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Områdereguleringsplan for Nordbyen består av:   
 Plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen  

 Temakart: 1) strukturerende elementer (nordbybåndet, sjøfronten, offentlige uterom og 
siktlinjer/-korridorer i landskapet) 2) gatebruk (type trafikk, oppvarming, offentlig drift) 3) 
kulturminner (fredning og bevaring – bygninger og områder), 4) krav om detaljregulering 

 Planbeskrivelsen med appendix som er støtte for skjønn som skal utøves ved anvendelse av planen  

 Vedlegg til planbeskrivelsen som er utfyllende dokumentasjon til denne   
 
 

Planavgrensing og forhold til andre planer  
 Detaljregulering for Vervet er avgrenset slik at gjennomgående infrastruktur reguleres i 1846 

 Planen vil overlappe med Stakkevollveien regplan for veien (ikke tegnet inn enda) 

 Planen drøfter en del tema som er relevant for sentrumsplanen, og kan ses som en pilot i så måte  
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Sammendrag  
 

 
 

 

Kap 1. Bakgrunn 
 
Nordbyen er i endring, og kommunen fremmer selv en 
områderegulering for å samordne en helhetlig utbygging av offentlig 
infrastruktur og private byggeområder.   
Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeide med grunneiere og 
andre interessenter. Prosessen har vært åpen i innledende fase 2015-
2016, deretter rettet direkte mot berørte i 2017-2018, og åpnes nå 
igjen under offentlig ettersyn i 2018. 
 
Tromsø kommune vedtok planprogrammet i april 2016. Visjonen er 
at Nordbyen skal styrke Tromsø som arktisk hovedstad. 
Målsettingene for Nordbyen og planen er gjengitt i kap. 1. 
 
 

 
 

  
Isbjørn i gata, Lærfabrkkken 1972, 
Lance og Gjøa. Medisin og mat av 
tang. Energi til havs. 

 
 

 
 

 
Operaen ga merverdi. 
Vulkanområdet er brukt som et godt 
forbilde på flerfunksjonell by. 

Kap 2. Planforslaget styrker ønsket byutvikling  
 
Nordbyen blir igjen en del av Tromsø sentrum. 
Arktisk hovedstads utstillingsvindu er Tromsø sentrum. Nordbyen 
representerer den dype historien som basen i territoriet – porten til 
Ishavet i fortida, porten til Havrommet i fremtida. Denne identiteten 
gir oss ståsted for fremtida og skal derfor ivaretas og dyrkes frem. 
Den er også viktig for sentrums posisjon og programmer for 
fremtida.  
 
Tromsø sentrum er det viktigste knutepunktet i byen.  
Byvekst ihht samordna bolig, areal- og transportplanlegging  
skal være kompakt og skje i en tydelig senterstruktur med fortetting i 
knutepunkter. Sentrums kvaliteter som møtesteder i attraktive 
byrom og tilrettelegging for gående og syklende bør derfor 
prioriteres som viktige tiltak for å oppnå intensjonene i en 
byvekstavtale.  
 
Fire scenario for arealbruk er drøftet. Svaret er å bygge by! Nordbyen 
skal bli en del av sentrum med blanding av næring og bolig, og med 
arealer til offentlige formål og attraksjoner. I videre planutvikling er 
«den produktive byen» tydeliggjort; Bukta nord forbeholdes maritim 
næring (land og havn) uten boliger, og det settes en skranke for 
boliger slik at kontor og annen produksjon også kan finne sted på 
Seminarneset.  
 
Parallelloppdragene ga ikke bare 10 veldig gode råd for Nordbyen og 
planutviklinga, se kap. 2, men også mange innspill til en annen og ny 
måte å tenke byutvikling på:  
 
Den flerfunksjonelle tette byen gir langt flere muligheter for 
merverdi av investeringer enn den monofunksjonelle spredte byen: 
bygninger og uterom kan brukes av flere grupper samtidig og over 
døgnet, uka og året: barnehagen kan være bydelshus på kvelden, 
taket kan blir uterom og skolegården kan være park i helgene. Men 
den gir også utfordringer: vi må planlegge på en ny måte i tett by, det 
krever programmering av funksjoner på plannivå og tidlig 
samhandling mellom offentlige og private i gjennomføring. Dette 
utfordrer kommunens etablerte praksis og verktøy, men gir vinn-
vinn-muligheter som må gripes!  
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Analyse av landskap og siktlinjer  

 
Sammenhengende byrom i 
planforslaget  
   

 
Analyse av verneverdig bebyggelse 
og områder   

 
Ny bebyggelse i planforslaget 

 

Kap 3. Planforslagets fire hovedgrep (PBL)  
 
1. Programmene skal bidra til at Tromsø sentrum styrkes som 

arktisk hovedstad, jfr kap 2:  
o Nordbyens identitet er knyttet til den dype historien som 

basen i territoriet – porten til Ishavet i fortida, porten til 
Havrommet i fremtida.  

o Programmer som underbygger denne identiteten 
prioriteres, altså den produktive byen  

o Programmer som bygger opp under den flerfunksjonelle 
tette byen og har mulighet for merverdi prioriteres også  

2. Planen er bygd opp rundt fem strukturerende elementer:  
o Landskap: Det overordna landskapsrommet, sektorer 

øst-vest i Bukta og ved Nansen plass, siktlinjer, 
snusirkler båt samt prinsipper for høyder mht brua og 
mot sundet legger hovedrammer for planforslaget 

o Nordbybandet er en gjennomgående og 
sammenhengende gangprioritert hovedveiforbindelse og 
trasè for teknisk infrastruktur, som bør etableres tidlig 
for å sikre kvalitet og helhet i området 

o Sjøfronten er tilsvarende gangprioritert forbindelse i 
grensa mot sundet. Denne må bygges trinnvis, samtidig 
med at områdene etableres. 

o Det varierte systemet av byrom – parker, plasser og torg:   
 Flerfunksjonelle, generasjonsuavhengige og 

universelt utforma møteplasser - også barns lek 
 Tilhører byen og er allment tilgjengelige, men 

kan opparbeides som del av uterom til private 
prosjekter (vinn-vinn) 

o Verneverdige enkeltbygg og områder legger sterke 
restriksjoner på det nye som skal fylles inn.  

3. Den nye bebyggelsen i området utformes ut fra to svært ulike 
kontekster:  

o Området nord for brua er sentrums reserve, og bør 
utnyttes tungt samtidig som kvaliteter og klima i uterom 
ivaretas  

o Området sør for brua er etablert område med historisk 
verdi, som legges til rette for infill og vern gjennom bruk  

4. En robust plan med avklart infrastruktur, krav til 
detaljregulering av ny bebyggelse og rekkefølgekrav basert i et 
omforent utbyggingsprogram for området som fordeler 
hovedroller mellom kommunen og utbyggere  

 

 
 

 
Fjernvirkning (NB ikke oppdatert med riktig sjøfront)  
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MDH / Transborder: mulighetene i 
en havromsbasert bydel 
 

 
Historiske utfyllinger – tre nes. 
 
TEMAKART gatebruk   

- Nordbybanet 
- Sjøfronten 
- Uterommene 

 
 

 
Agnforsyninga foreslås vernet 
 

 
Prinsipp støy. Fremtidig situasjon 
med skjerming torget i Bukta, 
Nansen plass, Jaklins plass 1,5 m.  

Kap 4. Tematisk planbeskrivelse  
 
Ut fra planprogrammet er disse tema beskrevet:  
1. Programmer  

Konkretisering av hvilke funksjoner som tillates innafor 
planområdet, utledet fra overordna drøfting av scenario og kap 2 

2. Forhold til landskap  
Overordna vurdering av tiltaket sett opp mot intensjonene i KPA 
er at Nordbyen styrker sentrum som knutepunkt. En særskilt 
utredning av konsekvenser for landskap sier at virkningene på 
landskapet dempes av at profilen ikke bryter med brua eller øya, 
utenom den offentlige attraksjonen. 

3. Byformen – uterom og bebyggelse  
Rammene i planen for ny bebyggelse er satt ut fra overordna 
strukturerende elementer (bebyggelsesstruktur), etablerte 
høyder og lavere front mot sundet (høyder), og forhold til 
uterom med vekt på klimatiske konsekvenser (sol, skygge, vind). 

4. Mobilitet  
Nordbyen oppfyller målene i Tenk Tromsø gjennom prioritering 
av gange, sykkel og kollektiv, samt lav bilandel og 
parkeringsdekning. Gatebruksplan.  

5. Folkehelseperspektivet  
Nordbyen er støyutsatt, men utredning viser at alle de nye 
uterommene er i stille sone, og at noen eksisterende uterom kan 
oppnå stor forbedring med støyskjerming. Luftkvalitet langs 
Skippergata er utfordrende, men de nye områdene lenger ut mot 
sundet er ikke utsatt. Levekår i sentrum antas å forbedres 
statistisk gjennom å bygge ny by. Beboerene i Bukta får bedre 
tilgang til sjøfronten og nye møteplasser.  

6. Kulturminner – vern og bruk  
Planen har fire kategorier fredning og vern av bygninger og 
områder:  
- fredninger ihht KML,  
- vern i hht PBL: gjeldende reguleringsplaner videreføres, 

formalisering av vern foreslått i KDP samt nytt vern foreslått 
i denne planen.  

Begrepet tilpasning drøftes, og det redegjøres for hvordan dette 
styrer bestemmelsene og infill-prosjekter.  

7. Utfylling, havnivå og høyder  
Vurderinger av grunnforhold og strømning i sundet tilsier at 
tenkt utfylling er kurant. Bebyggelse over 4 etasjer må pæles. 
Nytt land kan delvis spuntes med kjeller mellom, og delvis 
bygges som øyer.   
Ny bebyggelse skal ligge på c+3,5 m og nye veier på c+2,7 m. 
Dette skaper utfordringer ifht etablert bebyggelse, som løses 
med noe lavere veier, og plass i frontarealer for å ta 
høydeforskjell når UU samtidig skal tilfredsstilles.  

8. VAO, energistrategi 
Det er behov for et nytt VAO-anlegg i Nordbyen. Dette etableres i 
samme trasé som Nordbybåndet. Plassering av fjernvarme og 
Troms kraft er også avklart samme sted.   
Som arktisk hovedstad er det viktig at Nordbyen viser 
fremtidsretta og klimavennlig løsning av energi gjennom å 
etablere en bydel som fortolker energiutfordringen, og gjerne 
selv produserer energi og viser til et nullutslippsregnskap.  
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Bukta nord  

 
Otto Sverdrups  

 
Seminarneset  

 
Skansenområdet – Skippergata 13-
15 

 
Jaklins plass – det viktigste 
byrommet 

 
Bryggene  

Kap 5. Områdevis planbeskrivelse 
 
Områdene er konkret beskrevet ut fra disse kriteriene: status i dag – 
beskrivelse ut fra tematiske kriterier -  alternative forslag – anbefalt 
forslag. Områdene er:  
1. Bukta nord og del av torget i Bukta   

Område for maritim næring, kaier og torg som uterom og felles 
adkomst fra Stakkevollveien. 

2. Bukta sør, del av torg og gangbru 
Kommunal tomt, reservetomt for skole. Dersom skole etableres 
blir torget kombinert skolegård, og det skal etableres 
bru/undergang til Skriverplassen som gymsal.  

3. Otto Sverdrups kvartal med uterom med lek, og gatetun mot 
Seminaret og Skippergata 41-147  
Kvartalet fullfører transformasjonen til store strukturer og 
skaper attraktivt byrom med lek i gårdsrommet.  

4. Seminarneset med sjøfront, uterom med lek og øyer med 
friområde i sjø  
Det største utbyggingsområdet som forutsetter bygging av nytt 
land ute i sundet. Her skal Tromsø som byen ved og i sundet 
manifestere seg.  

  
 

5. Tinghuset og Nansen plass  
Nansen plass skal oppgraderes til en bypark og superlekeplass 
for ungdom. Støyskjerming med vegetasjon er nødvendig.  

6. Skansenområdet med Skansen, bakgårder og gatetun  
Dette er området som i stor grad bærer byens opprinnelige 
historie. Det pittoreske og sjarmerende 1800-talls trehuspreg 
skal styre også ny bebyggelse, men industrihistorien styrkes 
gjennom vern av bygninger fra 60- og 70-tallet. Infill 
Skippergata 13-15.  

7. Kulturkvartalet og Jaklins plass  
Det viktigste byrommet og det viktigste offentlige programmet. 
Jaklins plass er det viktigste leddet til Nordbyen, og er et urbant 
byrom med stort potensiale. Et nybygg i Havnegata 10 kan 
komplettere de freda bygningene, og danne siste vegg i plassen. 
En enorm mulighet for Tromsø.   

8. Bryggene mot indre havn og området bak  
De mest ikoniske byggene i Tromsø, med den ultimate 
solveggen. Planen åpner for at bakgården kan bygges ned, og for 
å bygge nye funksjoner til bryggene (ikke i som er i strid med 
vern), slik at de kan bevares.  

9. Brygger mot Vervet   
Gjeldende plan opprettholdes, dvs næring i to nederste plan i 
Søndre Tollbodgt. 17.  
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Knutepunktstrategien i KPA. 

 
Belastningsgrad Bukta rundkjøring  

Kap 6. Virkninger av planen  
 
Til slutt vurderes virkninger av planen på fire hovedfelt ihht 
planbeskrivelsen:  
 
1. Konsekvensutredning: Forhold til KPA og landskap  

Overordna vurdering av tiltaket sett opp mot intensjonene i KPA 
er at Nordbyen styrker sentrum som knutepunkt. En særskilt 
utredning av konsekvenser for landskap sier at virkningene på 
landskapet dempes av at profilen ikke bryter med brua eller øya, 
utenom den offentlige attraksjonen. Vurderinger av 
grunnforhold og strømning i sundet tilsier at tenkt utfylling er 
kurant. 

2. Konsekvensvurdering: trafikk  
Vurderingen er at tiltaket ikke overbelaster hovedveinettet på en 
kritisk måte. Belastningsgraden i Bukta rundkjøring vil være 
0,61 på vegarm Fv 862 (tunnelen), noe som er helt akseptabelt.  

3. Risiko- og sårbarhetsanalyse mht tiltak etter PBL 
Planforslaget er systematisk vurdert ut fra ROS-skjema. 
Analysen viser at nærheten til sundet gir størst potensiell risiko, 
mht virkning av endret strømning og aht brann og redning i 
krisesituasjon.  

4. Mulige gjennomføringsstrategier og kommunens aktuelle rolle  
 Flerfunksjonell by og merverdi av investeringer  
 Samhandling mellom kommunen og private utbyggere  
 Ulike modeller for samhandling  
 Anslag kostnader (40% usikkerhet)   
 Anbefalinger mht gjennomføring 

 De største utbyggerne 

 Byplaneneheten 

 Styringsgruppa og direktør bymiljø  
 

 Appendix  
 
Utdyping av en del tema som berøres kort i planbeskrivelsen:   
1. Beskrivelse av freda og tidligere verna kulturminner  
2. Skjema ROS-analyse  
3. Reguleringsplaner som oppheves  
4. Oversikt over vedlegg til reguleringsplanen  

 
 Vedlegg: 

Fra innledende fase:  
1. Planprogram vedtatt sak 124/16, Byrådet 07.04.16 
2. Underlag parallelle oppdrag stedsanalyse  
3. NAK 477 – Norske arkitektkonkurranser (oppsummerer 

parallelloppdraget) 
4. Notat Næringsanalyse Nordbyen 
5. Notat skolekapasitet  
6. Strømningsanalyse Seminarneset, Akvaplan-Niva dato 
7. GU geoteknisk vurdering, Seminarneset, Multiconsult dato 
8. GU geoteknisk notat, Seminarneset, Multiconsult dato 
9. GU teknisk-økonomisk vurdering, Seminarneset, Multiconsult 

dato 
10. GU geoteknisk vurdering, Bukta sør, Multiconsult dato 
11. GU miljø, Bukta sør, Multiconsult dato 
Fra utvikling og vurdering av planforslaget:  
12. VAO rammeplan, Norconsult dato  
13. OSG rammeplan, Tromsø kommune dato 
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14. Støyvurderinger, Rambøll dato  
15. Vurderinger luftkvalitet, Rambøll dato  
16. Visualiseringer Seminarneset, AART for Peab dato  
17. Visualiseringer Nordbyen rammer i planen, TK dato 
18. Evt forslag fra forslagsstiller Bukta nord, Otto Sverdrups, 

Seminarneset, Skippergata 13-15, Havnegata 10 
 
 

 
 
Illustrasjoner påfølgende sider:  
Dette er ikke konkrete fremtidsbilder, men illustrasjon av rammer i planen. 
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