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1. Målene for planarbeidet og Nordbyen/sentrums rolle 

2. Litt om planprosessen

3. Hovedtrekk i planforslaget 

4. Planforslaget – overordna prinsipper 

5. Tema i planforum:
1. Planavgrensing og forhold til andre planer

2. Konsekvensvurdering KPA: knutepunkt i senterstrukturen, landskap/fjernvirkning, 
grunnforhold, strømning 

3. Støy, herunder konservativ regulering av boliger mot Bukta nord 

4. Luftkvalitet – bestemmelser / miljøoppfølgingsprogram etc? 

5. Boliger i by – utearealer i offentlige byrom, og innovative boformer 

6. Universell utforming og tilpasning til nye høydekrav 

7. Kulturminner – bestemmelser og Kulturkvartalet/Havnegata 10 

8. KU trafikk 

9. Trafikkavvikling havn, forhold til farled og sikring av byggverk 

10. Planregimet – avklart infrastruktur og krav til detaljregulering, to planer i en

11. Oppheving av gjeldende planer 



Målene for Nordbyen og rolle i senterstrukturen 

Visjon:

Forsterke Tromsø som arktisk hovedstad 

Mål for Nordbyen:

- Helhetlig og klimavennlig byutvikling 

- Sentrumsutvidelse 
(=næring/bolig/attraksjoner)

- Attraktivt for investeringer 

- Urban egenart og tidsdybde

- Sammenhengende byrom som er 
tilgjengelig for alle 

- Robust, energivennlig og klimatilpasset 
bebyggelse

Mål for planen: 

- Forutsigbare rammer 

- Riktig detaljeringsnivå 

- Riktige gjennomføringsstrategier 



Målene for Nordbyen og rolle i senterstrukturen 

Visjon: Forsterke Tromsø som arktisk hovedstad 
- = Forsterke Tromsø sentrum

Byvekst: Forsterke sentrum som ledd i kompakt, 
klimavennlig og helhetlig byutvikling 
- Sentrums rolle  (Jekta)
- Handel – produksjon – bolig – attraksjon
- Flerfunksjonell by – merverdi av investeringer 
- Arena for samhandling offentlig – privat
- Vinn-vinn-mulighetene 
- Byvekstmidlene som mulig delfinansiering?

Nordbyen er en del av sentrum 
- Som før = historisk dybde og identitet
- Supplerer sentrumskjernen
- Bymessige programmer (fire scenario) 
- Parallelloppdragene 

Oppsummert: et høyt ambisjonsnivå! 



Målene for Nordbyen og rolle i senterstrukturen 

Arktisk hovedstad – basen i territoriet 

- Tromsø sentrum er utstillingsvinduet 

- Nordbyens rolle – globalt, i sentrum 

- Porten til Ishavet – porten til «havrommet» 

- Tradisjonell kunnskap – utforskning 

- Historiske spor – fortellinger – byrom – kunst 

- Landskap og stedsnavn 

- Nye næringer/produksjon, og bolig

- Havnivå og energi 

- Identitet 



Hovedtrekk i planforslaget 

Tromsø som arktisk hovedstad synliggjøres i uterom, nye programmer og utforming av ny by 



Prosessen – roller, medvirkning, metoder

Åpen planprosess med 
medvirkning fra innbyggere, 
bydelsråd, velforeninger, 
grunneiere, utviklere, 
myndigheter, politikere, 
tverrfaglig kommunalt, 
interessegrupper/-org etc

2015: Planoppstart prosess

2016: Planprogram 

2016: Parallelle oppdrag 

2017: Planutvikling (mer intern)

2018: Planforslag o.e. 

2018: Vedtak KST  



Prosessen – roller, medvirkning, metoder



Prosessen – roller, medvirkning, metoder



Prosessen – roller, medvirkning, metoder



Prosessen – roller, medvirkning, metoder

Parallelle oppdrag

Utfordringen:

1) Fremtidsbilder av Tromsø som arktisk 
hovedstad 

2) Sammenhengende byrom som binder 
sammen ulike områder til en helhet og 
forteller historiene om Tromsø 

Vi fikk råd om: 

- Kommunen må «blande seg inn» og 
lage byutvikling av det som skjer!

- Alle kommunale programmer kan bli 
byutvikling! 

- Hvis kommunen er sauer blir 
utbyggerne ulver! 

- Programmer 

- Landskap 

- Tetthet (og høyder) 

- Valg av prioriterte uterom

- Utforming av uterom  

- Sjøfront - overgang land-sjø 

- Teknologi 

- Gjennomføring 

- Etc



Hovedtrekk i planforslaget – to områder 

NORD: Transformasjonsområde 
- Stort volum
- Ny struktur
- Krav om detaljregulering

SØR: Bevaringsverdig bygningsmiljø 
- Kun infill i eksisterende struktur 
- Definere «tilpasning» 
- Avklare konkrete byggesaker (case) 



Hovedtrekk i planforslaget – to områder bindes sammen av uterom

Uterom som strategi 

Norbybåndet som sammenhengende gang-
og sykkelprioritert uterom

• Forbinder sentrum og Stakkevollveien ihht
Tenk Tromsø 

• Gjennomføres tidlig (?), setter standard 

Byrommene hektes på Nordbybåndet 

• Ulike kvaliteter 

• Løse krav til uteopphold og lek i offentlige 
byrom = private utbyggere finansierer 
bygging og oppgradering 

POR-planen konkretiserer uterom 

Nord: 

• Fokusområde i parallelloppdragene

• Ny by

• Prinsipper for senere detaljregulering 

Sør: 

• «Tilpasning»

• Konkretisering mot byggesak/plankrav 

Analyser: 

• Programmer: bymessig, funksjonsblandet

• Prinsipper for plangrep uterom og 
bebyggelse utfra analyser av støy, 
sol/skygge og vind, krav til 
uterom/uteopphold/lek i by og høyder 



Hovedtrekk i planforslaget – to områder bindes sammen av uterom



Hovedtrekk i planforslaget – nord   



Hovedtrekk i planforslaget – nord 

Fremtidsbilde – forbilder 

• Bruke de vi har fra parallelloppdrag 

• Og fra 2017

• Supplere med andre forbilder på utforming 

• Og typologi 



5. Planforslaget – fremtidsbilder nord – Seminarneset 



5. Planforslaget 



Hovedtrekk i planforslaget – sør



Hovedtrekk i planforslaget – sør – «tilpasning» 



Skippergata 13-15



Hovedtrekk i planforslaget – sør

A1

B C

A2



Hovedtrekk i planforslaget – sør

B B



Hovedtrekk i planforslaget – sør

A

B2 C

B1



Hovedtrekk i planforslaget 



Hovedtrekk i planforslaget 



Hovedtrekk i planforslaget 



Hovedtrekk i planforslaget 



Planforslaget – overordna prinsipper – arealbruk 

• Arealbruk 

– Bukta nord: den produktive byen med 
marine og maritime programmer, og god 
havn 

– Otto Sverdrups og Seminarneset: den 
flerfunksjonelle byen med forretning, 
kontor, boliger og nye boformer 

– Skansenområdet: sentrumsprogrammer 
som styrker det historiske preget 

MDH / Transborder: mulighetene i en havromsbasert bydel



Planforslaget – overordna prinsipper – byforming

• Landskap

– Overordna landskapsrom

– Sektorer øst-vest Bukta og Nansen plass 

– Siktlinjer 

– Snusirkler båt 

• To gjennomgående og sammenhengende strukturerende 
elementer: 

– Nordbybandet er en gangprioritert hovedveiforbindelse 
og trase for teknisk infrastruktur, som bør etableres tidlig 
for å sikre kvalitet og helhet i området

– Sjøfronten er en gangprioritert struktur som artikulerer 
byens møte med havet og må bygges trinnvis, samtidig 
med at områdene etableres 

• Det varierte systemet av byrom er flerfunksjonelle, 
generasjonsuavhengige og universelt utforma møteplasser som 
tilhører byen og er allment tilgjengelige, og som 

– kan opparbeides som del av uterom til private prosjekter 

– legges til rette også for barns lek 



Planforslaget – overordna prinsipper – byforming

• Landskap

– Overordna landskapsrom

– Sektorer øst-vest Bukta og Nansen plass 

– Siktlinjer 

– Snusirkler båt 

• To gjennomgående og sammenhengende 
strukturerende elementer: 

– Nordbybandet er en gangprioritert 
hovedveiforbindelse og trase for teknisk 
infrastruktur, som bør etableres tidlig for å 
sikre kvalitet og helhet i området

– Sjøfronten er en gangprioritert struktur som 
artikulerer byens møte med havet og må 
bygges trinnvis, samtidig med at områdene 
etableres 

• Det varierte systemet av byrom er flerfunksjonelle, 
generasjonsuavhengige og universelt utforma 
møteplasser som tilhører byen og er allment 
tilgjengelige, og som 

– kan opparbeides som del av uterom til private 
prosjekter 

– legges til rette også for barns lek 

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

– Området nord for brua er sentrums reserve, 
og bør utnyttes tungt 

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

• En robust plan med avklart infrastruktur og krav til 
detaljregulering av ny bebyggelse 



Planforslaget – overordna prinsipper – byforming

• Landskap

– Overordna landskapsrom

– Sektorer øst-vest Bukta og Nansen plass 

– Siktlinjer 

– Snusirkler båt 

• To gjennomgående og sammenhengende 
strukturerende elementer: 

– Nordbybandet er en gangprioritert 
hovedveiforbindelse og trase for teknisk 
infrastruktur, som bør etableres tidlig for å 
sikre kvalitet og helhet i området

– Sjøfronten er en gangprioritert struktur som 
artikulerer byens møte med havet og må 
bygges trinnvis, samtidig med at områdene 
etableres 

• Det varierte systemet av byrom er flerfunksjonelle, 
generasjonsuavhengige og universelt utforma 
møteplasser som tilhører byen og er allment 
tilgjengelige, og som 

– kan opparbeides som del av uterom til private 
prosjekter 

– legges til rette også for barns lek 

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

– Området nord for brua er sentrums reserve, 
og bør utnyttes tungt 

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

• En robust plan med avklart infrastruktur og krav til 
detaljregulering av ny bebyggelse 



Planforslaget – overordna prinsipper – planregime 

• Landskap

– Overordna landskapsrom

– Sektorer øst-vest Bukta og Nansen plass 

– Siktlinjer 

– Snusirkler båt 

• To gjennomgående og sammenhengende 
strukturerende elementer: 

– Nordbybandet er en gangprioritert 
hovedveiforbindelse og trase for teknisk 
infrastruktur, som bør etableres tidlig for å 
sikre kvalitet og helhet i området

– Sjøfronten er en gangprioritert struktur som 
artikulerer byens møte med havet og må 
bygges trinnvis, samtidig med at områdene 
etableres 

• Det varierte systemet av byrom er flerfunksjonelle, 
generasjonsuavhengige og universelt utforma 
møteplasser som tilhører byen og er allment 
tilgjengelige, og som 

– kan opparbeides som del av uterom til private 
prosjekter 

– må legge til rette også for barns lek 

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

– Området nord for brua er sentrums reserve, 
og bør utnyttes tungt 

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

• En robust plan med avklart infrastruktur og krav til 
detaljregulering av ny bebyggelse 



Planforslaget – overordna prinsipper – mobilitet  

• Gatebruk 

• Vinter: varme eller brøyting 

• Blandet trafikk – prioritert gange / sykkel 

• Separert trafikk der det er høy ÅDT og 

uteopphold langs fasade 



Tema i planforum:

1. Planavgrensing og forhold til andre planer

2. Konsekvensvurdering KPA: knutepunkt i senterstrukturen, 
landskap/fjernvirkning, grunnforhold, strømning 

3. Støy, herunder konservativ regulering av boliger mot Bukta nord 

4. Luftkvalitet – bestemmelser / miljøoppfølgingsprogram etc? 

5. Boliger i by – utearealer i offentlige byrom, og innovative boformer 

6. Universell utforming og tilpasning til nye høydekrav 

7. Kulturminner – bestemmelser og Kulturkvartalet/Havnegata 10 

8. KU trafikk 

9. Trafikkavvikling havn, forhold til farled og sikring av byggverk 

10. Planregimet – avklart infrastruktur og krav til detaljregulering, to planer i en

11. Oppheving av gjeldende planer 



Tema i planforum:

Planavgrensing og forhold til 
andre (vedtatte) planer

- KDP Sentrum 

- Vervet detaljregulering 

- KDP Stakkevollveien

- Stakkevollveien reguleringsplan 

Planavgrensing og forhold til 
andre planer under 
utarbeidelse: 

- KDP sentrum 

- Vervet detaljregulering 

- Odd Berg detaljregulering 



Tema i planforum:

Planavgrensing og forhold til 
andre (vedtatte) planer

- KDP Sentrum 

- Vervet detaljregulering 

- KDP Stakkevollveien

- Stakkevollveien reguleringsplan 

Planavgrensing og forhold til 
andre planer under 
utarbeidelse: 

- KDP sentrum 

- Vervet detaljregulering 

- Odd Berg detaljregulering 



Tema i planforum:

Konsekvensvurdering KPA : 

• knutepunkt i senterstrukturen

• sentrumsplanen

• landskap/fjernvirkning

• utfylling: grunnforhold og strømning 

langs sundet  

Kompakt utvidelse av sentrum sparer 
marka for inngrep og hindrer 
byspredning 



Tema i planforum:

Støy, herunder konservativ regulering 
av boliger mot Bukta nord 

Sitat mail fra Rambøll om sum støy i Bukta:

Støyen fra aggregat gir ca 55 dB ved BKB 9, internveg gir 
63 dB på mest utsatte fasade, summen av disse blir 63,5 
dB altså fortsatt under 65 dB som er grenseverdien til 
rød støysone.

Dagens situasjon 4 m Fremtidig situasjon uten skjerming 1,5 m

Fremtidig situasjon med skjerming 1,5 m

Støyrapport:

• Støyfrie uterom og stor andel støyfrie fasader 
internt i områdene unntatt nord

• Gul sone mot brua 

• Rød sone mot Skippergata

• Støy- og støvskjerm Nansen plass og torget i 
Bukta samt Jaklins plass – kunstnerisk utforming 

• Skipstrafikk til havn i Bukta har ikke betydning –
vi velger likevel forebyggende strategi ifht bolig



Tema i planforum:

Luftkvalitet – bestemmelser og 
klima- og miljøprogram 
Luftkvalitetsrapport:
• NO2 kan oppstå i kortere perioder
• Svevestøv er problem langs Skippergata, men i 

mindre grad i nye utbyggingsområder 
• Støy- og støvskjerm (vegetasjon) kan hjelpe på 

Nansen plass og torget i Bukta som er i rød 
sone. Her bør foretas målinger dersom man vil 
bruke dette til støvfølsomme funksjoner som 
skole, barnehage eller park. 

• Barnehagen kan være i gul sone xx dager i året 
• Bolig må ikke legges mot rød sone, og 

uteopphold kan innglasses. 



Tema i planforum:

Boliger i by – uteopphold/lek

Møteplasser: fellesarealer og 
offentlige byrom 
• Byen er forskjellig fra boligfeltet 

• Prinsipp: del av krav til uteopphold 
kan løses i offentlige byrom 

• Fellesarealer der det er best kvalitet 

• Arktisk: delvis inne 

• Byrom med lek – tilordning 

• Forutsetter kommunal vilje til 
samordning og 
investering/forskuttering 

• Bypark – kommunens ansvar 

Innovative boformer 
• Det sosiale aspektet – mer 

fellesarealer 

• Seniorboliger 

• Studentboliger / leieboliger 

• Bestemmelsene: kollektivbolig regnes 
som en bolig 



Tema i planforum:

Universell utforming og tilpasning 
til nye høydekrav 



Tema i planforum:

Kulturminner 

Generelt om bestemmelser:
- konkret og konservativt

- «innordne» seg 1850-stil

Gul: verneverdige bygg med industrihistorisk karakter 
Orange: bygninger med industrihistorisk karakter som ikke er 
verneverdige. Kan renoveres i samme stil. Dersom de brenner eller 
rives kan de gjenoppbygges i samme stil. 
Blå: ny bebyggelse skal tilpasses og innordne seg verneverdig 
bebyggelse i nærmeste omgivelser 
Grønn: ny bebyggelse skal tilpasses bebyggelsen i nærmeste 
omgivelser, og danne en overgang mellom vernet bebyggelse og ny 
by i nærmeste omgivelser



Tema i planforum:

Kulturminner 

Kulturkvartalet/Havnegata 10 
- Arktisk hovedstad-program

- UU for hele anlegget 

- Unntak?:

- Bygge inntil freda bygg for å 
sikre UU? 

- «tilpasse» til eksisterende bygg 
(ikke bare de freda)?



Tema i planforum:

KU trafikk (fokus bil)
• Lav parkeringsdekning 

• All parkering i kjeller unntatt 

kantsteinparkering hovedvei 

samt i Bukta nord 

• ÅDT ca 7500 

• Belastningsgrad Bukta 0,61

Kriterie Bilplasser 

egen 

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



Tema i planforum:

Havn 
• Trafikkavvikling havn 

• forhold til farled 

• sikring av byggverk 



Tema i planforum:

Planregimet 

– avklart infrastruktur og krav 
til detaljregulering, 

- to planer i en…

- oppheving av gjeldende 
planer – hva er formelle krav? 



Prosessen – videre 

2015: Planoppstart prosess
2016: Planprogram 
2016: Parallelle oppdrag 
2017: Planutvikling (intern)
2018: Planforslag o.e. 

07.05: SG
Juni: FSK utleggingsvedtak 
Høring juni - september, åpen 
prosess: 
- Orientering REF byutv-komitè
- RG 
- Åpent folkemøte 
- Naboskapsmøter/berørte
- Bydelsråd
- Planforum fylket 
- Nettsted (oppdatere)
- Facebook?
Merknadsbehandling sept-okt
- Avklaringer berørte/myndigheter  
- Meklinger?
- SG / PG / RG 
2018: Vedtak KST  



Tema i planforum:



Tema i planforum:

Nye arealer
BRA

sum nytt
Næring inkl 
Barnehage kontor bolig attraksjon/off

Kjeller
(BTA)

MAX Kapasitet 
p-plasser ex 
sykkel, boder, 
tekn. anlegg etc 

Bukta nord 8660 6000 2000 660 0 2000 80
Bukta sør 19011 3709 10825 4477 1000+1500 100
Seminaret 4262 4262 1000 100
Seminarneset 119788 20178 42300 42300 15010 15600 600

Sum 1517
21 29887

443
00 53785 23749

880

Av dette 
belaster 
Nordbybandet 

143 061 23887 42300 53125 23749 800






