparbeides med varmeanlegg. Øvrige 

anlegg skal være tilrettelagt for brøyting. 

d) Alle samferdselsanlegg skal for øvrig utformes ihht POR – plan for offentlige rom datert ... 

e) All teknisk infrastruktur som VAO, EL, fjernvarme, og avfallssug skal etableres under arealer 

regulert til samferdselsanlegg, ihht VAO-plan datert ….  

f) Trafo- og fjernvarmestasjoner skal ligge integrert i bygg, med tilgang for servicepersonell.    

g) For områder med krav om detaljreguleringsplan skal de nevnte anlegg dimensjoneres og 

avsettes i planen.   

 

Nærmere angitt bruk og særskilte krav til det enkelte anlegg 

 Felt  Formål  Bruk og utforming for det enkelte felt  

3.1 SGG1-14 Gangvei / 
gågate  

SGG1-8 er en sammenhengende fotgjengerprioritert del av 
Nordbybandet som binder Nordbyen til Storgata.  

 SGG1-3 er et utvidet gangareal for gående langs 
Nordbybandet, der SGG1-2 løser høydeforskjell til 
innganger i SKB 11-13-16. 

 SGG4-8: Sykling tillates. Biltrafikk utenom utrykning 
tillates ikke. 

 SGG4 Skansegata: varelevering og kjøring til eiendommer 
med direkte adkomst til denne samt til Vollgrava og 
Vervet-torget tillates. 

 SGG5 langs Skansevollen tillates brukt av turist-toget  

 SGG6 Søndre Tollbodgate: varelevering og kjøring til 
eiendommer med direkte adkomst til SSG6 tillates. 

 Der SGG 6-8 krysser kjørevei SV3 skal fotgjenger / 
syklende prioriteres med opphøyd gangfelt 

SGG 9-13 er en sammenhengende sjøfront med 
kaipromenade som skal være allmenttilgjengelig.  

 Området skal brukes til frontareal for bebyggelsen, 
kjørevei, og fotgjengerprioritert kaipromenade. 

 Kaipromenaden skal utformes med en variert overgang 
mellom land og sjø som gjør området tilgjengelig for ulik 
bruk og ulike brukergrupper.  Deler av anlegget skal 
utformes slik at båter kan legge til.  

 Anlegget skal dimensjoneres for bil, varelevering og 
utrykningskjøretøy. 

 På kjørevei tillates varelevering, utrykning og sykkel.  

 Anlegget skal opparbeides ihht POR. 
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SGG 13-14 er offentlig tilgjengelige gangbruer  

3.2 ST 1-4 Torg Torg er offentlige byrom med høy kvalitet og viktighet i byen. 
Biltrafikk utenom varelevering og utrykning tillates ikke.  

 ST1-2 er torget i Bukta  

 ST3 er torget ved Skansen  

 ST4 er toget på seminarneset som skal være en trappet 
adkomst til sjøen, og sikre forbindelsen mellom SGG 10 
og 11 

3.3 SF1-10 Fortau  Fortau etableres mest mulig sammenhengende og utformes 
fotgjengerprioritert der det krysser veier og gatetun. Bredde 
3 m om ikke annet er angitt. 

 SF1-5 Fortau langs Nordbybandet.  

 SF6-7Fortau langs Skippergata. 

 SF8 Fortau foran Tinghuset  

 SF9 Fortau langs Jaklins plass, innafor støyskjerm. 

 SF10 Fortau langs Havnegata/Bispegata, bredde 2,5 m 
ved Havnegata.  

3.4 SS1-4 Sykkelvei SS1-4 er separat sykkelvei. Trasé for fjernvarme og el-anlegg 
under bakken.  
SS1 samlet bredde med SF1 5,0 m. SS2-4 bredde 3,0 m. 

3.5 SKV 1-3 Kjøreveg SKV1 er hovedkjøreveg for biler, kjøremåte modifisert B, med 
trasé for VAO-anlegg under bakken.  
SKV 2 er kjøreadkomst til BKB 1-5, SK1-2, og ST1-2. 
SKV 3 er hovedvegnett i sentrum. 

3.6 SGT 1 Gatetun SGT 1-7 er gatetun hvor adkomster til tilliggende 
eiendommer, varelevering og utrykning tillates. 

 SGT 1 Otto Sverdrups er felles uteoppholdsareal for BKB 
6-10 og BOP 2. Parkering tillates ikke.  

 SGT 2 Seminarneset: bilkjøring tillates som adkomst til 
kjeller under BKB 11-13-14-16-17 og barnehage i BKB14, 
snuplass for større kjøretøy ved varelevering til BKB 11-
15. Parkering tillates ikke. 

 SGT 3 er gatetun med adkomst til Tinghuset og for store 
kjøretøy til med høyresving inn fra Skippergata. Parkering 
tillates ikke. 

 SGT 4-7 er adkomster til tilliggende eiendommer, og 
parkering tillates.  

 SGT 8 er adkomst til BKB 26. 

3.7 SK 1-9 Kai Kaiene er offentlig tilgjengelige byrom. Det kreves 
trapp/stige ned til laveste lavvann hver 20. meter, samt 
redningsbøye hver 40 meter. 
For aktive kaier kreves etablering av landstrømanlegg for å 
dempe belastning på omgivelsene. 

 SK 1-2 brukes som aktive kaier der sjøverts trafikk kan 
prioriteres foran fotgjengere. Kaiene kan stenges av 
dersom nærings- eller sikkerhetsmessige hensyn tilsier 
det.  
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 SK 4,5-7 skal brukes til allment tilgjengelige anlegg i 
overgangen mellom land og sjø. Hvem skal bygge ut og 
eie SK 5-6? 

 SK 8 og 9 skal fungere som fender mot skip uten styring 
eller motorkraft  

3.8 
 

SVA 1-2 Vann- og 
avløpsnett 

Areal for pumpestasjon. Utforming av SVA2 skal ses i 
sammenheng med etablering av støy- og støvskjerm langs 
brua, jfr 3.4.3.  

 

4. Bestemmelser for bruk og utforming av grønnstruktur   

4.0 Felles bestemmelser for grønnstruktur   
a) Alle offentlige og fellesprivate byrom og bydelspark skal være allment tilgjengelig.  

b) Alle offentlige byrom og bydelspark skal utføres ihht kommunalteknisk norm. 

c) Alle gangveier gjennom offentlige og fellesprivate parker skal opparbeides med varmeanlegg 

eller være tilrettelagt for brøyting ihht norm.  

d) Alle anlegg skal utformes og møbleres ihht POR. 

 

Nærmere angitt bruk og særskilte krav til det enkelte anlegg 

 Felt  Formål  Bruk og utforming for det enkelte felt  

4.1 GP 1,3,4,8, 
13 

Offentlig 
byrom med 
lek            

o_GP1 Skiverplassen bydelspark med lek 
o_GP3 Almelunden og GP4 Seminarparken brukes til 
offentlig park og uteopphold for BOP2 Seminaret. 
o_GP8 Nansen plass brukes til offentlig park med 
skateanlegg i nedre del.  
o_GP 13 Jaklins plass opparbeides til et urbant grønt byrom. 
Det tillates etablert lav støyskjerm inne i hekk mot 
Skippergata. 

4.2 GP 2,5,6,7, 
9,10 

Allment 
tilgjengelig 
byrom med 
lek 

Jfr krav til uteopphold i 3.1.5 
f_GP2 er avsatt til uteopphold og lek for alle boliger i Otto 
Sverdrups kvartal. Deler av parken kan sambrukes med 
uteopphold for barnehage. 
f_GP5-7 er avsatt til uteopphold og lek for alle boliger på 
Seminarneset. Deler av parken kan sambrukes med 
uteopphold for barnehage og uteopphold for bydelshus. 
Barnehagens uteopphold tillates inngjerdet, men skal være 
tilgjengelig for brukerne av parken utenom barnehagens 
åpningstider.  
f_GP5: Barnehage kan etableres under deler av GP5 dersom 
park etableres på tak med god overgang til GP6.  
f_GP7: Forretning eller fellesareal for boliger kan etableres 
under deler av GP7 dersom park etableres på tak med god 
overgang til GP6.  
f_GP9-10 er avsatt til uteopphold og lek for boliger i BKB 22.  

4.3 GP 
11,12,14 

Privat park  GP 11 og GP 12 er historiske byhager som skal opparbeides 
og videreføres som sådan.   
GP 14 etableres som hage og brukes som uterom for 
Kulturkvartalet BOP 8-9 og BKB 19.  Alle hager kan gjerdes 
inn, men gjerdet skal ikke hindre innsyn i hagen.  
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6. Bestemmelser for bruk, utforming og vern av sjø og vassdrag 
 

6.0 Felles bestemmelser for bruk, utforming og vern av sjø og vassdrag 
a) ?? 

 

Nærmere angitt bruk og særskilte krav til det enkelte areal  

 Felt  Formål  Bruk og utforming for det enkelte felt  

6.1 VF 1 Farled         Farleden skal holdes fri for innretninger og aktivitet som 
kan hindre skipsfarten.  

6.2 VHS 1-2  Havneområde i 
sjø   

Havneområdet i sjø skal holdes fri for innretninger og 
aktivitet som kan hindre trafikk til operative kaier.  

6.3 VS1 Småbåthavn  Småbåthavn til bruk for mindre fiskefartøy og 
fritidsbåter.  

6.4 VFV 1-4 Friluftsområde i 
sjø  

Allment tilgjengelig friluftsområde i sjø, og kan inngå i 
utformingen av overgangen sjø til land.   
Ansvar for vedlikehold og drift?  

 

7. Bestemmelser for bruk og utforming innenfor hensynssone infrastruktur H410_1-4  
 

7.1 Bestemmelser for hensynssone H410_1 Gangbru  
a) Gangbru skal etableres mellom Skriverplassen GP1 og torget i Bukta ST2. 

b) Det er nødvendig å løse adkomst til gangbru med heis og trapp fra torget og/eller o_BOP1.  

c) Det skal avholdes designkonkurranse for utforming av anlegget. 

7.2 Bestemmelser for hensynssone H410_2 VA-anlegg   
a) Området omfatter sikringssone for offentlig teknisk infrastruktur innenfor friområde. 

b) Området skal hensyntas ved byggearbeider i tilgrensende bygg- og anleggsområder. 

c) Utforming av anlegget skal ses i sammenheng med utforming av park på GP8 Nansen plass, og 

anlegget skal designmessig henge sammen med ny støyskjerm, jfr H410_3-4  .  

d) Det skal avholdes designkonkurranse for helhetlig utforming av anlegget som nevnt i c). 

7.3 Bestemmelser for hensynssone H410_3-5 Støyskjerm  
a) Støyskjerm skal etableres ved T1-2 torget i Bukta, GP8 Nansen plass og GP13 Jaklins plass. Den 

skal utformes slik at det er både støy- og støvdempende, med moderne materialbruk og 

uttrykk, og med integrert bruk av grønn vegetasjon. Høyden skal ikke overstige 1,5 m over 

fortau langs støyskjermen.  

b) Støyskjermen skal ha en kunstnerisk utforming og det skal avholdes designkonkurranse for 

utforming av støyskjermene, der polar- og byhistorien skal være tema. 

8. Bestemmelser for bruk og utforming innenfor hensynssone bevaring av naturmiljø, 

H560_1  

8.1 Bestemmelser for hensynssone H560_1 (Almelunden) 
a) Eksisterende almetrær i sonen skal bevares og kan ikke felles.  

b) Utover vanlig skjøtsel er inngrep på terreng og vegetasjon ikke tillatt i sonen.  

c) Igangsettes miljøoppfølgingsprogram? 
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9. Bestemmelser for bruk og utforming innenfor hensynssone for fredning av 

enkeltbygninger og kulturmiljø , H730_1 - 4 
 

9.1 Felles bestemmelser for fredete bygninger og områder  
a) Bygninger og områder båndlagt som fredet er avmerket på plankartet som hensynssone 730_1 

til 730_4.  

b) Bygningene og områdene er automatisk fredet etter lov om kulturminner og ved særskilte 

fredningsvedtak. Adgangen til å foreta tiltak på de enkelte eiendommer er begrenset av de 

aktuelle lovbestemmelser og fredningsvedtak. 

c) Fredningsbestemmelsene forvaltes av nasjonale og regionale kulturminnemyndigheter.  

 

10. Bestemmelser for bruk og utforming av bevaringsverdige enkeltbygninger og øvrige 

kulturminner, H570_1 
 

10.1 Felles bestemmelser for bevaringsverdige bygninger og kulturminner 
a) Bevaringsverdige bygninger og kulturminner er avmerket på plankartet med tykk strek. 

b) Bygninger og kulturminner som er satt av som bevaringsverdige kan ikke rives – helt eller 

delvis – tilbygges, påbygges, eller underbygges med mindre annet er angitt i disse 

bestemmelsene.  

c) For bevaringsverdige bygninger omfatter bygningsvernet bygningens fasader og bærende 

konstruksjoner. Utvendige bygningsdetaljer og overflater, så som dører, vinduer, gerikter, 

belistning, ytterkledning, taktekking og farge, kan ikke skiftes ut, eller fjernes. Forbudet gjelder 

ikke nødvendig vedlikehold og utbedringer. Ved nødvendig vedlikehold og utbedringer skal 

originale materialer gjenbrukes og bevares i sin sammenheng. Dersom vedlikehold eller 

utbedring nødvendiggjør utskifting av bygningsdeler, skal nye bygningsdeler være tilsvarende 

byggets opprinnelige med hensyn til utforming, materialer, farger og utførelse.  

d) Etter søknad kan bevaringsverdige bygninger tillates tilbakeført til tidligere dokumentert 

utseende og utførelse. Kommunen kan knytte vilkår til slik tillatelse, herunder om 

materialbruk, fargebruk, utførelse, m.v.  

e) Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges kommunens kulturminnemyndighet før det fattes 

vedtak.  

f) Reglene for bevaringsverdige bygninger gjelder også - så langt de passer - for øvrige 

kulturminner satt av som bevaringsverdige.  

 

11. Bestemmelser for bruk og utforming innenfor hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø, H570_1-3   
 

11.1 Felles bestemmelser for bevaring av kulturmiljø for H570_1 Bygningsmiljøet rundt 

Skansen, H570_2 Bryggene med tilliggende kai og området bak og H570_3 Havnegata 10 
a) Hensynet til kulturmiljøet skal vektlegges ved utvikling og tilrettelegging for tiltak innenfor 

hensynssonen. 

b) Bebyggelsens plassering  
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Bebyggelsen skal oppføres innenfor formålsgrensene som angitt på plankartet.  

Formålsgrensene utgjør byggelinjer mot vei, torg og kai, og byggegrenser mot grønnstruktur. 

Bebyggelsen kan oppføres i tomtegrense mot naboeiendom. 

c) Visuelle kvaliteter 

Innenfor området satt av som hensynssone H570_1 og H570_2 (eller H570_1 – 3) skal alle 

tiltak utformes slik at de innordner seg strøkets historiske bygningsmiljø, bl.a. med hensyn til 

volum, høyder, form, materialbruk, farger, lyssetting, skilting og detaljering.  

 Innenfor områdene skal bygg ha fasader med liggende eller stående trepanel.  

 Taktekking skal være skifer, eller sort eller rød, matt teglstein.  

 Innenfor området er bakgrunnsbelyste skilt forbudt.    

 

11.2 Bestemmelser for H570_1 Bygningsmiljøet rundt Skansen  
a) Innenfor hensynssone 570_1 skal ny bebyggelse oppføres med saltak med en takvinkel mellom 

40-45 grader. Bebyggelsen kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 7,0 meter og en 

maksimal mønehøyde på 12,0 meter regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 

rundt bygningen. 

b) Innenfor hensynssone 570_1 tillates bygging av ark, eller kobbhus, forutsatt at fasadelengden 

på arken(e) og kobbhuse(ne) er mindre eller lik 1/3 av fasadelengden på huset. Ved beregning 

av fasadelengde på huset, skal ikke lengden av eventuelle tilbygg regnes med. Ved beregning 

av et byggs gesimshøyde skal ikke høyden av ark eller kobbhus regnes med, dog slik at 

maksimal gesimshøyde på arken eller kobbhuset ikke kan være høyere enn byggets 

mønehøyde.  

c) Bestemmelser for bestemte eiendommer i Skansenområdet 

1. Byggehøyder og takform på eiendommen 200/1303 (Skippergata 13) 

 3.9.2 a) gjelder ikke.  

 Forlengelse av hovedhus mot Skippergata skal ha samme gesims- og mønehøyde 

som hovedhus, hhv 12,1 og 14,6 m. 

 Bygningen mot SGT6 skal oppføres med saltak med gesims maks c+12,0 og møne 

maks c+14,5m, eller pulttak med høyeste gesims maks c+14,5 mot sør og laveste 

gesims mot nord.  

 Tillatte byggehøyder og omfang av bygningsdeler er vist i planbeskrivelse.   

2. Byggehøyder og takform på eiendommen 200/1305 (Skippergata 15) 

 3.9.2 a) gjelder ikke.  

 Bygningsdel mot Skansentorget skal ha skråtak med møneretning langsmed torget, 

og høyder gesims maks c+10,5m og møne maks c+14,5m. I bakkant tillates flatt tak 

med maks c+14,5m.  

 Bygningsdel med flatt tak over eksisterende midtre bygg med gesims maks c+14,5, 

tillates som tilbaketrukket toppetasje med gesims maks c+17,6, og skal trekkes 3 m 

tilbake fra underliggende veggliv mot passasjen og tilpasses slik at den ikke 

kommer i konflikt med arken på verneverdig bygg Skippergata 15.  

 Tillatte byggehøyder og omfang av bygningsdeler er vist i planbeskrivelse.   

3. Byggehøyder og takform for bygg på etablerte eiendommer med flatt tak  

 Unntak fra 3.9.1 c) og 3.9.2a):  

 På eiendommen kan det oppføres bygg med flatt tak med en gesimshøyde som 

angitt under.  

i. Gesimshøyde 200/1308 (Vollgrava 9): gesims c+17,5 øst / 16,7 (vest) 
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ii. Gesimshøyde 200/1315 (Skippergata 23, Tromsprodukt): gesims c+16,3 

(hovedhus mot Storgata) / 13,1 tilbygg langs Verftsgata.  
 

11.3 Bestemmelser for H570_2 Bryggene med tilliggende kai og området bak  
a) Området inngår i område BKB 26 med krav om detaljreguleringsplan. 

b) Byggehøydene for området skal ikke overstige eksisterende gesims- og mønehøyder for 

bryggene, og utforming skal vektlegge et variert taklandskap.  

c) Bryggene kan tilbygges i bakkant dersom det kan bidra til nødvendig vedlikehold av bryggene 

gjennom supplerende bruk. Tilbygging skal skje i tråd med antikvariske prinsipper og utgjøre 

minst mulig inngrep i den bevaringsverdige fasaden. 

11.4 Bestemmelser for BKB 19 Havnegata 10 
a) Det gjøres unntak fra det generelle kravet i 3.9.1 c) visuelle kvaliteter. Havnegata 10 tillates en 

moderne utforming som overgang mellom historiske bygninger (VT og Perspektivet) og 

moderne bygninger langs Havnegata / Skippergata.   

b) Gesimshøydene mot hhv og BOP 8 Perspektivet museum gesims c+11,4 og BOP9 

Verdensteateret gesims c+13,1 skal danne utgangspunkt for forming av bygningsmassen. Mot 

nordøstre hjørne tillates et høyere volum. 

c) VT og Perspektivet kan tilbygges dersom det kan bidra til nødvendig universell utforming og 

ønsket bruk av området til kulturkvartal. Tilbygging skal skje i tråd med antikvariske prinsipper 

og utgjøre minst mulig inngrep i de freda fasadene. 
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V 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR: 
 

12. Rekkefølgekrav  

12.1 Rekkefølgekrav til sosial infrastruktur: Barnehager og skoler  
a) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye boliger før skolekapasitet og trygg skolevei er 

dokumentert.  Kommunen skal angi aktuell barneskole for utbyggingen. 

b) Krav til bygging av barnehage på Seminarneset før bolig nr 200 innafor BKB 8-18 gis 

igangsettingstillatelse.  

 

12.2   Rekkefølgekrav til teknisk og grønn infrastruktur  
a) Nordbybandet SKV1, SF1-4, SS1-4, SGG1-3 samt SGG 4-7 med tilhørende VAO-anlegg skal 

etableres før bolig nr 100 innafor område BKB 9-18, BOP 1 og BOP 4-5 gis 

igangsettingstillatelse. 

b) Adkomst til Bukta nord SV2 skal være etablert før BKB 1-5 gis igangsettingstillatelse 

c) Offentlig tilgjengelige uterom skal etableres / oppgraderes i takt med utbygging:  

1. Park med lek GP2 før BKB 8-9 gis igangsettingstillatelse  

2. Park med lek GP5-7 før BKB 11 – 18 gis igangsettingstillatelse 

3. T1 med tilhørende støyskjerming samt del av kai SK2 før BKB 1-3 og 5 gis 

igangsettingstillatelse 

4. Gangbru H410_1 mellom torget i Bukta og Skriverplassen før skole på OP1 gis 

igangsettingstillatelse 

5. GP8 Nansen plass med tilhørende støyskjerming før BOP4 gis igangsettingstillatelse 

6. SGG6-8 samt GP13 Jaklins plass før tiltak innafor BKB 19 eller BKB 26 gis 

igangsettingstillatelse 

d) Sykkelparkering skal være etablert før igangsettingstillatelse gis. 

e) Nødvendige tiltak mot støy og luftkvalitet skal være etablert før igangsettingstillatelse gis. 

f) For de fastsatte detaljreguleringsplanområdene kan rekkefølgekravene deles opp, og de øvrige 

feltinterne rekkefølgekravene fastsettes, i detaljregulering.  

g) Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetsstillelse, 

eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at kravene tilfredsstilles senest 

samtidig med at byggene tas i bruk. Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke gis før kravene er 

oppfylt. 

12.3 Utbyggingsavtaler  
a) For kommunens bruk av utbyggingsavtaler gjelder kommunestyrets vedtak etter § 17-2, og 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 3. 

b) Den enkelte utbyggingsavtale skal bygge på rekkefølgebestemmelser vist over, og vedtatt 

utbyggingsprogram vist i planbeskrivelsen.  

c) Anlegg som skal overtas av Tromsø kommune for drift skal utføres ihht kommunale normer. 
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