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Sammendrag og leseveiledning  
 

Sammendrag 

Bakgrunn: 

Nordbyen ligger i randsonen av Tromsø sentrum, og særlig området mellom brua og Hansjordnesbukta er 

modent for en større transformasjon. Tromsø kommune mener at områdets sentrale beliggenhet og store 

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

 

Visjoner og mål for planområdet og for planarbeidet: 

Planarbeidet skal legge til rette for helhetlig og klimavennlig byutvikling med følgende ambisjoner: 

Visjonen er at Nordbyen skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad. 

Målene tilsier funksjonsblanding mellom næring, attraksjoner og boliger, ivaretakelse av bymiljø, landskap, 

uterom og kulturminner sett i forhold til tetthet og høyder i bebyggelsen, at løsninger av trafikk på bynivå 

hensyntas og konkretiseres i Nordbyen med mer. 

Planen skal skape forutsigbarhet og forenkle videre prosjektutvikling mest mulig, og gjøre området 

attraktivt for etableringer.  

 

Hovedinnhold: 

Planprogrammet redegjør for sentrale problemstillinger i planarbeidet, tema som skal konsekvensutredes, 

utredningsmetoder, medvirkning samt framdriftsplan. 

 

Leseveiledning  

Utredningsprogram for planarbeidets fase 2: planforslag  

Oversikt over utredningstema finnes i kap 4.1 programmets struktur. 

Oppsummering av utredningsprogrammet finnes i kap 4.6.  

Nærmere beskrivelse av utredningstema finnes i kap 4.2 – 4.5. Disse, særlig tematiske utredninger, er 

omfattende, så her anbefales leser å finne relevante overskrifter og lese et utvalg.  

 

Fremdrift og medvirkning 

Fremdriftsplanen og opplegg for medvirkning finnes i kap 5.  

Det antas at planforslag skal være klart til offentlig ettersyn i september 2016. 
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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn  

Områderegulering for Nordbyen omfatter et større område nord i sentrum av Tromsø. Bakgrunnen for 

oppstart er tredelt:  

 Nordbyen ligger svært sentralt og har et stort omdanningspotensiale. Området skal binde sammen 

byens historiske sentrum og Stakkevollveien. Nordbyen har samme type potensiale for omdanning som 

Stakkevollveien allerede er kommet i gang med, men ligger nærmere sentrum, og har en større andel 

bevaringsverdige bygningsmiljø.  Områdets potensiale og sentrale beliggenhet har gjort at området i 

«Spillet om Tromsø» (1995) ble omtalt som «De store prosjekters sted» og «et sted av første rang». Det 

har bl.a. vært vurdert som mulig lokalisering for nytt Tromsø museum. 

 Sentrumsløftet ble vedtatt i KST i sak 75/13 (19.06.13). Her er Områderegulering for Sentrum nord 

vedtatt som tiltak nummer 2 med prioritet 1 (realiseres innen 0-5 år). 

 Det er et stort utbyggingspress i området. I nordre del ønskes en stor andel bolig og utfylling i sjø. Sør 

for brua er reguleringsplan for Vervet vedtatt og krever infrastruktur ved gjennomføring. Vestre deler 

av planområdet har bebyggelse med bevaringsverdi som endres på bygningsnivå.  

 

Ved å sette i gang en områderegulering ønsker kommunen å se området i en større sammenheng og styre 

en helhetlig omdanning av området. Påvirkningen omdanningen har for sentrum, utvikling av sjøfronten og 

tilførsel av gode urbane kvaliteter vil være viktig. Se kap 4.2 delområder for sentrale problemstillinger.  

Forslagstiller er Tromsø kommune ved Byutvikling – plankontoret. 

 

1.2. Områdereguleringsplan og planprogram 
 

Områdereguleringsplan er hjemlet i PBL § 12-2 og skal «styrke kommunal planlegging av helhetlige 

utbyggingsmønstre og sammenhengende strukturer, for bedre å kunne gi forutsigbare rammer for økt 

privat planlegging.  Diskusjonen om (..) funksjoner og utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, 

grøntstruktur, avgrensing mot LNFR osv, hører hjemme i områderegulering».  

Plantypen brukes på nivå med kommunedelplan, men har rettsvirkning som reguleringsplan. Det betyr at 

det kan stilles plankrav om detaljregulering for prosjekter/delområder som ikke er avklart, men kan også 

avklare prosjekter/delområder så langt at tiltak kan behandles direkte som byggesak. 

Planprogram skal være «en plan for planen», og avklare problemstillinger, eksisterende kunnskap, behov 

for videre utredninger samt en forutsigbar planprosess samt vise hvordan medvirkning ivaretas.  
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2. Visjon og målsettinger  
 

 
 

Visjon: 

 Nordbyen forsterker Tromsøs rolle som den arktiske hovedstaden  

 

Mål for Nordbyen: 

 En klimavennlig, smart og attraktiv sentrumsutvidelse som binder sentrum til Stakkevollveien 

 Attraktivt område for nye investeringer i bygningsmasse og uterom  

 Bymessig og riktig balansert funksjonsblanding med attraksjoner og møteplasser, framtidas næringer, 

urbane boliger, offentlig og privat service og gjennomgående folkehelseperspektiv 

 Tromsøs urbane egenart og kulturminnenes store tidsdybde er integrert i bymiljøet   

 Sammenhengende byrom, gater, parker og sjøfront som er tilgjengelig for alle   

 Robust, energivennlig og klimatilpasset infrastruktur og bebyggelse  

 Bebyggelsens tetthet og høyder ivaretar landskap, klima i uterom, boligkvaliteter og folkehelse  

 Framtidas klimavennlige trafikkløsninger på bynivå løses konkret i Nordbyen  

 

Mål for planarbeidet: 

 Planarbeidet skal legge til rette for helhetlig og klimavennlig byutvikling 

 Forutsigbare rammer som forenkler senere realisering av prosjekter i området mest mulig  

 Fokus på riktige problemstillinger og detaljeringsnivå 

 Valg av riktige gjennomføringsstrategier 

 Avklart planregime, herunder videreføre vedtatte og avklarte planer som fredning av Skansen og 

detaljregulering for Vervet 

 

 

 
Foto: Truls Melbye Tiller -  Tor Farstad iTromso - Iwan Baan -  Knut Jenssen iTromso    
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3. Planens avgrensning, planstatus og hovedutfordringer  
 

3.1. Planavgrensing  

Avgrensing av planområdet avgrenser også hvilke diskusjoner som skal behandles i planprosessen. 

Planavgrensing er sett opp mot omfanget av tema i planen og antall berørte parter:  

 mot nord er Agnforsyninga og Skriverplassen medtatt for helhetlig utforming av landskap, byrom og trafikk,  

 mot vest er området mellom Skippergata og Storgata tatt ut, området vurderes i egen plan 

 Bispegata, Elvegata og del av Storgata som er tatt med av hensyn til trafikkavvikling, herunder vurdere innslag til 

parkeringstunnel i Elvegata 

 Områder som Vervet og Skansen er ferdig regulert, men likevel med i planområdet som del av helheten  

 Planavgrensninga utvides mot øst ved fastsettelse av planprogrammet. Begrunnelsen er at en i planarbeidet vil 

vurdere større utfylling enn tidligere antatt. De direkte berørte myndighetene er orientert om planutvidelsen.  

Avgrensing av analyseområdet for planen er større enn denne planavgrensingen, for eksempel omfatter 

analyse av trafikk og parkering hele Tromsø og Tromsø sentrum.  

   
Planavgrensing pr 15.02.16. Transformasjonsområdet nord for brua vil ha et hovedfokus. 
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3.2. Planstatus og eiendomsforhold  
 

 

 

 
Kommunedelplan for Tromsø sentrum «Sentrumsplanen» 2008-2018, plan 225, vedtatt 2008.  S1-25 (Vervet) er ferdig regulert.  

 

Gjeldende kommunedelplan for Sentrum er utgangspunkt for områdeplanen. Erfaringene med 

sentrumsplanen er at den i hovedsak er bra på vern, men litt stiv på arealbruk i forhold til ønske om flere 

boliger i sentrun, og at den ikke avklarer tydelig nok byform-messige forhold som uterom, tetthet og 

høyder. Det gir en noe fragmentert og prosjektstyrt byutvikling.  Gjeldende arealbruk og frednings- og 

verne- og bevaringsvedtak videreføres, men utnyttingsgrad, byggehøyder, forholdet mellom 

bygningsmasse og uterom som torg, parker og lekeplasser samt trafikk og parkering må konkretiseres mer.  

 

Noen gjeldende reguleringsplaner videreføres, som for eksempel Vervet og Skansen, se kap 4.3.8. 

Planarbeidet må ses i sammenheng med KDP Stakkevollveien byutviklingsområde som er under revisjon.  

 

  
Delområder med ulike utfordringer, historikk og eiendomsforhold. 
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3.3. Delområder og hovedutfordringer mht byforming  
 

Ulike delområder med ulike kvaliteter, ulikt urbant preg og ulike problemstillinger skal bindes sammen til 

en helhetlig bydel. Områdene nord for brua har størst omdanningspotensiale og derved særskilt fokus: 

Bukta/Skriverplassen:  

Stort omdanningspotensiale, mulighet for noe utfylling søndre del. 

Hovedutfordringer:  

- Riktig bebyggelsesstruktur, sett opp mot bilvei i forlengelse av 

Skansegata til Bukta rundkjøring og utforming av sjøfront Bukta  

- Bymessig utforming av kryss med omgivelser Bukta, evt trafikklys  

- Ivareta Bukta og Skriverplassen som landskapsrom / bypark 

- Realistisk trinnvis utbygging 

- Løsning av Sjøretta beredskapssenter annet sted?  
 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Seminarnesset:  

Stort omdanningspotensiale, mulighet for høyder og utfylling. 

Hovedutfordringer:  

- Realistisk trinnvis utbygging 

- Riktige høyder og realistisk utfyllingsfront med god utforming  

- Hvilke vurderingskriterier gjelder for høyde og tetthet i sentrum? 
 

Nansenplass/brua:  

Etablert byrom med sjøkontakt, historiske røtter og identitet for byen. 

Hovedutfordringer:  

- Bruk av byrom med støy og støv, på land og på sjøen 

- Bevare og utvikle Kjærlighetskaia og sjøretta funksjoner (identitet) 

- Sette av plass til kollektivterminal i et 50-årsperspektiv? 
 
 

Vervet:  

Vedtatt plan for Vervet skal gjelde, jfr 4.3.8. Hovedutfordringer:  

- Rekkefølgekrav som trafikk, skolevei etc må løses i områdeplan 

- Mindre endringer initiert fra grunneier kan løses i områdeplan 
 

Skansenområdet med bryggerekke:  

I stor grad utbygd, ligger til rette for vern gjennom bruk. 

Hovedutfordringer:  

- Er gjeldende vernebestemmelser ok?  

- Gatebruk/uterom domineres for mye av parkeringsbehov, og 

trafikkbelastning i Søndre Tollbodgate er for stor   

- Hvilke nye aktiviteter? Bolig og/eller næring? 
 

Jaklins plass: 

I stor grad utbygd, ligger til rette for vern gjennom bruk. 

Hovedutfordringer:  

- Overgangen mellom verneverdig bebyggelse og bysentrum 

- Omdanning av byrom med stort potensiale om trafikken reduseres  

- Bussholdeplasser for omstigning til/fra fastlandet og 

Stakkevollveien/Breivika. 
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4. Utredningsprogram for fase 2 Planforslag  
 

4.1. Programmets struktur 
 
Planarbeidet følger fire faser, jfr fremdritsplan:  
1. Forarbeide med prosjektplan og planprogram 

2. Planforslag  

3. Offentlig ettersyn  

4. Planvedtak  

 

Utredningsprogrammet er for fase 2. 

Fase 2 Planforslag er underdelt i fire delfaser, som utgjør overskriftene i utredningsprogrammet:  

Fase 2A. Visjonen og fire scenario 

1. Nullalternativ 

2. Bolig 

3. Attraksjoner 

4. By-mix 

Fase 2B. Tematiske utredninger 

1. Arealbruk 

2. Folkehelse 

3. Byform – bebyggelse og uterom  

4. KU Trafikk 

5. Kulturminner 

6. KU utfylling 

7. VAO+Energi 

8. Samfunnssikkerhet / ROS 

9. Gjennomføring 

10. Planregime 

Fase 2C. Mulighetsstudie 

1. Oppsummering av føringer fra tematiske utredning og valg av føringer fra scenariene 

2. Arkitektkonkurranse/parallelle oppdrag  

3. Valg av løsninger  

Fase 2D. Planforslag  
1. Plankart og bestemmelser, evt illustrasjonsplaner og retningslinjer (juridisk del) 

2. Planbeskrivelse 

3. Vedlegg til planbeskrivelsen: KU-er trafikk og utfylling, rammeplaner VA og uterom 

 

Alle tematiske utredninger beskrives ut fra følgende kriterier:  

 Bakgrunn og status  

 Målsettinger  

 Problemstillinger, hva skal planen avklare?  

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

 Behov for utredninger/KU, metode – se oppsummering i kap 4.6 

 

Utredningsprogrammet oppsummeres stikkordsmessig i matrise i kap 4.6.  
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4.2. Fase 2A: Visjonen, målene og fire scenario med fokus på arealbruk og profil 
 

4.2.1 Områdets identitet, profil og rolle i byen – visjon og scenarier  
 

Utvikling og fortetting av Nordbyen med næring, boliger og attraksjoner vil i seg selv være klimavennlig, 

fordi det bidrar til kompakt byutvikling som minsker transportbehovet.   

Internasjonalt er det mange byer som søker å forene ny teknologi og klimavennlig byutvikling, ofte 

beskrevet under samlebegrepet «smart city». Noen fellestrekk er at gamle industri- og lagerområder 

forlates, og fylles med nye næringer som er kompatible med bolig og nye boliger, noen ganger også med 

nye boformer.  Disse områdene er ofte sentrumsnære. Nordbyen inngår i så måte i en internasjonal trend 

for transformasjon og urbanisering av byer. Man har mulighet for å bruke Nordbyen som en «Arctic smart 

city living lab» under EU-programmer for denne typen byutvikling, og dette vurderes i det videre arbeidet. 

Visjon og mål må også være vurderingskriterier for scenariene. 

 

Visjon er at Nordbyen forsterker Tromsøs rolle som den arktiske hovedstaden.  

En overordna diskusjon er programmering og profilering av området i forhold til visjonen:  

- Hvordan velger man å bruke Nordbyen i så måte? Hvilke aktører har handlingsrom?  

- Hva skal områdets identitet og profil være, hvilken rolle skal Nordbyen ta i byen / sentrum?  

- Hvilke funksjoner er det viktig å utvikle?  

- Hva er fremtidas næringer? Og skal etablerte næringer videreføres, evt i hvilket tidsperspektiv?  

- Hvilke attraksjoner skal man sette av plass til? Flere enn Tromsø museum? 

- Trenger Tromsø flere urbane boliger? Hvilken infrastruktur krever det?  

- Hvilke uterom tilbys byens befolkning og turister, og hvordan kan disse manifestere identitet?  

- Hvor høyt og tett vil vi bygge i sentrum, og kan vi ha andre spilleregler i «nye» områder kontra områder 

som er dominert av historisk bebyggelse? 

- Bolig som faktor for næringsutvikling  

-  

Det er skissert fire scenario som skal diskuteres opp mot spørsmålene over, oppsummert slik: 

- Visjonen som er at Nordbyen forsterker Tromsø som arktisk hovedstad 

- Klimavennlig og bærekraftig byutvikling, del av sentrum og rolle i byen  

- Rammer for framtidas næringer, mulige attraksjoner og urbane boliger med tilhørende infrastruktur  

- Sammenhengen mellom bebyggelse og attraktive byrom 

 

Scenariene skal videreutvikles i dialog med grunneiere og utviklere i området gjennom hele fase 2. Aktuelle 

nye programmer for Nordbyen skissert fra grunneierne er ganske homogene. De fleste ønsker å utvikle 

eiendommene i kombinasjon næring og boliger. Både næring og bolig krever infrastruktur – grå, grønn og 

rød. Det ligger til rette for et grunneiersamarbeide som kan bidra til gode felles løsninger.  

Hensikten med scenariene er å bidra til å klargjøre diskusjonen om områdets rolle i sentrum og i byen, og 

åpne diskusjonen om muligheter og konsekvenser som ulike strategiske valg for Nordbyen gir.   

Metoden med utredning av scenario legger ikke opp til at den skal lede frem til det «beste» alternativet. 

Som regel vil valg av løsning ha med elementer fra flere scenario.  
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Her presenteres skisser til de 4 scenarioene som skal utvikles videre: 

4.2.2 Scenario 1: Nullalternativet (referanse) 
«Selvgrodd» prosjektstyrt byutvikling uten store investeringer i infrastruktur  

Dagens utvikling videreføres, med dagens virksomheter eller nye av samme type, lav investeringsvilje og 

ingen videre utvikling av infrastrukturen i området. Svak samhandling mellom grunneiere, og/eller 

kommunen. 

 
Sjarmerende, men etter hvert nedslitt ……. 

Fordeler: 
- Tomtereserven blir liggende, kan utløses av neste 

generasjon 
- Lav inngangsbillett på kjøp/leie kan gi rom for 

mange kreative etableringer / miljøer  
Ulemper:  
- Mister helhetsperspktivet 
- Ingen større utvikling eller verdiskaping på 

eiendommene i Nordbyen 
- Byen går glipp av sentrumsnære boliger og 

næringsarealer 
- Leddet mellom sentrum og Stakkevollveien 

kommer ikke på plass  
Risiko: 
- Infrastrukturen kan bryte sammen  
- Området blir en sjarmerende men etter hvert 

nedslitt og negativ adkomst til byen  
 

 

4.2.3 Scenario 2: Boligbyen  
Vektlegger boligbygging som drivkraft i byutviklingen, med tilhørende infrastruktur og tilrettelegging av 

utearealer som gir god urban bokvalitet.   

Investeringene rettes mot de raskeste pengene i boligmarkedet, og det bygges rene boligprosjekter med 

tilhørende uterom, lekeplasser og parkering.  

 
Bispevika. Ill: Tegnestuen Vandkunsten 
Bare boliger gjør det utfordrende å etablere et levende byliv. 

 
 

Fordeler: 
- Rask igangsetting  
- Byen får mange nye sentrumsnære boliger  
- Samtidig utbygging gir mulighet for at flere 

samarbeider om pålagt infrastruktur 
Ulemper:  
- Bruker opp sentrumsreserve til attraksjoner 
- Fortrenger noen eksisterende næringsvirksomheter  
- Fare for privatisering av byrommene og mindre 

trygghet  
- Kortsiktig gevinst øker sjansen for at 

eiendomsgrensene styrer, og prosjektene 
konkurrerer 

- Utfordrer infrastruktur som for eksempel skole  
Risiko: 
- Nordbyen blir et privatisert (og kjedelig) 

boligområde i stedet for en utvidelse av bysentrum  
- De store svingningene i boligøkonomien 

  



 
 

 12 

4.2.4 Scenario 3: Attraksjoner - sentrums reserve 
Gir rom til reservearealer for store prosjekter som trenger å være nær Tromsø sentrum for å styrke 

sentrumsutviklinga (Tromsø museum, utvide Perspektivet museum/Verdensteateret, konserthall, 

trafikkterminal etc), samt bymessige utearealer for store anledninger.  

Store arealer settes på vent som reserve for programmer vi ikke kjenner enda, men som det er viktig at 

Tromsø kan ha i eller i nærheten av sentrum.  

 
Attraksjoner kan igangsette utvikling og løfte en hel bydel  

Fordeler: 
- Tomtereserven er klar for å bli tatt i bruk den dagen 

«månen lander» i Tromsø – og vi slipper de uendelige 
lokaliseringsdiskusjonene som dreper prosjektene! 

- Store offentlige byrom  
Ulemper:  
- Kommunen må kanskje kjøpe ut grunneiere / 

gjennomføre makebytte for å sikre tomter – og kan 
bli sittende uten handlingsrom selv  

Risiko: 

- Området blir liggende brakk uten utvikling i en 
ventefase  jfr nullalternativet, og er vanskelig å 
kombinere med boliger. 
 

Næring og offentlig tilgjengelige funksjoner på gateplan som samvirker med uteopphold og  

4.2.5 Scenario 4: By-mix – næring, bolig og attraksjoner  
Et tredje vekstscenario som kombinerer næring, bolig og attraksjoner, og bygger identitet. En komplett 

bydel mht boliger og felles offentlig infrastruktur, men også de store anledningers sted.  Næring og 

offentlig tilgjengelige funksjoner på gateplan som samvirker med uteopphold og møteplasser i 

sammenhengende byrom. Boliger og næring som er kompatibel med bolig over, med tilhørende byliv i 

både private og offentlige parker og uterom. Attraksjoner i samspill med attraktive byrom. 

 
Næring på gateplan, bolig over, gode uterom nær vannet 

Fordeler: 
- Boligbyens fordeler som rask iverksetting, bynære 

boliger og mulig samarbeide om infrastruktur  
- Sentrums reserves fordeler med god sentrumsnær 

lokalisering av prosjekter som definerer den arktiske 
hovedstaden  

- Etablering av gode urbane kvaliteter og funksjoner vil 
generere flere kvaliteter og funksjoner  

- Mulighet for å etablere «smart city» med «grønne» 
klimavennlige løsninger av både  transport og 
bebyggelse 

Ulemper:  
- Det kan være krevende for prosjektutviklinga å få til 

kombinasjoner av næring og bolig samtidig og innafor 
samme prosjekter.  

- Kan være konflikter mellom næring og bolig, og 
attraksjoner og bolig   

Risiko: 
- For kompliserte krav?  
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4.3. Fase 2B: Tematiske utredninger  

4.3.1 Arealbruk/ funksjoner i byggeområdene (næring, bolig, attraksjoner, offentlige programmer)  
 

 Bakgrunn og status  

Etablerte funksjoner i området som vil bestå er historiske byboliger med næringsinnslag, Tinghuset, Seminaret og 

kontorbygg. Over tid vil småindustri, service og en del tyngre sjøretta virksomheter fases ut. 

Aktuelle nye programmer skissert fra grunneiernes ståsted er kombinasjon mellom næring, kontor og bolig.  

-Næring er grunnleggende for byutvikling. Planarbeidet må undersøke framtidas næringer, som i stor grad vil være 

kompatible med bolig. Det er ønskelig å beholde gamle og få nye sjøverts funksjoner som bringer liv til og viderefører 

identitet i området.  

-Bolig er en sentral drivkraft i byutvikling. Etablering av boliger utløser behov for infrastruktur som barnehager, skole, 

skolevei, lekeplasser, uterom, parkering etc.  Boligtypene bør legges til rette for riktige  grupper ihht demografisk 

utvikling: studenter og unge i etableringsfasen, seniorer, personer med behov for tilrettelagte boliger etc.  Det må 

tilrettelegges for barn og unge slik at folk kan ha hele livsløpet i bydelen, og at kommunen disponerer en andel. 

Boliger kan påvirke betingelser for noen typer næringsvirksomhet (støy etc), men er også en positiv faktor for næring. 

-Aktuelle attraksjoner og offentlige funksjoner som tidligere har vært lansert lokalisert til sentrum er bl.a. Tromsø 

spektrum (konserthall), Tromsø arena (fotballhall), Tromsø museum (tidl. omtalt som Nordområdemuseum), hotell 

med tilhørende attraksjon, utvidelse av Perspektivet museum og Verdesteateret inn Jaklins plass. Det kan også bli 

behov for et nytt knutepunkt for bussbytte i nordre del av sentrum, og fremtidige kaier for lokale passasjerbåter.  

 

    
Foto: Oslo spektrum, Isberget, Tromsø museum 

 Målsettinger  

 Bymessig og riktig balansert funksjonsblanding med attraksjoner og møteplasser, framtidas næringer, urbane 

boliger samt offentlig og privat service og gjennomgående folkehelseperspektiv 

 

 Problemstillinger, hva skal planen avklare?  

Hvordan få til et attraktivt byliv – hvilket næringsliv skal det legges til rette for, og hvilke funksjoner trengs på 

gateplan?  Hvilke sjøverts funksjoner er kompatible med boliger, og kan gi området en maritim identitet?  

Hvilke typer boliger skal det planlegges for, og hvor stor andel av arealene skal avsettes til dette?  Hvilken 

infrastruktur følger med boliger: barnehager, skole, skolevei, lekeplasser, parkering, kommunale boliger etc? 

Skal det avsettes plass til store attraksjoner i Nordbyen? I så fall hvilke, hvor hen og hvor lenge? 

Hvordan ivareta folkehelseperspektivet i nye funksjoner og uterom?  

 

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

Næring: kartlegging av pågående endringsprosesser, tidsperspektiv på utfasing, og muligheten for ny næring som er 

kompatibel med bolig. Erfaring fra andre byer med attraktivt byliv og fremtidsretta næringsklynger – langt mot nord 

Attraksjoner som konserthall, fotballstadion og sjøretta beredskapssenter – valg av evt videreføring av disse  

Lokalisering av nytt Tromsø museum: egen utredning utført av Tromsø kommune høsten -15, der Vervet var en av tre 

tomter. Regjeringa har valgt Tromsø sentrum som lokalisering. Kommunens valg av lokalisering forventes ila 2016. 

Boliger: Skal det stilles samme krav til infrastruktur som følger med boliger i byen og på landet, mtp for eksempel 

parkering og utearealer?  Behov for barneskole i området skal vurderes, sett opp mot forventa utvikling av 

boligbygging i sentrum og i Stakkevollveien byutviklingsområde. Se også 4.3.7 gjennomføringsstrategier. 

 



 
 

 14 

 Behov for utredninger/KU, metode 

Utvikling av fremtidige programmer gjennom utvikling av scenarier og utredning av problemstillinger over  

4.3.2 Folkehelseperspektivet  
 

 Bakgrunn og status  

Folkehelseperspektivet må ivaretas i ny arealbruk og i utforming av bebyggelsen.  

- Her er en variert sammensetning av boliger viktig. Nærliggende boligområder har levekårsutfordringer som kan 

utjevnes med ny boligbygging.  

- Byens offentlige rom kan også bedre levekårene i bydelen. Uformelle og offentlig tilgjengelige møteplasser for ulike 

grupper i samfunnet gir mulighet for å skape integrering. Uterommene må tilrettelegges som møteplasser med 

universell utforming, og gi plass for barn og unges lek og fritid. Uterommene må også ivareta friluftsliv og rekreasjon, 

som vi har god mulighet for midt i Tromsø sentrum. Her er særlig en sammenhengende kaipromenade og variert aktiv 

sjøfront en mulighet.  

- Barn og unges interesser må ivaretas både mht boligtyper, uterom og lekeplasser, samt nærhet til barnehager og 

trygg skolevei.  

- Støy og støv er velkjent problematikk knytta til sentrumsnære boliger, og svært aktuelt nær trafikkbelasta gater og 

kaier med næringsmessig drift. 

 

   
 

Superkilen, Nørrebro i København. Foto Iwan Baan 

 Målsettinger  

 Bymessig og riktig balansert funksjonsblanding med attraksjoner og møteplasser, framtidas næringer, urbane 

boliger samt offentlig og privat service og gjennomgående folkehelseperspektiv 

 Sammenhengende byrom, gater, plasser og sjøfront som er tilgjengelige møteplasser for alle  

 Bebyggelsens tetthet og høyder ivaretar landskap, klima i uterom, boligkvaliteter og folkehelse  

 

 Problemstillinger, hva skal planen avklare?  

Hvordan sikre gode levekår/bomiljø: Fokus på sammensetning av boligtyper (også kommunale/ omsorgsboliger) og 

møteplasser for alle i uterom med universell utforming  

Hvordan ivareta barn og unges interesser: spesielt fokus på uterommenes funksjoner og trygg skolevei  

 

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

Skolestruktur barneskoler Tromsøya  

Støvmålinger Hansjordnesbukta  

Støyutredninger Stakkevollveien og Otium Tromsdalen  

 Behov for utredninger/KU, metode – se oppsummering i kap 7 

Aktuelle nye muligheter og konflikter som følger av ny utbygging, med særlig fokus på muligheter for forbedring av 
levekår og bomiljø for eksisterende boliger, og aktuelle konflikter som nye bynære boliger kan føre med seg. 
Støy- og støvutredninger med vekt på forebyggende tiltak   
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4.3.3 Byforming: bebyggelse, uterom, grønnstruktur og aktiv sjøfront 
 

 Bakgrunn og status  

Bebyggelsen i området preges av delområder med svært ulik skala. Vervet, Seminarneset og Bukta står foran store 

omdanningsprosesser, som kan gjøre at Tinghuset, Seminaret og Brennbygget faller inn i skalaen. Seminarneset ble 

utpekt som «de store prosjekters sted» allerede i Spillet om Tromsø, og ulike store prosjekter har vært foreslått 

lokalisert hit. I pågående arbeider peker både SPUTS og Høyhusgruppa på Seminarneset som egnet for høyhus. 

Uterommene i Nordbyen har varierende kvalitet og strukturelt dårlig sammenheng. Både gateløpene, plasser, park og 

kaifrontene har stort potensiale men er usammenhengende og preget av støy, støv, lav opparbeidelsesgrad og dårlig 

vedlikehold. Bare Skansenområdet og til dels Bukta ved vannet oppleves som rolig med gode uteoppholdskvaliteter.   
 

     
Operaen Oslo, Barcode Oslo, Superkilen Nørrebro København foto Iwan Baan, Sergels Torg Stockholm 

 

 Målsettinger  

 Sammenhengende byrom, gater, plasser og sjøfront som er tilgjengelig for alle  

 Bebyggelsens tetthet og høyder ivaretar landskap, klima i uterom, boligkvaliteter og folkehelse  

 Robust, energivennlig og klimatilpasset teknisk infrastruktur og bebyggelse  

 

 Problemstillinger, hva skal planen avklare?  

Hvor tett og høyt skal det bygges? Høyder og tetthet må ses opp mot skyggevirkninger, landskapsvirkning, sol og 

utsikt fra etablert by, lokalklima/vind/sol i uterom (både private, fellesprivate lekeareal og offentlige uterom), offentlig 

tilgjengelighet langs sjøfronten, estetiske hensyn og aktuelle funksjoner i høy bebyggelse. 

Hvilke offentlige uterom skal utvikles i Tromsø, hvilken karakter skal dyrkes og hva er kvalitets-/ investeringsnivå?   

-Rom mellom husene: Jaklins plass som grønt byrom og mindre biltrafikk, Skansegata som miljøgate/ «trottoar», 

Nansen plass som urban park m/ støyende aktiviteter, aktiv sjøfront med strandpromenade og kaier med sjøretta 

aktivitet, Skriverplassens kontakt med Bukta (landskapsrom, siktlinje, støy og mulighet for å bevege seg til fots).   

- Tilgjengelighet for alle sett opp mot bl.a. eksisterende bebyggelse og høydekrav vist i 4.3.6 

- Sjøfronten bør ha særskilt fokus. Heller spunting, kai eller bygg på søyler uti vannet en utfyllingsfront av sprengstein  

 

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

SPUTS peker på 4 uterom som bør utvikles videre: Plass ved Polarmuséet, Broplassen, Nansen plass (parken) og 

kaifronten («Polarfront»).  SPUTS peker også på at Nansenplass / Seminarneset «tåler» store høyder. 

 

 Behov for utredninger/KU, metode 

Byform – bebyggelse og byrom. Metode: Parallelle oppdrag.  

Avgrensing parallelle oppdrag: fokus på transformasjonsområdet nord for brua, og sammenhengende uterom. 

1) Premissavklaring for parallelle oppdrag mht rammer for uterom og bebyggelsens struktur/høyder/tetthet  

2) Parallelle oppdrag – 3 deltakere, utstilling og evaluering  

3) Valg av prinsipper som skal videreføres og legges til grunn for plan: 

- Offentlig tilgjengelige funksjoner på gateplan i samspill med uterom, boliger over 

- Det bør settes konkrete høydebegrensinger, krav til u-grad, uterom og utforming av front mot sjøen til boliger, 

som kun kan utfordres gjennom ny reguleringsplan. 

- Peke ut byrom og beskrive hvilken karakter de skal ha og hvilken rolle de skal fylle i bybildet.   

Rammeplan for uterom ihht KPA utarbeides på bakgrunn av avklaringer over, og inngår i planforslaget   
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4.3.4 Mobilitet, trafikk og parkering (på bynivå og på områdenivå) 
 

 Bakgrunn og status  

Transportnett Tromsø (TNT) samordner en stor opprustning av trafikksystemet, med særlig fokus på bedre 

kollektivtrafikk, sykkel og gange.  

To hovedlinjer i trafikken på bynivå krysser midt i planområdet. Brua er fortsatt hovedadkomst til Tromsøya fra 

fastlandet, og ved Bruhodet krysser denne trafikken forbindelsen fra sentrum til Stakkevollveien/Breivika.   

Sjøverts transport var førende da Nordbyen ble bygd opp. Området har et potensiale for ny sjøverts transport, særlig 

mellom fastlandet og sentrum. Det er fortsatt viktig for fiskeflåten – både levering, bunkring og landligge. 

   
Foto: Ann Sissel Jenssen, Itromso, Vegar Velde, BT: fra Instagram 

 Målsettinger  

 Framtidas klimavennlige trafikkløsninger på bynivå løses konkret i Nordbyen  

 • Trafikksikker og effektiv avvikling av kollektivtrafikk, personbiltrafikk og parkering på bynivå 

 • Trafikksikre, sammenhengende og attraktive gang- og sykkelveier og sjøfront 

 

 Problemstillinger, hva skal planen avklare?   

Trafikk på bynivå:  
- Trafikkmønster brua–sentrum- tunnelsystemet, og sentrum-

Stakkevollveien-Breivika: Kollektivprioritering, Skippergata bilfri sør 
for brua, separering av gående, egne sykkelveier eller blanda trafikk? 

- Tunnelinnslag i Elvegata til fjellanlegget for sentrumsparkering?  
- To kryss som krever ny utforming og ny trafikkstyring:  

o Kryss brua X Skippergata og rundkjøring Hansjordnesbukta 
- Sjøretta trafikk – framtidig personbåtrute på sundet? 
- Sjøretta næringstrafikk – hva flytter ut? Beholde kaier? 
Trafikk på områdenivå: 
- Interntrafikkmønster Nordbyen med adkomster til/fra hovedveinett  
- Tre alternative traséer for tilknytning mot nord (A,B,C) 
- Trafikk og parkering generert av nye funksjoner i Nordbyen? 
- Hvilke kaier skal beholde hvilken type trafikk nå og/eller i fremtida?  
- Støy og støv, påvirkning på uterom 

  
 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser 

TNT utreder bl.a. løsninger for kollektivtrafikk på bynivå som påvirker trafikkmønster i Nordbyen. 

Modell for simulering av trafikk er delvis etablert, men mangler noe input på eksisterende situasjon (eies av SVV). 
 

 Behov for utredninger/KU, metode 

Utvikling av fremtidig trafikkmønster. Krav om konsekvensutredning. Metode: 

1) Dimensjonering av ny trafikk generert av nye funksjoner i Nordbyen: Bolig (reiseproduksjon bil, sykkel, kollektiv og 

parkering) og næringsvirksomheter (varelevering, store kjøretøy, parkering), samt behov utrykning brann etc.  

2) Enkeltproblemstillinger: alternative traséer for områdets nye hovedtilknytning til rundkjøring Hansjordnesbukta, 

Skippergata sør for brua som ren kollektivgate, bilfri Søndre Tollbugate, tunellinnslag for sentrumsparkering fra 

Elvegata. Alternativer og konsekvenser beskrives. 

3) Tre alternative trafikkmønster som sammenfatter bynivå og områdenivå utarbeides i samarbeid med TNT. 

4) Alternativene simuleres i modell, samla konsekvenser beskrives. Valg av konsept for trafikkmønster.  

5) Oppsummering av hvilke konkrete løsninger av trafikk planforslaget for Nordbyen skal vise. 

6) Utarbeidelse av en egen grønn mobilitetsstrategi for Nordbyen, der også parkering er tema  
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4.3.5 Vern og bruk  
 

 Bakgrunn og status  

Opprinnelsen til Tromsø sentrum er i Nordbyen. Skansen festningsverk antatt fra 1200-tallet er fortsatt bevart, mens 

både Amtmannens sete og Seminaret var etablert lengere nord i Nordbyen. Nansen plass var en bypark allerede på 

1800-tallet, og stedsnavn som Bukta Bay og Svarte helvete minner om byens senere industrihistorie. I dag er disse 

lagene av historie ikke alltid lengere lesbar i form av fysiske kulturminner, men fortellingene – som gjerne er knyttet til 

landskap og sted gjennom stedsnavnene – levendegjør historien. 

Skansen er fredet (område og bygg) og Tromsøbrua er fredet, med hensynssone. Skansenområdet er avsatt til 

bevaringsverdig bebyggelse. Dette er en sjarmerende «gamleby» som nyter godt vern gjennom aktiv bruk.  Vervets 

industrihistorie skal symbolsk huskes gjennom vern av trehusrekke langs Skansegata. 

 

1875 1945 2015 

 Målsettinger  

 Kulturminnenes store tidsdybde er integrert i bymiljøet (byplan, bebyggelse og uterom) 

 

 Problemstillinger, hva skal planen avklare?  

Hvordan kan Nordbyens dype røtter bringe tilbake identitet til bydelen og brukes i byutviklinga? 

Er eksisterende verne- og fredningsbestemmelser i området hensiktsmessige for balansen vern og bruk?   

Flere bygg og enkeltelementer som bør bevares?  

 

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

Gjeldende sentrumsplans vernebestemmelser 

Fredningen av Skansen og fjæra foran, og Tromsøbruas fredningssone som blir tolket i Vervet-planen  

 

 Behov for utredninger/KU, metode 

Kulturhistorie og kulturmiljø – vern og bruk. Metode:  

1) Tidlig i prosessen utarbeide DIVE-analyse. DIVE står for Describe (beskrive), Interpret (fortolke), Valuate (vurdere), 

Enable (aktivere).  

2) Vurdere om gjeldende planer i tilstrekkelig grad ivaretar vernehensyn 
3) Bruke analysen som grunnlag og inspirasjon for utforming av ny by for nytolkning av stedets historie, og bevaring 

av noen av de fysiske elementene som bærer historiene. 
4) Vurdere konsekvenser av endelig planforslag for bevaring og formidling av områdets kulturhistorie  



 
 

 18 

4.3.6 Utfylling i sjø, VAO, energi og havnivåstigning  
 

 Bakgrunn og status  

Utfylling: Store deler av planområdet ligger på gammel utfylling, jfr kart med kystkontur under.  Tilstand på 

eksisterende fylling er variert og ikke dokumentert. Flere grunneiere ønsker å fylle videre ut i sundet. Kotekartet tilsier 

at det er mulig å fylle langt ut, men mange andre hensyn som økonomi, belastningsgrad, landskapsvirkning, påvirkning 

på strømforhold / seilingsled etc tilsier at utfylling må begrenses. Det er i dag ca 240 m fra farled til Seminarneset. 

Høyder: Dagens utfylling ligger på ca c+2,1 m.Beregnet havnivåstigning ligger til grunn for at kommende KPA vil ha  

bestemmelser for veganlegg på c+3,1 og ny bebyggelse på c+4,0 (evt lavere med avbøtende tiltak). 

VAO: Området har flere avløp til sjø, separering snart gjennomført. Et overløp må føres lengere ut enn utfylling. Den 

lave høyden på eksisterende og evt ny utfylling tilsier at avløpsvann i hele området må pumpes til stasjon ved brua, for 

videre pumping til Tomasjord.  Energi: Området er del av konsesjonsområdet for Kvitebjørn varme.  

 
Kartillustrasjonen viser kystkontur samt kote -5 og -10 i sjø, (GIS/LINE).  

 Målsettinger  

 Robust, energivennlig og klimatilpasset teknisk infrastruktur  

 

 Problemstillinger, hva skal planen avklare?  

Må eksisterende utfylling forsterkes eller byttes ut (nord for brua)? 

Hvor langt kan en fylle ut ny utfylling, og hvor langt bør en fylle ut (nord for brua)? 

Hvordan takle framtidig havnivåstigning? Skal man fylle opp terrenget slik at bygg blir tilgjengelige for alle uten 

ramper, eller bygge «dike» mot sjøen?  

Hvordan løse VAO i et samla grep? Evt også fjernvarmeanlegg og avfallshåndtering/søppelsug samtidig. 
 

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

Kartlegge eksisterende grunnundersøkelser – på land og i sjø. Eksisterende og aktuelle nye utfyllinger.  

Hovedplan VAO. Konsesjonsområde fjernvarme.  
 

 Behov for utredninger/KU, metode 

Utfylling i strid med gjeldende KPA. Krav om konsekvensutredning. Metode:  

1) Kartlegge gjeldende og gjennomføre nye grunnundersøkelser mht byggegrunn og forurensing 

2) Vurdere konsekvens for strømforhold, skipsfart i leia og adkomst til kaier ut fra valgt maks fyllingsfront  

3) Bestemme fyllingsfront sett opp mot landskapsvirkning og byform, og vernehensyn tilknytta brua  

Rammeplan for VAO, evt også fjernvarme og avfall, utarbeides og inngår i planforslaget  

Utvikling av framtidige løsninger inngår som del av områdereguleringen, og løses gjennom utarbeidelse av VAO-

rammeplan ihht krav i KPA. Definere felles prosjekt, deretter gjennomføringsstrategi. 

Kote -10 

Kystkontur 

Kote -5 

N 
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4.3.7 Gjennomføringsstrategier – behov for og realisering av infrastruktur  
 
 Bakgrunn og status  

For å gjennomføre omdanning av Nordbyen trengs en rekke investeringer i infrastruktur. For å få til hensiktsmessige 

og helhetlige løsninger er det mye å vinne på samarbeide mellom kommunene og grunneierne, og mellom 

grunneierne. Det er en sentral erfaring at der grunneierne/utbyggerne klarer å samarbeide på tvers av 

eiendomsgrenser vinner alle på det, fordi det gir bedre kvalitet i byutviklinga og større kvalitet i gjennomføring.  

Noen tiltak har kommunen ansvar for og må planlegge i forkant, for eksempel skolekapasitet.  Andre tiltak må løses i 

fellesskap mellom kommunen og private og samtidig, for eksempel ny vei, VA-anlegg, parkering, offentlige uterom etc. 

Tre alternative gjennomføringsstrategier må drøftes:  

1. Tromsø kommunes praksis er – ihht forutsigbarhetsvedtak i KST – at den enkelte utbygger bygger «sin» bit av 

offentlig infrastruktur, som kommunen overtar. Denne gjennomføringsstrategien fungerer godt i nye felt, men 

kan være lite hensiktsmessig i omdanningsområder.  

2. mulighet for samarbeid mellom flere grunneiere om felles utbygging av infrastruktur,  

3. kommunen selv bygger ut og får refusjon/anleggsbidrag av utbyggere i ettertid. Dette krever forskuttering av 

investeringer som pr i dag hverken støttes av politiske vedtak eller i økonomiplan.  

Felles investeringer i infrastruktur aktualiserer verktøy som urbant jordskifte, frikjøp av krav til lek og parkering, 

refusjon og utbyggingsplaner. Samarbeidsmodeller gir også andre krav til rekkefølge og samtidighet i gjennomføringa.   

    
Foto: Holte AS, Jan Tveita, Sintef Byggforsk Sitat Aleksandria Algard, president NAL 

 Målsettinger  

 Valg av riktig gjennomføringsstrategi 

 

 Problemstillinger   

Hvilken infrastruktur skal løses i planområdet – når og av hvem? 

Hvilken rolle tar kommunen i gjennomføring, og hvilke verktøy er tilgjengelige? 

Hvilken rolle tar grunneierne i gjennomføring, og klarer de å samarbeide?  
 

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

Etablering av en Ressursgruppe som representerer eiere, utbyggere og interessenter. 

Arbeidet med TNT kan lede frem til en bymiljøavtale der staten bidrar med 50% til utvikling av uterom i byen 
 

 Behov for utredninger/KU, metode 

Valg av gjennomføringsmodell for infrastruktur i Nordbyen: 

1) Identifisere konkret behov, rekkefølge og kostnader for infrastruktur, jfr temautredninger / rammeplaner:  

- Grå: veier og parkering, kai-/strandpromenade og kaier for båter, VAO, avfallshåndtering etc  

- Grønn: byrom, parker og lekeområder  

- Rød: skole/skolevei, barnehager, kommunale boliger integrert samt programmer innafor helse og omsorg 

2) Tromsø kommune må gjennomføre en intern diskusjon om aktuelle og ønskede gjennomføringsmodeller for 

etablering av infrastruktur i omdanningsområder. Utbyggingstjenesten må lede denne. Politisk beslutning? 

3) En forutsetning for samarbeide mellom grunneiere/utbyggere er felles forståelse av utfordringer, samt vilje til 

felles gjennomføring. Et viktig suksesskriterie er derfor at disse inngår forpliktelser, på tvers av eiendomsgrenser. 

4) Basert på avklaringer i pkt 1-3 kan man velge gjennomføringsmodell.  

5) Muligheter for ekstern finansiering av byutviklingsprosjekter, jfr for eksempel Bymiljøavtalen over  

Det er delingen 
som gjør byen til 
by, og som gjør 
byen smart!  
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4.3.8 Planregime - områdeplanens rolle i framtidig planhierarki   
 
 Bakgrunn og status  

Gjeldende planer i området er Kommunedelplan for sentrum (2008), og en rekke ulike reguleringsplaner. 

Sentrumsplanen skal revideres, på bakgrunn av et politisk ønske om flere boliger i sentrum. 

Kommuneplanens arealdel viser til sentrumsplanen, men gir bl.a. bestemmelser om parkering, utearealer, kotehøyder 

etc. Sentrumsløftet 2012 gir også føringer, selv om det ikke er en arealplan.  

Planer som videreføres uten endringer:  

 Gjeldende reguleringsplaner for Vervet videreføres, i prinsippet uten endringer. Dersom ytre prosesser som det er 

stor enighet om (for eksempel lokalisering av Tromsø museum) tilsier endringer, kan dette gjøres så lenge det ikke 

utfordrer nasjonale hensyn som er endelig avklart av Kommunestyret. 

 Gjeldende frednings- og verne- og bevaringsvedtak tilknytta historisk bebyggelse og anlegg videreføres. og 

konkretiseres i fase 2D. 

Øvrige reguleringsplaner utgår i prinsippet, men vurderes i fht enkeltelementer.   

     
Sentrumsplanen (KDP) 2008, gjeldende reguleringsplaner, reguleringsplan for Vervet 2015 

 Målsettinger  

 Forutsigbare rammer som forenkler senere realisering av prosjekter i området mest mulig  

 Fokus på riktige problemstillinger og detaljeringsnivå 

 Avklart planregime, herunder videreføre vedtatte og avklarte planer som fredning av Skansen og detaljregulering 

for Vervet.  

 

 Problemstillinger   

Hvilke gjeldende planer/ elementer i planer skal erstattes/videreføres og påvirker dette endelig planavgrensing? 

Hvor detaljert og konkret skal områdeplanen regulere de ulike elementene? 

 

 Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser  

Det er knyttet usikkerhet til grad av konkretisering i prosjekter de enkelte tiltakshaverne kommer opp med ila 

prosessen. Dette påvirker selvsagt ønsker om detaljeringsgrad i planen. For noen prosjekter kan det være interessant 

å gå rett på byggesak etter områderegulering, andre vil ønske videre rammer og plankrav.  

 

 Behov for utredninger/KU, metode 

Arbeidshypotesen er at gjeldende KDP videreføres mtp overordna arealbruk og når det gjelder vern/fredning, men må 

konkretiseres mht arealbruk, byform og gjennomføring:  

- Arealbruk: Krav til funksjoner på plan 1 mot viktige uterom, større andel bolig, næring kompatibel med bolig  

- Byform: Bebyggelsesstruktur, tetthet, byggehøyder. Definere prioriterte uterom (plasser, veier, parker, kaier)   

- Gjennomføring: planen skal ha en gjennomtenkt strategi for gjennomføring av alle tiltak 
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4.4. Fase 2C: Mulighetsstudie  

Mulighetsstudiet gjennomføres når scenariene er beskrevet og illustrert. Det er lagt opp til tre deler:  

1. Oppsummering av føringer fra tematiske utredning og valg av føringer fra scenariene 

2. Arkitektkonkurranse/parallelle oppdrag  

3. Valg av løsninger  

Arkitektkonkurransen gjennomføres når scenariedrøftingen og de tematiske utredningene har gitt et klart 

svar på hvilken type bydel Nordbyen skal være, og hvilke funksjoner, rammer for byrom og bebyggelse, 

trafikk etc som skal løses i planen. Ambisjonen er at parallelle oppdrag/ arkitektkonkurranse gir merverdien 

man opplevde med Operaen i Bjørvika. Man bestilte en opera, og fikk et fantastisk byrom og 

identitetsmarkør på kjøpet!   

4.5. Fase 2D: Utarbeidelse av planforslag 
 
Planforslaget utarbeides på bakgrunn av konklusjonene i mulighetsstudiet, og de føringer som ligger i de 
tematiske analysene. Planforslaget vil bestå av:  

1. Plankart og illustrasjonsplaner, bestemmelser og retningslinjer (juridisk del) 

2. Planbeskrivelse 

3. Vedlegg til planbeskrivelsen: KU-er trafikk og utfylling, rammeplan VA og uterom 

4.6. Oppsummering av utredningsprogram  
 

Tema 
  

Problemstillinger (stikkord) Utredningsprogram  Dokumentasjon 

Scenario 
Visjonen 
konkretisert  

Identitet og rolle  
Urbanitet i en arktisk 
hovedstad 

Definere identitet og rolle  
Definere urbane kvaliteter i 
Tromsø 

Målsettinger revidert. 
Underlag for scenariene.  

4 scenario 
 
 

Funksjoner 
Byform: bebyggelse og 
uterom 
 

Fremtidas næringer, 
attraksjoner og boliger. 

Bebyggelse og uterom.  

Scenarier, beskrevet og 
illustrert.  
 

Tematiske utredninger 
Arealbruk/ 
Funksjoner  

Framtidas næringer.  
Offentlige programmer. 
Aktuelle attraksjoner.  
Boliger, og tilhørende 
infrastruktur (barnehage, 
skole, lek, skolevei etc). 
Funksjoner i uterom. 
Parkering. 
 

Kartlegge grunneieres / 
utvikleres ambisjoner mht 
næring og bolig og utfasing 
av eksist. virksomheter. 
Aktuelle offentlige 
programmer og 
attraksjoner. 
Jfr folkehelseperspektivet. 

Aktuelle programmer  
(konkret og fremtidige). 
-Vises i scenario. 
-Del av program for ark-konk. 
Planbeskrivelse.  
Plankart og bestemmelser. 

Folkehelse-
perspektivet  

Variasjon i boligtyper 
Levekår og bomiljø  
Møteplasser  
Universell utforming 
Barn og unge 
Trygg skolevei  
Friluftsliv og rekreasjon  
Støy og støv  
 

Kartlegge dagens status, og 
peke på evt mangler som 
kan løses i ny plan.  
Nye funksjoner som følger 
av ny utbygging.  

Planbeskrivelse. 
Støyutredning (nivå?) 

Byform:  
uterom og 
bebyggelse  

Landskapsvirkning. 
Høyder og tetthet. 
Sjøfronten.  

Kartlegge dagens status. 
Utpeke transformasjons-
områder.  
Eksist. landskapsanalyser.  

Ny landskapsanalyse.  
Aktuelle rammer for tetthet, 
høyder i bebyggelsen, og 
programmer for uterom. 
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Grønnstruktur og uterom 
som parker, plasser, gater, 
gatetun etc.  
Klima, sol og skygge. 
 
Jfr folkehelseperspektivet. 
 

Kunst i offentlige rom. 
Vise attraktive kombina-
sjoner av bebyggelse og 
uterom (metode: scenarier 
og ark-konk). 

-Vises i scenario. 
-Del av program for parallelle 
oppdrag. 
Parallelle oppdrag-dokum. 
Planbeskrivelse.  
Plankart og bestemmelser. 
Rammeplan uterom. 

KU Trafikk 
 

To nivå: Bynivå 
(influensområde) og  
områdenivå (planområde). 
 
Ivaretakelse av og 
prioritering mellom gange, 
sykkel, kollektiv (buss og 
båt), varelev., personbil. 
Parkering. 
Båttrafikk, seilingsleder og 
kaiforhold.  
 

Helhetlig trafikkmønster på 
bynivå basert på TNT.  
Enkeltsaker:  
- Tre alternativer vei nord 
- Tunellinnslag Elvegata? 
- Kryss Brohodet og Bukta  
- Bytteholdesplass? 
 (metode: trafikkanalyser; 
behov for trafikkmodell) 
- Framtidig behov for kaier 

Konsekvensutredning trafikk , 
samler alle problemstillinger. 
 
Hovedpkt og konklusjoner i 
planbeskrivelse (grønn 
mobilitetsstrategi for 
Nordbyen). 
Plankart og bestemmelser. 
 
 
 

Kulturminner   Hvordan ivareta spor fra  
byens opprinnelse, og 
minner fra alle historiske 
epoker. 
 

Kartlegge kulturminner 
(metode: DIVE-analyse). 
Vern kontra bruk. 
Vurdere gjeldende plan-
/enkeltvedtak ifht ny plan. 

DIVE-analyse, del av program    
for parallelle oppdrag 
Planbeskrivelse.   
Plankart og bestemmelser. 

KU utfylling  Havnivåstigning. 
 
Eksisterende utfylling: 
tiltak?  
Ny utfylling: Grense og 
form.  
 
 

Valg av prinsipp for å 
matche havnivåstigning. 
 
Tiltak i eksisterende 
utfyllinger, form på ny.  
(grunnundersøkelser:  
- gammel/ny utfylling 
- belastning/forurensing). 

Grunnundersøkelser 
 
Konsekvensutredning ny 
utfylling (endrer KPA).  
 
Hovedpkt og konklusjoner i 
planbeskrivelse.  
Plankart og bestemmelser. 
 

VAO + energi 
 

Havnivåstigning. 
VAO og energiforsyning.  

Valg av prinsipp for samla 
løsning av VAO/energi.  
 

Hovedpkt og konklusjoner i 
planbeskrivelse.  
Rammeplan VAO+E  
 

Samfunns-
sikkerhet 
 

Havnivåstigning. Flomveier 
/urbant  overvann 
Ledninger og kabler i sjø. 

Slokkevannskapasitet og 
tilgjengelighet for 
nødetater 
Grunnforhold 
Bolig: støy, støv, 
skolevei/trafikksikkerhet. 
 

Risikovurderinger, og evt 
forslag til avbøtende tiltak. 

 

ROS-analyse  
Hovedpkt og konklusjoner i 
planbeskrivelse.  
 

Gjennomførings-
strategi  
 

Gjennomføring i 
transformasjonsområder – 
roller og metoder i Tromsø 

Kartlegge behov for ny 
infrastruktur (se over). 
Valg av 
gjennomføringsmodell.  
Finansiering.  

Planbeskrivelse. 
Prinsipper for kostnadsdeling / 
finansiering stat-kommune- 
grunneiere. Utbyggingsplan? 
Rekkefølgekrav. 
 

Planregime  Videreføre/oppheve 
gjeldende planer. 
Detaljeringsgrad i ny plan.  

Valg av gjeldende planer/-
elementer som videreføres. 
Detaljeringsgrad kan variere 
i planområdet, avhengig av 
status nye prosjekter.  
 

Planbeskrivelse. 
 
Evt. juridiske forhold vedr 
gjeldende planer.  
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5. Fremdrift og medvirkning i planarbeidet  
 

5.1. Planprosess 
Tromsø kommune er ansvarlig planmyndighet og vedtar først planprogrammet og deretter områderegulerings-planen. 

Nedenfor er et flytskjema for planprosess med konsekvensutredning.  

Planprogrammet sendes på høring i 6 uker til offentlige instanser, grunneiere og andre interessenter i området. Etter 

høring revideres planprogrammet før det vedtas av Byrådet. Neste mulighet for formelle innspill blir når planforslaget 

sendes på høring. I tillegg legger kommunen opp til større deltakelse i planarbeidet gjennom flere åpne folkemøter, og 

møter med en Ressursgruppe som representerer grunneierne, utviklingsaktører og andre interessenter i prosessen. Se 

5.1 organisering. 

 
Flytskjema for planprosess 

 

5.2. Organisering  
 

Se figur neste side, bemanning er slik: 

 

Prosjekteier:   Byråd for byutvikling   

Styringsgruppe:   Nermo, Mohåg, Eidesen, Hareide   

PA og PL:  Hareide og Bjøru  

Prosjektgruppe:  Lustig, Minde, Steenstrup, Larsen, Veld, Skaug, Gjertsen, Amundsen, Yri, Jørgensen  

Ressursgruppe: Representanter fra grunneiere, Bydelsråd etc i området, Næringsforeninga, Statens 

Vegvesen, Tromsø havn, Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne  

Referansegruppe:  Byutviklingskomitéen 
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Organisering av planarbeidet.Flere konsuletner og arbeidsgrupper kan etableres etter behov. 

 

5.3. Fremdriftsplan med aktiviteter  
 

 Fase 1 
Forarbeide  
 

Fase 2  
Planforslag  
  

Fase 3  
Offentlig 

ettersyn 

Fase 4  
Planvedtak 

 

2015-2016 A  M (JJ) A S O N D J-16 F M A M J (JA) S O N D J F-17 
dokumenter Prosjektplan  

Planprogram:  
forslag, høring, vedtak 

Vedtatt planprogram 
Scenario, analyser, KU-er og mulige løsninger 
 

Planforslag   
Saksfremlegg 
 
 

Merknadsbeh. 
Rev. planforsl 
Saksfremlegg 

milepæl Forankre mål, prosess 
og utredningsbehov 

Planforslag basert på målsettinger og analyser, og forankret 
i prosesser 

Tilbakemeldin

ger på forslag Vedtatt plan 

1. Planprogram     Byråd Folke-
møte 
 

 Byråd 
Byutv 
KST 

        

2. Planforslag            
 

Folke- 
møte 

   

A.Scenario 

B.Analyser 

C.Mulighetstudie 

D.Planforslag  

 

              

Prosess  
i fasen 

    PG 
SG 

PG 
RG 

PG PG 
SG 

PG 
RG 

PG 
SG 

PG 
RG 

PG 
SG 

  

3. Offentlig 
ettersyn 

            Byråd Folke-  
              møte 
 

 

4. Plan til vedtak                                   Byråd  
                    Byutv  

KST 

 

Ressursgruppe:  

Representanter fra grunneiere, 

ideelle org., Bydelsråd / 

beboerforeninger i området, 

NFTR/ sentrumsløftet, Statens 

vegvesen, Tromsø havn 

 

Styringsgruppe: komm-dirr byutv, byutv.sjefen, leder byutv. plan og regulering 
 
 

PA Prosjektansvarlig: leder Byutvikling plan 

 

Byrådet 

Prosjektgruppe: 

3 fra Byutvikling 

1 fra Byutvikling-regulering  

1 fra Finans – Utbyggingstj. 

1 fra Byutvikling - Park og vei 

1 fra Næring, kultur og idrett  

! fra miljøretta helsevern 

1 fra Byutvikling - VA  

 

PL Prosjektleder: planlegger Byutvikling plan 

 

Konsulent 1 

KU trafikk 

 

Konsulent 2 

KU utfylling  

Konsulent 3 

? 

AG1 

plantema 1 

AG2 

plantema 2 

 

Arbeidsgrupper og konsulenter som leverer til prosjektgruppa: 

Prosjekteier: Byråd for byutvikling 
  
 

Referansegruppe:  
Byutviklingkomitéen 

  

Kommunestyret 
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                   Offentlig ettersyn 6 uker 

 

Milepæler fase 1 planprogram  Milepæler fase 2 planforslag  

Planprogram til offentlig ettersyn  
Adm.: PG og SG 14.09, Planforum 15.09,  
Politisk: FB 05.10, vedtak Byrådet 08.10  
Høringsperiode 12.10 – 23.11.15 

Temamøte 1 med Ressursgruppe: Scenario  
Planprogrammet til offentlig ettersyn  
Utvikle scenario mht programmer/funksjoner  

- Torsdag 08.10.15 kl 14-16 

Folkemøte forslag til planprogram 
Presentasjon av planprogrammet til offentlig 
ettersyn. Orientering om prosessen videre. 

- Torsdag 29.10 kl 18-20 

Tentativt temamøte med Ressursgruppe: Kultur-historie-
næring 
Byvandring. Historie og kunst som ressurser i ny 
næringsutvikling og byutvikling.   
- Torsdag 26.11 kl 14-16  

Merknadsbehandling og vedtak 
Adm.: PG og SG desember 15 
Politisk: Byrådet februar 16 

Temamøte 2 med Ressursgruppe: Mulighetsstudie   
Presentasjon av analysene + vedtatt planprogram 
Valg av scenario før parallelle oppdrag (arkitekt-konkurranse) 
- Torsdag 24.02.16 kl 14-16 

 Parallelle oppdrag:  

 Anbudskonkurranse kunngjøres 09.03 

 Valg av team innen 07.04 

 Oppstartseminar 21.04, uke 16 (åpent møte) 

 Midtveisseminar 20.05, uke 20 (verksted, inviterte)  

 Innlevering bidrag (digitalt) mandag 20.06 kl 12:00, uke 25 

 Presentasjoner og utstilling tirsdag 21.06 (åpent møte, 
offentlig utstilling, evt speed-dating mellom de ulike 
aktørene)  

 Rapport fra komitéen overleveres kommunen etter at 
evalueringen er fullført (åpent møte)   

  
Temamøte 3 med Ressursgruppe: Vurdering av forslagene   
Gjennomgang og vurdering av mulighetsstudier (ark-konk)  
Overgang til folkemøte med utstilling av mulighetsstudiene 
- Tirsdag 21.06- formiddag og ettermiddag  

 

Fremdriftsplanen er justert i fase 2, som følge av at bl.a. grunnundersøkelser og trafikkmodellering trenger mer tid 

enn antatt i analysefasen.  Fremdriftsplanen forutsetter at det ikke blir vesentlige endringer i planprogrammet etter 

utlegging til offentlige ettersyn. Det er også lagt opp til en svært tett fremdrift på slutten av fase 2, som 

erfaringsmessig kan ta noe lengere tid. Dersom tida trekkes noe ut, vil det ikke endre på rekkefølgen av aktiviteter.  

 

5.4. Kostnadsdeling for utarbeidelse av områdeplanen 
 

 TK Private  merknad 

Scenario 100%   

Grunnundersøkelser    100%  

Strømningsanalyse  100%  

KU trafikk 100%  Sammen med SVV og TFK 

Rammeplan VAO 100%   

Rammeplan uterom  100%   

DIVE kulturminner 100%   

Støyanalyse  100%   

Parallelle oppdrag  100%  900.000,- 

 
 
 
 


