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1. Innledning 
1.1. Fastsatt planprogram  

I hht fastsatt planprogram (07.04.2016), skal følgende beskrives under trafikkvurderinger: 

Utvikling av fremtidig trafikkmønster.  Krav om KU.  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 for utrykning brann etc. 

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

Hansjordnesbukta, Skippergata sør for brua som ren kollektivgate, bilfri Søndre Tollbugate, 

tunnelinnslag 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. 

I denne rapporten beskrives følgende: 

• Overordnede føringer  

• Dagens situasjon  

• Planlagt utbygging 

• Valgt parkeringsløsning 

• Adkomst og gatebruk  

• Trafikk som følge av de to større byutviklingsområdene 

• Trafikkløsninger som ikke er vurdert i planarbeidet, herunder Skippergata sør for brua og 
mulig tunnelinnslag for sentrumsparkering er gitt en kort omtale sist i dokumentet. 

I innledende faser av planarbeidet er det gjennomført modellberegninger av alternative 
trafikkløsninger for de viktigste gatene i og i tilknytning til planområdet. Videre ble ulike prinsipper 
for adkomstløsning vurdert. Disse vurderingene ligger til grunn for valgte løsninger i områdeplanen.   
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1.2. Planavgrensning  

Områdeplanens avgrensning framgår av kartet under.   

Figur 1  Planavgrensning  
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2. Overordnede føringer 
2.1. Statlige føringer  

KVU Tromsø   

KVU (konseptvalgutredning) for Tromsø vurderte ulike strategier for å håndtere 
transportetterspørselen fram mot 2030. KVUen forelå i oktober 2010, og Regjeringen ga i brev datert 
09.12.2011 følgende føringer for det videre arbeid: 

«Konklusjonen er at videre planlegging av transportsystemet i Tromsø skal ta utgangspunkt i KVUens 
konsept 3 Kombinasjonskonseptet. Dette innebærer bl.a. prioritering av planlegging for styrket 
kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende samt oppgradering av 
gatemiljøet i sentrum og av de mest belastede vegene. I tillegg kommer planlegging av tunnel Breivika 
– Langnes». 

Samfunnsmål 

 Fremtidig transportsystem skal i 2030 håndtere transportetterspørselen på en mer 
miljøvennlig måte.  

Effektmål 

1. Halvparten av alle reiser skal i 2030 foregå med miljøvennlige transportformer: 

1. 20 % kollektiv 

2. 30 % gang/sykkel 

2. Muligheten for sikker sykling på sammenhengende sykkelvegnett i hastighet opp til 25-30 
km/t. 

3. Reisetid for kollektiv skal reduseres med 20 % på viktige ruter (Sentrum, Breivika og 
Giæverbukta) 

4. Gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport mellom viktige logistikk-knutepunkter på 
hovedvegnettet (E8 og Rv 862) skal være minst like god som i dag 

Figur 2 Mål i KVU  

Nasjonal transportplan 2018-2029 

Nullvekstmålet for persontransport med bil er nedfelt i NTP 2018 – 2029: «Regjeringen vil at 
persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.»  

Nullvekstmålet gjelder ikke for næringstrafikk og såkalte mobile tjenesteytere. 

Nullvekstmålet innebærer at personbiltransporten i bl.a. Tromsø ikke skal øke fra 2016. Dette 
medfører at man må legge bedre til rette for andre transportformer; gange, sykkel og 
kollektivtransport.  

De svært sentrale byutviklingsområdene som omfattes av områderegulering Nordbyen bør ha et 
godt potensiale for at en større andel av behovet kan løses ved miljøvennlig transport. Dette er også 
lagt til grunn for vedtatt detaljreguleringsplan for Vervet.   
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2.2. Kommunale føringer og planer  

Kommuneplanens arealdel  

Kommuneplanens arealdel 2017 – 2026 ble vedtatt i 2017.   

I forbindelse med revisjon av KPA ble det utformet en ny parkeringsnorm for Tromsø kommune.  
Denne framgår i pkt 10.4 i bestemmelsene.  

 

Figur 3 Fra KPA 2017 – 2026  

Hele Nordbyen ligger innenfor sone 1, sentrum. De lave makskravene til parkering i sentrum, særlig 
besøkende til handel / sørvis, må sees i sammenheng med at Fjellet parkeringshus gir et godt tilbud 
til alle virksomheter i sentrum i dag. 

Tenk Tromsø – nullvekstmålet – byvekstavtale  

Transportnett Tromsø, senere Tenk Tromsø, ble etablert i 2013 som et samarbeidsprosjekt mellom 
Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen, basert på regjeringens vedtak i KVU. 

Målet i byutviklingsprosjektet Tenk Tromsø er definert som «En by som vokser på en sunn måte».  
I arealbruk og samferdselsplanlegging må denne formuleringen møte statens mål om nullvekst i 
persontrafikk med bil for de store byene, altså at befolkningsveksten ikke skal gi flere kjørte 
kilometer i bil. De nye reisene i en voksende by skal i stedet skje kollektivt, med sykkel eller til fots.  
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Arbeidet med Tenk Tromsø har vært utført bl.a. gjennom følgende åtte delprosjekter: 

• Kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya (Statens vegvesen) 

• Kollektivstrategi 

• Sykkelstrategi 

• Gåstrategi 

• Strategi for Uterom i Tromsø sentrum  

• Trafikksikkerhetsplan 

• Parkeringsnorm til kommuneplanens arealdel  

• Kartlegging av støv og støy knyttet til vegtrafikk, klimagassutslipp 

Gåstrategi, strategi for uterom, sykkelstrategi, kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny 
forbindelse til Kvaløya og Trafikksikkerhetsplan er behandlet i Tromsø kommune våren 2016. 

Kollektivstrategien ble vedtatt i kommunestyret juni 2017 og i fylkestinget desember 2017.  

En hovedrapport med sammendrag av alle delprosjektene ble vedtatt i kommunestyret og 
fylkestinget i juni 2016.  I vedtaket sluttet begge seg til nullvekstmålet for Tromsø. 1   

Med bakgrunn i Tenk Tromsø vedtok Tromsø kommune i november 2017 og fylkestinget desember 
2017 at man ønsker å gå i forhandlinger med staten om en byvekstavtale. Som del av behandlingen 
ble det også fattet et prinsippvedtak om trafikantbetaling gjennom bompenger.  

Gjennom byutredningen framkom at arealutviklingen har stor betydning for å nå nullvekstmålet.  
Etablering av sentrale byutviklingsområder som i områdeplan for Nordbyen vil være positivt i så 
måte.   

  

                                                      

 
1 Hovedrapport Transportnett Tromsø — Grunnlag for søknad om bymiljøavtale 2016-2030 
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3. Dagens situasjon  
 

3.1. Gatenett  

 

Figur 4 Gatenett i området  

Byutviklingsområdene Nordbyen og Vervet som begge omfattes av områdeplanen, ligger hhv nord og 
sør for Tromsøbrua på arealer ut mot sundet.   

Tromsøbrua er i dag den viktigste adkomsten til Tromsøya fra fastlandssiden, og har høy trafikk. 
Hovedvegsystemet føres videre opp Elvegata til Storgata nordover til Hansjordnesbukta. Fra 
Hansjordnesbukta er det adkomst til Stakkevollvegen nordover samt til tunnelsystemet på øya: 
Breivikatunnelen, Langnestunnelen og Sentrumstangenten.  
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Storparten av trafikken fra fastlandet til sentrum benytter i dag Skippergata sørover, Bispegata og 
Grønnegata.   

Skippergata nord for Tromsøbrua er enveisregulert nordover for biltrafikk, men åpen for busstrafikk i 
begge retninger.   

I skippergata sør for brua er det etablert kollektivfelt nordover.   

Det er en del restriksjoner på tverrvegene i området, enveisregulering og begrensing i 
svingebevegelser.   

 

3.2. Biltrafikk   

Trafikktall er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og krysstellinger.  

 

Figur 5 Døgntrafikk, ÅDT 
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3.3. Gående og syklende 

Tromsø kommune har gjennomført fotgjengertellinger i Storgata, Strandgata, Kirkegata, Sjøgata og 
Stortorget. Kartene under viser antall kryssende fotgjengere i makstimen samt gangtrafikk i 
makstimen. Tellingene viser at gangtrafikken i Tromsø sentrum er omfattende.. Et eksempel på dette 
er Storgata som har en gangtrafikk på mellom 13 800 – 19 330 fotgjengere/døgn. 

Sykkeltrafikken er ikke like stor som gangtrafikken. Det finnes lite pålitelige kilder for sykkeltrafikk.  

 

 
Gående  

Figur 6 Registrert trafikk gående  
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3.4. Kollektivtrafikk  

Området betjenes av bybusser som går i Skippergata i begge retninger.   

Holdeplassene er lokalisert til Skippergata sør for bruhodekrysset, Skippergata ved Seminaret og 
Hansjordnesgata nord for rundkjøringen. 

 

3.5. Parkering 

I området finnes det i dag ca. 660 parkeringsplasser.   

Innenfor området ligger parkeringshuset i Seminarbakken, med 180 plasser.  Halvparten av disse 
parkeringsplassene er offentlig tilgjengelig mens resterende del er reserverte. 

 

 

Figur 6 Parkering innenfor planområdet  
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3.6. Trafikkulykker 

Det er registrert totalt 12 trafikkulykker innenfor planområdet i perioden 2005 - 2014. Samtlige 
rapporterte ulykker er registret som lettere skade.   

Totalt er fire syklister, fire motorsyklister, tre fotgjengere og en bilfører skadet i trafikkulykker i 
denne perioden.  

De fleste trafikkulykker med personskade er lokalisert ved krysset mellom Skippergata og 
Tromsøsundbrua – bruhodet. Ingen trafikkulykker er registrert i de mindre gatene i Nordbyen.  

 

 

Figur 7: Trafikkulykker i Nordbyen.  
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4. Planlagt utbygging 
Områdeplan for Nordbyen rommer to større byutviklingsområder, i tillegg til eksisterende 
bebyggelse og gatenett. 

I det følgende beskrives planene for de to byutviklingsområdene, da det er disse som vil danne 
grunnlag for beregning av trafikk som følge av planarbeidet.   

4.1. Arealer og funksjoner – konsept  

Nordbyen nord for bukta  

Samlet areal innenfor byutviklingsområdet Nordbyen er beregnet til om lag 143.000 m2 (BRA) – 
parkering ikke medregnet. Av dette er om lag 53.000 m2 er planlagt for bolig og om lag 66.000 m2 er 
planlagt for ulik type næring, i hovedsak kontor og forretning. I tillegg til dette legges det til rette for 
om lag 24.000 m2 til offentlig virksomhet / «attraksjon».  

 

Figur 8: Byutviklingsområdet Nordbyen  
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Vervet  

Prosjektet omfattes av egen reguleringsplan (2015), sum areal innenfor byutviklingsområdet er  
ca 61.000 m2 (BRA) – parkering ikke medregnet.  Av dette er om lag 36.000 m2 bolig og om lag  
22.000 m2 næring.  Det er satt av 3.000 m2 til barnehage i området.    

 

 

Figur 9 Byutviklingsområdet Vervet, illustrasjon fra vedtatt reguleringsplan (AT plan)  
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5. Parkeringsløsning  

Nordbyen nord for bukta 

Det er planlagt parkering i kjeller under bebyggelsen i Bukta Nord, Bukta sør og Tinghuset. Dette 
utgjør til sammen 4.500 m2, tilsvarende om lag 180 plasser.   

For Seminarneset er det planlagt felles parkering i kjeller under feltene 2A - 2E samt 3A. Dette 
anlegget skal betjene feltene 2, 3, 4 og 5. Adkomst vil være under felt 2B. Maksimalt areal til 
parkering utgjør 15.000 m2, tilsvarende 600 plasser.   

For korttidsparkering er det også planlagt gateparkering langs ny adkomstveg, antatt 20-30 plasser.  

Dette kommer i tillegg til eksisterende offentlige parkeringshus i området.  

Vervet 

På Vervet planlegges felles parkering i kjeller, til sammen om lag 200 plasser.   

Bestemmelser i planen om parkering  

Nordbyen vil være for langt unna Fjellet parkeringshus til at dette kan dekke parkeringsbehovet i 
samme grad som i sentrum. Derfor er makskravene for ansatte og besøkende til virksomheter i 
områdeplanen høyere enn angitt i kommuneplanens arealdel for sentrum. Beboerparkering er på 
den andre siden satt lavere enn i KPA, i tråd med bestemmelser i kommunedelplan for 
Stakkevollvegen.  

I bestemmelser til områdeplan Nordbyen framgår at nye parkeringsanlegg for bolig og 
næringsvirksomhet skal etableres i underjordisk anlegg.  

Utdrag av bestemmelsene, 3.1.4  

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 hovedsakelig 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. 
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6. Adkomst og gatebruk  
Figuren under viser prinsipper for trafikkløsning for buss, bil, fotgjengere og syklister.  

 

Figur 10  Prinsipper trafikk  
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6.1. Trafikkløsning.   

Ny adkomstveg til byutviklingsområdene etableres til rundkjøringen i Hansjordnesbukta. Det har 
gjennom planarbeidet vært vurdert ulike løsninger for plassering av vegen, denne er i områdeplanen 
foreslått slik det framgår av figuren under som viser plankart. Ny adkomstveg binder sammen 
Skansegata, Fr. Nansens plass og går inn i Otto Sverdrups gate mot rundkjøring Hansjordnesbukta.   

Adkomstvegen til planområdet utformes med prinsipper som legger til rette for gående og syklende 
(sykkelveg med fortau) samt en hensiktsmessig avvikling av dimensjonerende biltrafikk.  

 

Figur 11  Utsnitt av områdereguleringsplan 

Tverrgatene innenfor planområdet er regulert til gatetun.  Dette innebærer at gatene kan trafikkeres 
med bil, men hensyn som bomiljø, gående og syklende prioriteres. Dermed ivaretas eksisterende 
bomiljø, og biltrafikken til de to større byutviklingsområdene reguleres til den nya adkomstvegen.   
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Slik konseptene er utformet, vil det ikke være biltrafikk i de nye områdene Seminarneset og Vervet.  
Det legges opp til felles parkeringsanlegg under bakken med adkomst direkte til ny adkomstveg.   

For Seminarneset vil det være mulig å kjøre ut til næring / bolig som vist i figur 10 for utrykning og 
varelevering.  Det forutsettes altså begrensninger på kjøring inn i disse områdene.  

For Vervet vil adkomst til felles parkeringsanlegg under bakken legges i nordre ende av feltet om 
Tromsøbrua. Det legges videre opp til nødvendig varelevering langs samme adkomst. Adkomst til 
Løkta opprettholdes.   

6.2. Biltrafikk 

Vegføringen for adkomstvegen har geometriske utfordringer i kurver. Gjennom sporingsanalyser er 
både kjøremåte A og B vurdert med kjøretøy vogntog. Kjøremåte A vil gi konsekvenser for tilstøtende 
formål siden vegarealet må utvides betraktelig. Analysen konkluderer med at modifisert kjøremåte B 
kan benyttes. Modifisert kjøremåte betyr at vogntog ikke vil kunne møtes i kurver uten at 
motgående kjøretøy av samme type venter til kurve er forsert. Kjøremønsteret vil tillate vogntog og 
ordinær biltrafikk og møtes i kurve. Begrunnelse for kjøremåte B er en relativ lav andel tungtrafikk og 
dermed mindre risiko for konflikt. Kurveutvidelser er synliggjort i områdeplanens vegformål.  

Det vil, som i dag, ikke være mulig å passere Skansen med bil. Det innebærer at all personbiltrafikk til 
de to nye byutviklingsområdene vil gå fra og til Hansjordnesbukta.   

6.3. Varetransport 

For varetransport kan også Fr. Nansen plass forbi Tinghuset benyttes.  Denne vil være adkomst kun 
for tyngre kjøretøy, og vil være enveisregulert fra Skippergata. Adkomsten opprettholdes som i dag 
til ny adkomst mot Hansjordnesbukta er etablert.  

Det er avsatt arealer til nødvendig varelevering og manøvrering i de aktuelle byggeområdene.   

6.4. Syklister og gående 

Det vil bli lagt godt til rette for både syklister og gående i området.   

Det etableres sykkelveg med fortau langs ny adkomstveg fra Hansjordnesbukta til Tromsøbrua.  
Herfra og videre sørover vil man gå og sykle i gater som er regulert til gatetun; Skansegata og Søndre 
Tollbodgate. 

Søndre Tollbodgate, Skansegata, Fr. Nansens plass og ny adkomstveg vil bli en del av 
hovedsykkelnettet, og vil få en opparbeiding som gjenspeiler dette.   
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I Hansjordnsbukta etableres et kryssingspunkt nord for rundkjøringen som knytter sammen sykkelveg 
med fortau gjennom Nordbyen og planlagt gang- og sykkelveg langs Stakkevollvegen.   

Innenfor byutviklingsområdene legges det til rette for gode uterom med gangakser som gir 
muligheter for å bevege seg både til fots og på sykkel.   
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6.5. Skoleveg  

Nordbyen omfattes av ny kommunal veg med separate løsninger for gående og syklende, som del av 
skoleveg vil denne vegen være viktig innenfor skolekretsområdet. Som en del av vurdering av 
skolevegen er det tatt hensyn til både opplevd og faktisk trygghet samt barrierer. 
Illustrasjonen under viser gatetrasèer som vil være naturlig som del av gangmønster mot skole. 
Vegvalget vil i hovedsak inneholde god separering for gående i form av fortau og kombinerte 
løsninger for gående og syklende. I illustrasjon er punktene 1-5 kryssing av gater med variert mengde 
biltrafikk vist. 

1. Kryssing av Havnegata til Stortorget. Hovedtrafikken i gateløpet består i hovedsak av 
busstrafikk som vil ha makstime i perioden da barn går fra/til skole. Gaten har også 
taxiholdeplass som generer noe trafikk inn og ut fra området, men den har en relativ god 
spredning gjennom døgnet.  Antall kryssende i dette gjør at gangfeltkriteriene er oppfylt for å 
sikre kryssingen med tiltak. Behovet for tiltak som forsterket belysning, materialbruk i 
krysningsted vil være viktig å prioritere som skolevegstiltak. 

2. Kryssing av Grønnegata.  Grønnegata er hovedtrasè for biltrafikk inn og ut av Tromsø 
sentrum. Innenfor makstime på morgen og ettermiddag vil gaten ha høy trafikk. Gangfelt i 
gaten er opphøyd og fungerer fartsdempende. Det må vurderes forsterket belysing for å øke 
synligheten i krysningen. 

3. Kryssing av Vestregata. Vestregata er å anse som sekundærveg til Grønnegata der deler av 
biltrafikken inn og ut av Tromsø sentrum benytter denne. Krysningspunktet må forsterkes 
med tiltak som sikrer gående. 

4. Kryssing Parkgata. Parkgata fungerer i hovedsak som atkomstveg til omkringliggende boliger. 
Trafikkmengden er relativ lav. Krysningsstedet er ikke regulert med skilt og oppmerking, det 
må vurderes regulert som krysningssted med tiltak jfr. gangfeltkriteriene. 

5. Kryssing skolegata. Skolegata har begrenset trafikk. Krysningssted er uregulert. 
Oppstramming av vegkryss sammen med krysningstiltak for gående kan vurderes.   

 

Figur 12  Skoleveg til Gyllenborg skole  
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6.6. Kollektivtrafikk  

Bussene vil fortsatt benytte Skippergata i begge retninger.  Det er et godt busstilbud her, med flere 
tunge bussruter både sørover mot sentrum og nordover mot universitetet / sykehuset og videre mot 
Giæverbukta. I sentrum, på sykehuset og i Giæverbukta er det godt tilrettelagt for bytte av bussrute.   

Plassering av bussholdeplasser i Skippergata er ikke endelig avgjort, men avstanden fra de nye 
byutviklingsområdene antas å bli mellom 150 og 200 meter.  
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7. Trafikk som følge av planlagt utbygging  
 

7.1. Vervet  

Reguleringsplan for Vervet ble vedtatt i 2015.   

Her er biltrafikken til byutviklingsområdet beregnet til 3.200 kjøretøy på hverdager, tilsvarende en 
ÅDT på ca 2.600 kjøretøy. 

 

7.2. Nordbyen  

Beregninger for byutviklingsområdet Nordbyen er beregnet ut fra samme forutsetninger som 
beregningene for Vervet (utført av Asplan Viak). Vi har valgt å fokusere beregningene på arealer som 
har adkomst fra ny adkomstveg, dvs at Bukta Nord (felt 1A og 1B) ikke er medregnet, da disse har 
adkomst til Stakkevollvegen.   

 

Figur 13 Byutviklingsområdet Nordbyen – felt  

I planen er følgende arealtall oppgitt for Nordbyen nord for bukta (BRA): 

Bolig  55.000 m2 

Næring  66.000 m2 

Attraksjon 24.000 m2  

 

Når det gjelder trafikkgenerering benyttes funksjoner som kontor, handel og industri.  
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De planlagte attraksjonene i området er ikke konkretisert, og det er vanskelig å beregne trafikk som 
følge av disse.  

Ut fra dette, har man valgt å øke andelen kontor noe for ta høyde for noe ekstra trafikk som følge av 
framtidige attraksjoner.   

Det er i beregningene forutsatt 8.000 m2 BRA forretning.  

 

   Personturer hverdag 
Areal  

m2 BRA 
Bosatte / 
Ansatte 

Sum turer Gang / 
sykkel 

Buss Biltur (fører 
og passasjer) 

Bolig 53.000 900 2.915 875 875 1.166 

Kontor 65.000 2080 6066 1.213 1.820 3.033 

Handel 8.000  7.440 2.232 1.860 3.348 

Sum   16.421 4.320 4.554 7.547 

Figur 14  Beregnet antall personturer, hverdag  

 Areal  
m2 BRA 

Bosatte / 
Ansatte 

Biler hverdag ÅDT 

Bolig 53.000 900 940 893 

Kontor 65.000 2080 2.528 1.567 

Handel 8.000  2.744 2.164 

Sum   6.212 4.625 

Figur 15 Beregnet biltrafikk, hverdag og ÅDT  

Planlagte utbygging vil ut fra disse forutsetningene gi om lag 16.000 daglige personturer, og noe i 
overkant av 6.000 bilturer.  Disse tallene angir hverdagstrafikk.   

Dette tilsvarer en ÅDT på om lag 4.600 kjøretøy.   

Samlet er det antatt at kun om lag 45 % av reisene skjer med bil (fører eller passasjer). Dette synes 
rimelig gitt områdets sentrale beliggenhet som gjør gange og sykkel attraktivt samtidig som 
busstilbudet er godt og tilgjengelig fra området.  

 

7.3. Trafikkbelastning ny adkomstveg 

Samlet vil de to områdene gi en trafikkbelastning på adkomstvegen mot rundkjøringen i 
Hansjordnesbukta på om lag 7.400 kjøretøy (ÅDT).   

Adkomst til nytt parkeringsanlegg for Seminarneset samles i ett punkt, slik at trafikkmengden sør for 
dette vil være begrenset.  

Med annen trafikk i området er det forutsatt en trafikkmengde på ny adkomstveg mot 
Hansjordnesbukta på om lag 7.700 kjøretøy (ÅDT)  
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7.4. Kapasitet rundkjøring Hansjordnesbukta 

Det er gjennomført kapasitetsberegning av rundkjøringen etter utbygging av de to områdene. 
Beregningen er basert på videofilming utført av Statens vegvesen 13.05.2015. 

Beregningen viser god kapasitet i rundkjøringen i dagens situasjon, med lave belastningsgrader og 
lite kø. 

  

Figur 16  Belastingsgrad og kølengde i Hansjordnesbukta, dagens situasjon  

Med den økte trafikken som er beregnet etter utbygging av Nordbyen og Vervet, er belastningsgrad 
og kølengde beregnet på nytt. 
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Figur 17  Belastningsgrad og kølengde i Hansjordnesbukta, etter utbygging av Vervet og Nordbyen 

 

Oppsummering  

I dagens situasjon har rundkjørings Hansjordnesbukta god trafikkavvikling med høyeste 
belastningsgrad 0,37 på vegen mot tunellsystemet. Etter utbygging av Vervet og Nordbyen vil 
belastningen øke til 0,61 på arm mot tunnelsystemet. Dette innebærer fortsatt god kapasitet i 
krysset og planlagte utbygging vurderes ikke å være utfordrende for trafikkavviklingen i 
Hansjordnesbukta.  
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8. Trafikkløsninger som ikke er vurdert i planarbei det  
 

8.1. Tunnelinnslag i Elvegata  

I hht planprogrammet skal det vurderes et tunnelinnslag for sentrumsparkering fra Elvegata. Dette er 
vurdert og det er gjort trafikkberegninger for flere alternativer. Det synes klart at det vil være 
vanskelig å knytte en eventuell parkering til øvrige deler av tunnelsystemet og Fjellet p-hus. Tromsø 
kommune har derfor valgt å ikke gå videre med en slik løsning i områdeplanen.  

8.2. Endret regulering Skippergata  

Det er aktuelt å vurdere ulik regulering av Skippergata sør, som enveisregulering eller stenging.  

Skippergata som ren kollektivtrasé uten biltrafikk ville gi gode muligheter for å knytte Storgata 
nærmere Jaklins plass og Vervet / Nordbyen, og gjøre forholdene for både buss, gående og syklende 
vesentlig bedre i denne delen av sentrum.   

Samtidig vil restriksjoner for biltrafikk i Skippergata sør kunne ha betydning for sentrums 
attraktivitet, og vil også påvirke kjøremønsteret på større deler av Tromsøya.  

Tromsø kommune har derfor konkludert med at disse vurderingene må gjøres uavhengig av 
områderegulering Nordbyen.  

8.3. Båtforbindelse over Tromsøsundet 

Båtforbindelse over sundet er vurdert i flere sammenhenger. Om dette blir aktuelt, vil Nordbyen 
være et mulig anløpspunkt. Men har ikke belegg for å tro at en båtforbindelse vil ha stor betydning 
for transport til og fra Nordbyen. Dette vurderes derfor ikke nærmere i områdeplan Nordbyen. 

 


