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1. INNLEDNING 
 

Dagens kommunedelplan for Tromsø sentrum (Sentrumsplanen) er en overordnet arealplan som 

styrer bruk og utnytting av eiendommer, gater og plasser i sentrum. Sentrumsplanen ble første gang 

vedtatt i 2008.  

Siden Sentrumsplanen ble vedtatt i 2008 har det skjedd viktige endringer og planen skal nå revideres. 

Arbeidet er et ledd i den generelle oppfølgingen av kommunens overordnede planer og en 

oppfølging av den politiske bestillingen som ble gjort ved vedtakelsen av kommunens planstrategi i 

2016.  

De senere år har det blitt stilt strengere krav til en bærekraftig byutvikling. Kravet til en bærekraftig 

byutvikling innebærer et mål om fortetting av byen rundt sentrale kommunikasjonsknutepunkter, 

slik at man oppnår en effektiv by. Byen skal videre lett kunne nås med kollektivtransport, sykkel og 

gange (knutepunktstrategi).  

 

Siden 2008 har det også skjedd betydelige utbygginger utenfor sentrum som har svekket sentrums 

posisjon som det sentrale sted for varehandel og arbeidsplasser. Viktig i denne sammenheng har 

vært etableringen av Langnes avlastingssenter med store, bilbaserte kjøpesentre og øvrig handel. 

Også øvrig bygging og flytting av arbeidsplasser til områder utenfor sentrum har svekket sentrums 

posisjon. Tromsø er ikke alene om en slik utvikling, også en rekke øvrige byer i Norge har erfart den 

samme svekkelse av sine bysentra. 

Det er på gang betydelige utbyggingsprosjekter og planarbeider innenfor sentrumssonen, bl.a. er en 

ny områdeplan for Nordbyen under utarbeidelse og spaden settes nå i jorda for å bygge ut 

Verftstomta med om lag 420 boliger og øvrige funksjoner. Tromsø Museum er også planlagt flyttet til 

sentrum og havneterminalen på Prostneset nærmer seg ferdigstillelse. Videre er en rekke av byens 

«hull» blitt bygd ut og kontroversielle prosjekter har funnet sin løsning. Siden 2008 har det også 

skjedd øvrige utbygginger i sentrum, som har skapt føringer og forventninger for byutviklingen.  

En rekke forutsetninger som den eldre planen bygde på har også endret seg. Den eldre planen tok 

bl.a. høyde for byens OL-ambisjoner, noe som ikke lenger er aktuelt.  

I tillegg til at byen og forutsetningene har endret seg, tilsier også erfaringer med dagens plan at den 

må moderniseres og forbedres på en rekke punkter.  

 

Som ovenfor nevnt har sentrumsutviklingen vært preget av motkrefter. En god arealplan er et 

nødvendig redskap for å styrke sentrum, men er ikke alene tilstrekkelig. Skal sentrum styrkes, er det 

viktig med en helhetlig politikk og virkemiddelbruk. Ved revisjonen vil vi søke å peke på viktige 

faktorer for å sikre en positiv sentrumsutvikling.  

Planprogrammet har vært på 6 ukers høring, hvor det kom inn totalt 15 merknader.  

Planprogrammet er justert noe etter høringen. 
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2. PLANENS OPPGAVE: TROMSØ SOM ARKTISK HOVEDSTAD 
 

Prosjektet og hovedoppgaven ved revisjonen av Sentrumsplanen vil være å styrke og videreutvikle 

Tromsø som den arktiske hovedstaden. 

Tromsøs posisjon og ambisjon som arktisk hovedstad er av nyere dato og var ikke en del av 

grunnlaget for den tidligere sentrumsplanen. Hva som nærmere ligger i ambisjonen er bl.a. 

behandlet i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens strategiske næringsplan. I 

kommuneplanens samfunnsdel sies det:  

«Arktisk hovedstad definerer hvilken funksjon Tromsø skal ha i Norge. Den internasjonale posisjonen 

innbefatter oppgaver som angår alle landene som inngår i det arktiske samarbeidet. Det formelle 

samarbeidet foregår i regi av Arktisk råd, som arbeider med «å fremme bærekraftig utvikling med 

hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi». Sekretariatet er lokalisert til Tromsø.   

Tromsø har mange forutsetninger for å framstå som Arktisk hovedstad. Det gjelder den historiske og 

kulturelle utviklingen og forståelsen av byen og de mange forsknings-, forvaltnings- og 

næringsoppgavene som foregår i og med utgangspunkt i Tromsø. Den historiske dimensjonen, knyttet 

til betegnelsen «Porten til ishavet», omfatter fiske og fangst i nordlige farvann og byen som 

utrustningssted for arktiske ekspedisjoner. Dette er levende tradisjoner som gir seg andre uttrykk i 

dag enn før. Det er likevel klart at bygninger, båter, museer, andre minnesmerker og levende historier 

trekker trådene tilbake i tid og gir byen et polart preg. Dette er elementer som kan utnyttes i 

planlegging av byen ansikt». 

Det er fastsatt følgende tiltak og strategier for å underbygge Tromsø som den arktiske hovedstaden:   

«Tromsø skal: 

a) Legge til rette for nye bedrifter og eventuelle nye institusjoner.  

b) Være aktivt med å utvikle byen som møteplass for internasjonale konferanser og 

arrangementer, spesielt med hensyn til arktiske spørsmål.  

c) Sørge for at byutviklingen signaliserer en moderne arktisk by og møteplass.  

d) Dra veksler på samiske kulturressurser og arbeide videre med oppfølging av 

sametingsavtalen.  

e) Profilere Tromsø som Arktisk hovedstad lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom aktiv 

bruk av maler og gjenkjennbare profiler. 

Tromsø kommune skal gjennom utvikling av nye bykvaliteter legge til rette for handel og forsterket 

næringsutvikling i sentrum.  

a) Styrke tilbudet knyttet til møteplasser, uterom og opplevelsesinstitusjoner i sentrum.  

b) Arbeide aktivt for å utnytte sentrums mange lokaliseringsfortrinn for å få etablert nye 

bedrifter.  

Kulturminner og kulturmiljøer må sikres for kommende generasjoner og som ressurs innen turisme og 

opplevelsesproduksjon.  

c) Det skal utarbeides en kulturminneplan som skal gi grunnlag for sikring av kulturminner, 

kulturmiljø og landskap. 
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Tromsø som arktisk hovedstad er også behandlet i den kommunens strategiske næringsplan hvor det 

bl.a. sies: 

«Tromsø er Arktisk hovedstad gjennom den rollen, kunnskapen, posisjonen og funksjonen byen har 

lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt i Arktis. For å utvikle og styrke denne posisjonen er vi 

avhengig av et bærekraftig, innoverende og kompetent næringsliv. Samtidig vil en rekke av regionens 

næringer ha åpenbare konkurransefortrinn av den globale interessen for Arktis. Eksempelvis 

vekstnæringer som nye marine og maritime næringer, opplevelsesturisme, kulturproduksjon og 

alternative energiformer.  

Bærekraftig vekst påvirkes av hvor attraktiv Tromsø er å bo, besøke, arbeide og etablere bedrifter. 

Tromsø deltar i en internasjonal konkurranse med andre byer og kommuner om å tiltrekke både 

kapital, kvalifisert arbeidskraft og nye innbyggere. Et godt boligtilbud, attraktive arbeidsplasser, rikt 

kulturliv, nærhet til natur, god infrastruktur, herunder gå, sykkel og kollektiv, veg - og sjøforbindelser 

og flyrutetilbud med mer, og et levende bysentrum er viktige konkurransefortrinn.» 

Som det fremgår, peker begge dokumentene på sentrum.  

Ut fra dette settes følgende hovedoppgave for planarbeidet: 

 

Sentrumsplanen skal videreutvikle Tromsø som den arktiske hovedstaden og legge forholdene til 

rette for et attraktivt og levende bysentrum, herunder gjennom:  

- å legge forholdene til rette for å styrke handel og næringsutvikling i sentrum, 

- å legge forholdene til rette for et styrket tilbud til møteplasser, uterom og opplevelsesinstitusjoner, 

- å legge forholdene til rette for å få etablert flere bedrifter og boliger i sentrum, 

- å signalisere en moderne arktisk by og møteplass med ivaretakelse av byens bygde historie og 

historiske bygningsmiljø. 

3. MÅLSETTINGER OG HENSYN FOR Å LØSE OPPGAVEN 

3.1 Innledning 
Hvordan sentrum skal bidra til å videreutvikle Tromsø som den arktiske hovedstaden er et komplisert 

og sammensatt spørsmål. En arealplan kan kun inneholde bestemmelser knyttet til hvordan man 

fysisk kan bruke og utnytte arealer i sentrum og understøtte øvrig politikk. Sentrumsutvikling må 

derfor ses i en større sammenheng hvor øvrige virkemidler må brukes. Å utforme en komplett 

politikk for sentrum vil være en omfattende og tidskrevende oppgave og vil ikke være 

ambisjonsnivået med planarbeidet. Det tas imidlertid sikte på å gi forslag til sentrale tiltak og 

virkemidler utover de tiltak som kan bestemmes med hjemmel i plan- og bygningsloven.  

For å kunne tilnærme seg planarbeidet på en systematisk måte, er det riktig å se på overordnede 

hensyn og målsettinger som må ligge til grunn for planarbeidet. Hensynene vil gi retning for de 

drøftelser og valg som må tas.  

3.2 Tiltrekningskraft 
Som sagt innledningsvis har utviklingen i sentrum vært preget av motkrefter, da særlig i forhold til 

etablering av arbeidsplasser og i forhold til handel. Skal planen lykkes, må den styrke sentrum 
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gjennom å øke sentrums tiltrekningskraft.  Dette så vel i forhold til næringsliv, investeringer, 

nyetableringer, i forhold til tromsøværingene, besøkende og øvrige brukere. Sentrums 

tiltrekningskraft må vurderes så vel i en internasjonal, nasjonal, regional og en lokal sammenheng.  

Hvordan sentrum skal ha og styrke sin tiltrekningskraft kan deles mer opp for å få en mer systematisk 

behandling. 

3.2.1 Kvalitet 

Sentrum kan vanskelig ha tiltrekningskraft – og tilfredsstille hovedstadsambisjonen - dersom ikke 

utviklingen av sentrum skjer med tanke på kvalitet i alle ledd. Sentrum er byens sentrale sted og vi 

må ha høye ambisjonskrav. Vi må ha gode kommunikasjonsløsninger, gode opplevelsesinstitusjoner, 

et godt butikktilbud og attraktive arbeidsplasser i sentrumskjernen. Kvalitetskrav må stilles til bygg og 

boliger, gater og uterom, til tilbudet til barn og innbyggerne og for øvrige byelementer.  

Krav til kvalitet tilsier også at vi må fokusere på orden, renhold og vedlikehold i sentrum. Sentrum 

fremstår i dag i mange områder som slitt, ustelt og dårlig vedlikeholdt og det må ses på tiltak for å 

sikre oppfølging over tid og heve kvaliteten på dette området.   

3.2.2 Tilgjengelighet 

Skal sentrum styrkes må sentrum også være tilgjengelig. Dette både i fysisk betydning og i mer 

overført betydning.  

 

I fysisk betydning må planen legge opp til gode og smidige løsninger for at sentrum kan nås ved 

kollektivtransport, sykkel og gange. Sentrum må også tilrettelegges for disse transportformene, bl.a. 

gjennom gode løsninger for sykkelparkering og fremkommelighet. Når det gjelder privatbil, er det 

ikke et uttalt mål å øke sentrums tilgjengelighet, og i forhold til avlastingssentra kan dette – i alle fall 

på kort sikt – svekke sentrums tiltrekningskraft. Vi må som ledd i planarbeidet drøfte hvordan denne 

utfordringen kan løses.  Sentrum må videre være universelt utformet og tilgjengelig i forhold til alle 

brukere av sentrum, også for bevegelseshemmede og øvrige grupper med særskilte behov.  

Inn under tilgjengelighet, hører også rammebetingelser for investeringer og nyetableringer i sentrum. 

Også for den som ønsker å investere, må sentrum fremstå som tilrettelagt og tilgjengelig, noe som 

tilsier gode og forutsigbare rammer og føringer for nye bygge- og investeringsprosjekter.  

Skal sentrum være tilgjengelig, må sentrum også ha kapasitet til å ta imot ytterligere aktivitet. Det er 

forventet en befolkningsvekst, og som ledd i planarbeidet må vi derfor evaluere fremtidige behov og 

søke å sikre at sentrum har kapasitet til å ta sin del av utviklingen. Dette fordrer at vi skaffer en 

oversikt over situasjonen i sentrum i dag og i de sentrumsnære områdene. Videre må vi foreta en 

framskriving av hvilke behov sentrum må fylle, både for befolkningen og for privat og offentlig 

virksomhet. 

 Kunnskapen vil være nødvendig både for å måle utviklingen, tilrettelegge sentrum for fremtidig 

utvikling og den vil også danne basis for en rekke drøftelser og valg, f.eks. for spørsmålet om hvilke 

funksjoner vi skal ha hvor, boligbygging, byggehøyder og øvrig utnytting av arealene i sentrum.  

3.2.3 Identitet 

Som fremhevet i næringsplanen er Tromsø del av en «internasjonal konkurranse med andre byer og 

kommuner om å tiltrekke både kapital, kvalifisert arbeidskraft og nye innbyggere». Skal vi lykkes i 
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konkurransen må Tromsø fremstå med en klar identitet ovenfor omverdenen. Byens sentrum vil i 

stor grad være Tromsøs ansikt utad. Ikke bare utad er identitet viktig; Sentrum er også svært viktig 

for tromsøværingene og det må bidra til en sterk identitets- og stolthetsfølelse.  

Det er fremhevet en rekke steder at Tromsø har sin posisjon som arktisk hovedstad ut fra sin 

funksjon og rolle i forhold til Arktis og arktiske spørsmål. Både lokaliseringen av Arktisk råd, 

Polarinstituttet, Norges arktiske universitet og vår det forhold at byen har vært utgangspunkt for 

polare ekspedisjoner underbygger funksjonen. Som del av planarbeidets må vi søke å definere på 

hvilken måte byens funksjon i Arktis kan omsettes til form og tiltak i sentrumsutviklingen.  

Det er fremhevet at byutviklingen skal signalisere en moderne arktisk by. Vi må behandle hvordan vi 

kan bygge, bo, reise, arbeide og drifte sentrum smart under arktiske forhold. Dette både for å høyne 

sentrums kvalitet og sentrums tilgjengelighet, også for grupper med særskilte behov. Klimasmarte 

løsninger kan også være et element for å underbygge byens identitet. 

Byens identitet som arktisk hovedstad er av nyere dato og bygger på den historiske utviklingen av 

byen. Byen som arktisk hovedstad kan derfor heller ikke ses isolert fra byens historie. Kjært bar har 

mange navn, og byen har også vært kjent som «Nordens Paris», «Utelivsbyen Tromsø», «Porten til 

Ishavet», «Ishavsbyen», osv. og som ledd i planarbeidet må vi drøfte hvordan byens historie og 

mange identiteter kan ivaretas. Dette er også reflektert i kommuneplanens samfunnsdel, hvor det 

sies:  

«Tromsø har mange forutsetninger for å framstå som Arktisk hovedstad. Det gjelder den historiske og 

kulturelle utviklingen og forståelsen av byen og de mange forsknings-, forvaltnings- og 

næringsoppgavene som foregår i og med utgangspunkt i Tromsø. Den historiske dimensjonen, knyttet 

til betegnelsen «Porten til ishavet», omfatter fiske og fangst i nordlige farvann og byen som 

utrustningssted for arktiske ekspedisjoner. Dette er levende tradisjoner som gir seg andre uttrykk i 

dag enn før. Det er likevel klart at bygninger, båter, museer, andre minnesmerker og levende historier 

trekker trådene tilbake i tid og gir byen et polart preg. Dette er elementer som kan utnyttes i 

planlegging av byens ansikt». 

I tillegg til å anvende historiske elementer, har sentrum en betydelig andel eldre trehus, som ut fra 

sin arkitektoniske og historiske betydning er ansett bevaringsverdige. Den eldre trehusbebyggelsen 

gir sentrum historisk dybde og er en sterk identitetsbærer for byen. Vernet av den eldre 

trehusbebyggelsen er ikke bare kommunalt bestemt, men også en nasjonal forpliktelse. Vernet av 

den eldre bebyggelsen må videreføres og slik at den fremheves og videreføres som en ressurs i 

identitetsbyggingen.  

3.3 Bærekraft 
En kommunedelplan vil være en overordnet plan som har en lang tidshorisont. Et grunnleggende 

hensyn ved planarbeidet vil være en bærekraftig utvikling, både miljø- og klimamessig, økonomisk og 

sosialt. Bærekraftig utvikling vil si at planen legger til rette for en positiv utvikling over tid.  

3.3.1 Klima og miljø 

Tromsø befinner seg i de sårbare arktiske områdene og klimaendringene vil kunne ramme oss og 

våre nærområder hardt. Skal byens identitet som arktisk hovedstad videreutvikles på en troverdig 
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måte, kan dette vanskelig skje uten at en plan bygger på en klimamessig bærekraftig utvikling og at vi 

tar hensyn til allerede inntrufne klimaendringer.  

Krav til en bærekraftig planlegging er også kommet til uttrykk i «Nasjonale forventninger til 

kommunal planlegging» hvor det sies: 

 

«For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig 

omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av klimaendringer som allerede 

skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv 

ressursutnyttelse i areal og samfunnsutviklingen. Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt 

verdiskaping og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Regjeringen vil 

fremheve kommunenes og fylkeskommunenes sentrale roller som utviklingsaktør og planmyndighet i 

arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og miljø- og klimavennlig samfunn.» 

Tromsø har allerede vedtatt en rekke kommunale strategier for å understøtte denne målsettingen. 

Sentralt er et mål om at byen skal planlegges og fortettes rundt sentrale kollektivakser, 

arbeidsplasskonsentrasjoner og servicepunkt, slik at antallet reiser reduseres og slik at det legges til 

rette for en mer effektiv kollektivbruk. I samsvar med målsettingene har kommunestyret vedtatt 

egne gå-, sykkel- og kollektivstrategier for Tromsø. Antallet reiser med bil skal fryses på 2016-nivå. 

Sentrum er byens sentrale knutepunkt og en ny sentrumsplan må ta opp i seg fortettingsstrategien.  

Planleggingen må også ta hensyn til allerede inntrufne og kunnskap om fremtidige klimaendringer, 

som f.eks. økt nedbør, overvann og tiltak mot havnivåstigning.  

3.3.2 Økonomisk 

Vi må også sikre at planen bidrar til en økonomisk bærekraftig utvikling i sentrum. Vi må ha en lang 

tidshorisont og arbeidet vil måtte knyttes til de forventningene vi har til Tromsøs utvikling på lang 

sikt, f.eks. i forhold til handel og arbeidsplasser. At sentrum har kapasitet til å ta imot en økning i 

handel og arbeidsplasser er viktig, dersom målet om en økonomisk bærekraftig utvikling skal nås. Vi 

må også se hen til at det skjer – og har skjedd – en omlegging av handels- og arbeidsformer til 

nettbasert handel og mer digitaliserte tjenester. 

Under økonomisk bærekraft ligger også at vi må arbeide for å få lokalisert de langsiktige og stabile 

arbeidsplasser til sentrum, typisk offentlig virksomheter og tjenesteyting.   

3.3.3 Sosialt 

Inn under sosial bærekraftig utvikling ligger bl.a. å se på sosiale boformer og en tilrettelegging av 

boligmassen for diversitet og de svakere grupper. Integrering av aldersboliger og øvrige botilbud i 

sentrum vil også være en del av en sosialt bærekraftig utvikling.  

3.4 Gjennomføringskraft 
Skal sentrum styrkes, må det sikres gjennomføringskraft for arealplanen og øvrige tiltak. 

Gjennomføringskraft må også etableres over tid. 

Som ledd i dette er det et mål at planen utformes på en teknisk god måte og med fokus på konkrete, 

realiserbare løsninger. Det må videre sikres at planen nærmere koordineres mot øvrige planer og at 

de økonomiske og administrative konsekvenser av planen vurderes og synliggjøres.  
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Skal planen ha gjennomføringskraft, er det også viktig at utformingen av planen skjer i samarbeid 

mellom berørte aktører, slik at vi – så langt det er mulig – trekker i felles retning og med forståelse 

for de overordnede mål.  

Skal ambisjonene lykkes for sentrum, er det også viktig at plan og tiltak sikres oppfølging over tid. Vi 

må i den sammenheng også behandle hvilke enheter, samarbeid og avtaler som er etablert – og som 

kan etableres – for å sikre oppfølging. Etableringen av Tromsø Sentrum AS er eksempel på en enhet 

som vil kunne ha en rolle i forhold til oppfølging av sentrumsutviklingen over tid, men vi må også 

undersøke og vurdere hvilke øvrige ressurser vi har og som kan spille en rolle i forhold til å utvikle 

sentrum.  

 

I gjennomføringskraft ligger det også å sikre at planen bygger på et realistisk ambisjonsnivå og at 

tiltak prioriteres og evalueres i forhold til finansiering og oppfølgingsmuligheter. 

4 RAMMER FOR PLANARBEIDET 

4.1 Innledning 
Ovenfor er gjengitt planens hovedoppgave og hvilke overordnede hensyn og målsettinger som må 

ligge til grunn for planarbeidet. I planarbeidet vil vi også måtte forholde oss til tidligere vedtak og 

erfaringer. Planen må også basere seg på kunnskap om sentrum, både hva vi har i sentrum i dag og 

hva vi vil trenge.     

4.2 Vedtak 
Det finnens en rekke vedtak og 

strategier som vil være relevante 

for planarbeidet. Dette er bl.a. 

politiske vedtak i forbindelse med 

«Sentrumsløftet», «Tenk 

Tromsø!», «Strategisk plan for 

uterom i Sentrum», kommunens 

planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel, 

kommunens økonomiplan, 

Regional næringsplan, nasjonale 

føringer, osv.  En ny 

kommunedelplan vil måtte 

forholde seg til de føringene som 

ligger i disse vedtakene.  

 

Det vil føre for langt å gjengi disse, 

men en oversikt over de mest 

relevante vedtak, dokumenter og 

arbeider er gitt i vedlegg 1. En del 

føringer vil imidlertid bli omtalt i forbindelse med de enkelte tema nedenfor.  
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Det er videre gjennomført en rekke prosjekter og arbeider relevant for planarbeidet, som ikke har 

munnet ut i vedtak, som f.eks. næringsanalyser og øvrige større og mindre prosjekter. Vi må evaluere 

og nyttiggjøre oss resultatene fra arbeidene i den grad de er relevant og forenlige med 

sentrumsplanens målsettinger.  

Parallelt med planarbeidet pågår det også øvrige arbeider som vil ha betydning for en ny 

sentrumsplan, for eksempel er det under utarbeidelse en kommunedelplan for kulturminner, en 

reiselivsstrategi og overvannsanalyser for sentrum. Disse arbeidene vil bli samordnet med 

planarbeidet der dette er aktuelt.  

4.3 Erfaringer 
Tromsø har hatt en egen kommunedelplan for sentrum siden 2008. Erfaringer fra praktisering av den 

eldre planen er en naturlig del av rammene for en ny plan. Erfaringer fra dagens plan ligger også til 

grunn for anbefalingene i kommunens planstrategi, hvor det er pekt på at følgende områder bør 

forbedres: 

- Det trengs en tydeliggjøring av forholdet mellom forretning, kontor, restaurant og 

tjenesteyting på den ene siden og boliger på den annen side.  

- Bedre bestemmelser knyttet til verneverdig bebyggelse av nasjonal interesse.  

- Tydeliggjøring av utnyttelse.  

- Bestemmelser om byggehøyder.  

- Konkretisering av gater og offentlige uterom.  

- Revisjon og mulig omfordeling av gategrunn mellom ulike transportformer. 

I tillegg til de forhold som her er opplistet, har erfaring også vist at de mer tekniske krav til boliger er 

vanskelige å praktisere i sentrum, både i forhold til lekeplasskrav, krav til uteoppholdsarealer og hvor 

boliger kan og bør lokaliseres.  

Dagens plan preges også av uklare og skjønnsmessige begreper og en rekke føringer har en uklar 

status, noe som i sum gir svekket forutsigbarhet.  

 

Dagens plan mangler også en del sentrale føringer, noe som bidrar til at behandlingen av nye planer 

blir skjønnsmessig og mer «ad-hoc»-preget. Dette er en styrke i den forstand at planen gir 

fleksibilitet, men medfører mer tidkrevende og uoversiktlig planprosesser. Mangelen på sentrale 

føringer medfører også en fare for at helheten i byutviklingen mistes av syne. I tråd med målet om 

økt gjennomføringskraft tas det derfor sikte på en bedre avklaring av sentrale rammer for utnytting 

og en teknisk forbedring av planen.  

Som sagt innledningsvis, er ikke Tromsø alene om å ha utfordringer knyttet til sentrumsutviklingen. I 

planarbeidet må vi også se på erfaringer fra andre byer. 

4.4 Kunnskap og framskriving. 

4.4.1 Dagens situasjon i sentrum 

Skal man kunne nærme seg planleggingsoppgavene på en god måte må den basere seg på kunnskap 

og fakta om dagens sentrum. Dette både for å kunne nærme seg drøftelsene med basis i kunnskap og 

som redskap for å måle senere utvikling. Visse tall kan allerede hentes ut av kommunens databaser 

og disse kan si noe om utvikling og status i sentrum i dag.   
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Kilde: Befolkningsstatistikk Tromsø 
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Som man ser ut fra tabellene, har antallet beboere i sentrum økt fra 2106 personer i 2008 og til 2821 

personer i 2016. Den prosentvise andelen av befolkningen som bor i sentrum har også økt fra 3,2 % i 

2008 til 3,78 % i 2017.  

Når det gjelder øvrig informasjon, er det i dag vanskelig å fremskaffe mer oppdatert og detaljert 

informasjon om sentrum. Dette både fordi data mangler, og fordi de er spredt og vanskelig 

tilgjengelig. Som ledd i planarbeidet tar vi sikte på å samle inn og fremskaffe øvrig informasjon om 

sentrum, bl.a. over hva vi har i sentrum av arealer til boliger, næring og offentlige formål. Vi må også 

samle inn øvrige data, bl.a. over arbeidsplasser, handel, besøksdøgn, arrangementer i sentrum, 

hvilken kapasitet vi har på skoler, barnehager, osv. Kort sagt må vi samle og fremskaffe relevant 

informasjon over status i sentrum i dag. En del av informasjonen finnes allerede, men den må gjøres 

lettere tilgjengelig.  

 

Vi må også ha nøkkeltall for de sentrumsnære områdene og i øvrige knutepunkt, både hva som er 

bygget og hva som ligger av urealiserte, men regulerte prosjekter. Dette da utviklingen av sentrum 

ikke kan ses løsrevet fra status og utvikling i øvrige, sentrumsnære områder.  

4.4.2 Forventet utvikling 

Som ledd i planarbeidet må vi også skaffe en oversikt over hva som er den sannsynlige utviklingen for 

Tromsø. Dette vil gi rammer for planarbeidet og gi oversikt over hvilken kapasitet som må settes av 

og hvordan planens målsettinger kan nås.  

 

Når det gjelder befolkningsutvikling er det gjort statistiske anslag over framtidig utvikling.  

 
Kilde: Befolkningsstatistikk Tromsø 

Som det fremgår av grafene, er det noe forskjellige anslag over befolkningsutviklingen fram til år 

2030, alt etter hvilken beregningsmodell som velges. Det laveste anslaget ligger på om lag 80 000 

innbyggere, mens det høyeste ligger på om lag 90 000. Som ledd i analysene må vi nærmere 

bestemme hvilke tall som skal legges til grunn for fremskrivingen. En økning i befolkningstallet fra 

dagens om lag 75 000 vil uansett gi økt behov for boliger og økt etterspørsel av varer og tjenester. 
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Videre vil det medføre økt aktivitet i offentlig sektor. Sentrum må ta sin del av veksten og vi må som 

ledd av planarbeidet drøfte hvor mye og hvordan.  

Også mer strategiske valg hører med i denne diskusjonen, f.eks. hvilke nye trender og utviklingstrekk 

som en kan forutse og som er relevant for en framtidig utvikling av sentrum.  

Faktagrunnlaget, sammen med tall for den forventede utviklingen, vil danne grunnlag for en mer 

analytisk tilnærming til en rekke av de drøftelser og beslutninger som må tas f.eks. om kapasitet på 

teknisk og sosial infrastruktur, trafikk, areal til boliger, arbeidsplasser og handel, utnyttingsgrad og 

hvilke funksjoner man skal og bør legge til rette for i sentrum.  

5 TEMA I PLANARBEIDET 
Ut fra planens oppgave, målsettinger og øvrige føringer, vil en del plantema fremstå sentrale. Selv 

om det nedenfor er gjort en inndeling i tema, betyr det ikke at løsninger skal – og kan - vurderes 

isolert for hvert område. Drøftelsene vil måtte gå på tvers av tema, med forståelse for de 

overordnede mål og med forståelse for at de enkelte tema gjensidig avhenger av hverandre. Hvordan 

trafikk og gatebruk skal løses vil f.eks. innvirke på hvilke funksjoner som det er hensiktsmessig å legge 

til rette for i en gate, eller område.  

5.1 Byens rom og gater 
Byens rom er en sentral møteplass for befolkningen for arrangementer, opplevelse og rekreasjon. 

Høy kvalitet i byens rom og gater er viktige for å styrke sentrums tiltrekningskraft, tilgjengelighet og 

identitet.  Det er også – som ledd i «Transportnett Tromsø» - utformet en egen «Strategiplan for 

uterom i Sentrum». Planen omhandler 63 av byens rom og ble vedtatt av kommunestyret i mai 2016. 

Det ble sagt i den forbindelse:  

«Som en del av Transportnett Tromsø, delprosjektet Miljø, er det utarbeidet en strategi for utvikling 

av utearealer og uterom i Tromsø sentrum. Begrunnelsen for dette arbeidet er at Tromsø sentrum er 

det viktigste knutepunktet i Tromsø kommune. Her skal det drives handel og annen 

næringsvirksomhet, her skal det arrangeres konserter, festivaler, idrettsarrangement og andre 

kunstopplevelser. Tromsø sentrum skal være lett tilgjengelig med kollektivtransport og for gåing og 

sykling. Det er ønskelig at sentrum skal få bedre opplevelseskvaliteter som gjør at folk har lyst til å 

oppholde seg i sentrum til fots eller på sykkel. Det er ønskelig at alle, ikke minst barnefamilier har lyst 

til å tilbringe helgene i Tromsø sentrum. Vinterbyen Tromsø skal ha tilrettelegging med 

vinteraktiviteter for barn og unge. Tromsø sentrum skal bli et attraktivt utfluktsmål for alle 

tromsøværinger. Det er ønskelig at Tromsø sentrum blir bedre tilrettelagt for alle. Det kan gi mer 

handel og sentrumsaktiviteter der flere mennesker beveger seg i sentrumsgatene, og flere møtes 

ansikt til ansikt. Gatevarme, vinterrekkverk på trapper og reduserte terskler er viktige.» 

I planarbeidet vil vi ta sikte på å videreforedle og konkretisere de vedtatte strategiene gjennom 

planer med nærmere krav til kvalitet og innhold. Viktig vil være barn og unges plass i byens rom, men 

arbeidet vil berøre en rekke øvrige undertema som belysning, beplanting, attraksjoner, kunst og 

opplevelser, skilting og møblering.  

Som ledd i arbeidet må det også vurderes om byens rom kan være gjenstand for flerbruk, dvs. om 

byens rom også kan inneholde funksjoner som kan tilfredsstille krav til uteopphold og lek for 
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byboerne. Hvis så er tilfelle, må vi også se på løsninger for finansiering, drift og vedlikehold av rom 

med felles funksjoner.  

Byens gater er omhandlet i strategiplanen, men behandles også i en ny kommunalteknisk norm. 

Arbeidet med sentrumsplanen må koordineres mot den kommunaltekniske normen. 

 5.2 Sjøfronten 

Tromsø er uløselig være knyttet til sundet og sjøen. 

Tilknytningen til sjøen og sundet er et meget viktig 

element i en videreutvikling av Tromsø som arktisk 

hovedstad. Det er gjennom kontakten med sjøen og 

sundet at byen historisk har blitt til, og det er her byens 

ikoner – Tinden, Ishavskatedralen og brua – kan oppleves.  

Viktigheten av å behandle sjøfronten med særskilt 

oppmerksomhet, var allerede påpekt i Byutviklingens År i 

2005, hvor sjøfronten systematisk var behandlet som en 

egen sone. Tenkemåten i Byutviklingens År 2005 ble 

imidlertid ikke fulgt nærmere opp i dagens sentrumsplan.  

Langs sjøfronten befinner også noen av byens mest 

synlige og attraktive tomter seg og det må antas at det 

fremover vil bli ønske om en høyere arealutnyttelse, enn 

det i dag er.  

Både planene for Verftet, den nye havneterminalen på 

Prostneset og områdeplanen for Nordbyen, bygger på at 

det vinnes nytt land i sjøområdet. Det er også fremmet 

ideer som baserer seg på å vinne nytt land andre steder i 

sentrum. Ny kapasitet for sentrum kan finnes i 

havrommet og en naturlig del av analysearbeidet for 

sjøfronten blir å vurdere utbyggingsmulighetene. I 

arbeidet med områdeplanen for Nordbyen er det allerede 

foretatt tekniske vurderinger, som vil gi en god plattform 

for å vurdere de praktiske mulighetene for utvidelse av 

byens arealer.  

Vi må også drøfte løsninger på hvordan byen og 

sjøfronten bedre kan knyttes sammen og vi må drøfte hvordan sjøfronten kan vitaliseres som ledd i å 

øke sentrums tiltrekningskraft.  

 

Indre havn– sammen med Stortorget – er ett av byens viktigste rom og vil være et naturlig 

Fra Byutviklingens år - sjøfronten merket som eget 
område 
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fokusområde. Viktigheten av indre havn og «Den blå parken» ble også fremhevet i Sentrumsløftet. 

 

Fra "Sentrumsløftet" 

Som også fremhevet i Sentrumsløftet er en promenade/gangveg langs sjøen viktig for byen. En 

promenade vil være et viktig element, både som ledd i en generell kvalitetsheving av sentrum, for å 

underbygge byens marine tilknytning og som en ressurs for befolkningen. I planarbeidet vil 

plassering, utforming og konsept for promenaden bli drøftet og søkt konkretisert, herunder hvordan 

den skal kobles  nord- og sørover fra sentrum.  

5.3 Barn og unge i sentrum 
Barn og unge må ha en sentral plass i utviklingen av Tromsø som den arktiske hovedstaden. Byen må 

tilrettelegges som et attraktivt og trygt sted også for de yngste av byens befolkning. Dette gjelder så 

vel de som bor i byen og de som besøker byen. Ved revisjonen tas det sikte på å rette et særlig fokus 

på barn og unge, både i forhold til medvirkning og å tilrettelegge byens rom for denne 

aldersgruppen. I tråd med dette vil det bli brukt særskilte ressurser på barn og unge i planarbeidet, 

og det tas sikte på å utarbeide en egen delrapport om temaet.  
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5.4 Boliger i sentrum 
Byboliger fremmer målet om en bærekraftig utvikling, samtidig som det øker sentrums 

tilgjengelighet. Beboere i sentrum vil representere en fast og kontinuerlig gruppe mennesker som 

grunnlag for sentrumsaktivitet. Det sagt om fortetting i Kommuneplanens arealdel: 

«Tromsø er en relativt tett by og planen har som målsetning å opprettholde eller ytterligere styrke 

den tette byen. En tett by vil også gi flere gangreiser. Det betyr at en utvikling innenfor gangbyen, det 

vil si i områder der det er gangavstand til viktige målpunkt, som f.eks. langs Stakkevollvegen, samt 

fortetting i områder ved de større arbeidsplasskonsentrasjonene, sentrum, Breivika og Langnes, vil 

være viktig for en økning i antall gangreiser. Videre er det viktig å fortette i områder der 

konkurranseforholdet for kollektivtransporten er godt i forhold til eller bedre enn bil, samtidig som 

det er et godt markedsgrunnlag i dag.» 

Det er viktig å være oppmerksom 

på at dagens sentrumsplan 

allerede i stor grad tillater boliger i 

sentrum. Det er også igangsatt 

større boligprosjekter innenfor 

området for sentrumsplanen, bl.a. 

på Verftstomta og det 

tilrettelegges reguleringsmessig for 

et betydelig antall boliger i 

Nordbyen.  

 

I forbindelse med 

befolkningsstatistikken for Tromsø 

er det også laget en oversikt over 

planlagte boligprosjekter i 

sentrums nærhet. Som oversikten 

viser er det forventet realisert et 

betydelig antall boliger innenfor en 

10-årsperiode. 

I planarbeidet må vi vurdere om 

det skal settes ytterligere mål for 

boligbygging og hva som er det 

relevante området for å vurdere 

boligambisjonene. I forhold til 

hensynet til knutepunktutvikling, 

er «10-minuttersbyen» ofte brukt 

som mål på kompakt utvikling, dvs. 

en by der det viktigste kan nås 

innen 10 minutter. Vi må også 

drøfte om dagens system - som tillater boliger i funksjonsblandete bygg i hele sentrumskjernen - skal 

videreføres. Et alternativ er å konsentrere boligbygging til bestemte områder som anses bedre egnet 

Fra befolkningsstatistikk 
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for å løse de særskilte krav som stilles til boliger og/eller skille funksjonene til rene bolig- og 

næringsbygg.  

Det stilles forskjellige krav til boliger enn til øvrige sentrumsfunksjoner, bl.a. særskilte krav til privat 

uteareal, fellesareal, støy, lekeplass, parkering, m.v.. En sentral del av arbeidet vil være å vurdere 

hvordan – og hvor - det kan skapes kvalitetsmessig gode bokvaliteter i sentrum og om hvordan krav 

til fellesareal og lekeplass kan løses. Tilrettelegging for boliger i sentrum vil også inkludere arbeider 

mht. variasjoner i botilbud og levekår og eventuell kommunal forkjøpsrett.  

Boligbygging i sentrum har bl.a. sin begrunnelse i en bærekraftig utvikling. Skal boligbygging i 

sentrum understøtte denne strategien, må det foreligge teknisk og sosial infrastruktur til å ta imot et 

økt antall boliger, f.eks. sentrumsnær skole- og barnehagekapasitet. Om - og hvordan - dette kan 

løses vil være et viktig tema i forhold til en vurdering av sentrums kapasitet for boligbygging.  

5.5 Områdeanalyser og bedre programmering av byen 
I forbindelse med vedtakelsen av kommunens planstrategi er det sagt at «det trengs en 

tydeliggjøring av forholdet mellom forretning, kontor, restaurant og tjenesteyting på den ene siden, 

og boliger på den annen side».  

Planarbeidet må løse denne oppgaven. Ikke bare forholdet mellom boliger og øvrig bebyggelse må 

være oppgaven, men gateløp, områder og kvartaler må drøftes i en større sammenheng, hvor vi må 

se på det enkelte områdes potensiale og funksjoner. Vi må også vurdere om dagens kommersielle 

sentrum skal komprimeres og gjøres tettere og mer intensivt.  

For å kunne løse oppgaven, må det foretas områdevise analyser, herunder må man bruke kunnskap 

om dagens sentrum og fremskriving av behov.  

Dagens plan bygger på en utvikling av sentrum gjennom kvartalsvis planlegging. I forbindelse med de 

analyser som skal foretas, må vi også vurdere områder og gateløp som naturlig må ses i 

sammenheng.  

5.6 Arbeidsplasser og handel 
Konsentrasjon av handel og arbeidsplasser i sentrum er avgjørende for en bærekraftig, aktiv og 

levende by og er fremhevet som et element for å styrke byen som arktisk hovedstad. I forhold til 

næring er det særskilt sagt i kommuneplanens samfunnsdel at man gjennom utvikling av «nye 

bykvaliteter skal legge til rette for handel og forsterket næringsutvikling i sentrum. Vi skal videre 

arbeide aktivt for å utnytte sentrums mange lokaliseringsfortrinn for å få etablert nye bedrifter». 

I «Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024» er det videre lagt til grunn at det vil være 

et potensiale for utvidelse av dagens handelsareal i Tromsø kommune med i størrelsesorden 30-40 

%. Beregninger fra fylkeskommunen peker på at minst 25 % av potensielt utbyggingsareal for handel 

må lokaliseres til sentrum, dersom sentrum skal kunne opprettholde dagens markeds- og 

besøksandel.  

Rammevilkår for etablering og lokalisering av arbeidsplasser og handelsareal i sentrum vil derfor 

være en sentral del av planarbeidet. Arbeidet vil involvere temaer som analyse av arealbehov i 

sentrum, strategier og tiltak for å få etablert bedrifter i sentrum, m.v.  
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Når det gjelder varehandelen er det klart at etableringen av avlastingssentre i Giæverbukta, 

Tromsdalen og Kvaløysletta ikke bare har avlastet sentrum, men svekket sentrums posisjon for 

varehandel. I planarbeidet må vi drøfte hvordan sentrum kan tiltrekke seg en større andel.  

Når det gjelder øvrig 

næringsvirksomhet, 

utfordres sentrums posisjon 

av flytting og nyetableringer 

av virksomheter utenfor 

sentrumsområdet. Som 

gjengitt ovenfor er det et 

uttalt mål i 

kommuneplanens 

samfunnsdel at kommunen 

skal «arbeide aktivt for å 

utnytte sentrums mange 

lokaliseringsfortrinn for å få 

etablert nye bedrifter». Vi 

må undersøke grunnene til 

at virksomheter velger å 

etablere seg på annet sted 

og drøfte hvordan vi kan 

aktivt arbeide for 

etableringer i sentrum og 

hvordan planen kan legge til 

rette for et tilgjengelig og attraktivt 

sentrum også i så henseende.  

  

5.7 Bevaringsverdige bygg og bygningsmiljø – kulturminner  
Tromsø sentrum har en betydelig andel eldre trehus, som ut fra sin arkitektoniske og historiske 

betydning er ansett bevaringsverdige. Vernet er ikke kun kommunalt bestemt, det er også en 

nasjonal forpliktelse å ta vare på den gamle trehusbebyggelsen.  

De bevaringsverdige byggene ligger spredt rundt i sentrum og har varierende vern i dagens planverk. 

Ved revisjonen av planen vil det bli foretatt en ny gjennomgang av bygningsmassen og det vil bli 

vurdert om listen av bevaringsverdige hus skal endres. Det tas også sikte på å oppdatere dagens 

bestemmelser. 

Byens historie og historiske bygninger er fremhevet som viktig i forhold til byens identitet, og vi må 

drøfte hvordan vernet kan bedres og hvordan de kan anvendes som en ressurs i sentrumsutviklingen.  

 

Dagens sentrumsplan har satt av en rekke områder som «bevaringsverdige bygningsmiljø». I 

bevaringsverdig bygningsmiljø er det som regel en hovedvekt av bevaringsverdige bygg, men 

verneinteressene knytter seg her ikke bare til det enkelte bygg, men til områdets historiske 

bygningsstruktur og –egenart. Det vil bli foretatt en fornyet vurdering av de miljøer som er satt av 

som bevaringsverdige, både med hensyn til hvilke områder som skal vernes og med sikte på å gi 

Faksimile fra avisa iTromsø 
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klarere retningslinjer for vernet. Videre må det vurderes hvordan disse miljøene på en mer aktiv 

måte kan bidra til å styrke sentrum.     

Erfaring har også vist at det kan være 

utfordrende å foreta byfornyelser i 

tilknytning til bevaringsverdige bygg, eller i 

bevaringsverdige bygningsmiljø, hvor den 

«moderne arktiske hovedstaden» møter 

byens historiske bygninger. Etter dagens 

regler kreves det at nye tiltak «tilpasses» 

den eldre bygningsmassen, noe som er et 

skjønnsmessig tema og som kan være 

utfordrende i praksis. De eldre byggene 

representerer en skala og utnytting som 

ikke er forenlig med tanken om et tett 

bysentrum med høy utnyttelsesgrad. Som 

ledd i planarbeidet vil også dette temaet bli 

sett nærmere på og drøftet med tanke på 

mer konkrete regler og strategier.   

Regulering til bevaring setter klare skranker på 

eierens utnytting av sin eiendom, noe som kan være krevende. Den eldre bygningsmassen gir også 

utfordringer knyttet til omdanning og utfordringer med å løse av moderne, tekniske krav, som f.eks. 

tilgjengelighet, lydkrav m.v. Også disse temaene vil bli berørt i arbeidet.  

Det arbeides også med en egen kommunedelplan for kulturminner. Kulturminneplanen vil 

samordnes med sentrumsplanen der det er aktuelt.  

5.8 Fortetting - utbyggingsvolum – byggehøyder 
Fortetting er et ledd i en miljø- og bærekraftig utvikling. Med unntak av arealer sør i byen, og de 

arealer som reguleres i nord, er imidlertid sentrum for det meste utbygd. Det er følgelig en fortetting 

innenfor den utbygde by som vil stå i fokus. Skal byen fortettes og utvikles arealmessig vil det i stor 

grad måtte forutsettes å skje gjennom å bygge høyere eller mer effektivt på eksisterende areal. En 

tydeliggjøring av utnyttelse og bestemmelser om byggehøyder er fremholdt i kommunens 

planstrategi som viktig et viktig element ved revisjonen. Det har også i den senere tid blitt fremmet 

en rekke initiativ og prosjekter i sentrum med en (svært) høy utnyttingsgrad, noe som aktualiserer et 

behov for overordnet avklaring.  

Prosjekt i Vestregata - illustrasjon AT Plan og Arkitektur 
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Kommunen har tidligere igangsatt arbeid med en 

høyshusstrategi, men denne har av ulike årsaker ikke 

blitt ferdigstilt. Planarbeidet må nyttiggjøre seg de 

arbeider som tidligere er gjort, og det vil måtte 

foretas fornyede vurderinger. Ved fastleggelsen av 

framtidige utbyggingsrammer, vil analyser av dagens 

arealutnyttelse og eventuell restkapasitet, 

arealbehov, samt de ulike delområders evne til å 

håndtere høyere arealutnytting, stå sentralt.  

Det kan være et potensiale for å vinne ny grunn og 

kapasitet i sjørommet. I hvilken grad ny grunn og 

kapasitet kan vinnes i sjørommet, vil naturlig høre 

med til arbeidene med sjøfronten.  

5.9 Trafikk, parkering og gatebruk -  

tilgjengelighet 
Trafikkløsninger og parkeringsløsninger vil være en 

sentral premiss for sentrums tilgjengelighet og 

attraktivitet.   

Som tidligere nevnt må sentrumsutviklingen skje i henhold til en bærekraftig utvikling og i samsvar 

med allerede vedtatte gå-, sykkel- og kollektivstrategier for Tromsø.  

 

Når det gjelder kollektivtransport viser beregninger at det ikke er grunnlag for en bybane. Det reelle 

kollektivalternativet per i dag er således buss. Det er i gang et arbeid med å utrede framtidige 

busstrasèer gjennom sentrum, men beslutning er ennå ikke tatt. Det foreligger imidlertid i dag to 

hovedalternativer:  

 

Alternative traseer for buss og sentrumsterminal – fra kommunens kollektivstrategi   

Hvor hovedbusstrasè og sentrumsterminal vil bli lagt, vil legge viktige premisser for gatebruk og 

hvordan sentrum forøvrig skal tilrettelegges. Stenges f.eks. Grønnegata for biltrafikk, vil dagens 

trafikk ledes til Vestregata, noe som vil påvirke hvilke funksjoner som bør legges hit.    

Hva skal være byens volum og skala? 
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I planarbeidet må vi også revidere øvrig gatebruk i sentrum og vurdere om man skal skille trafikken 

og på hvilken måte. Videre må det vurderes om gateløp skal stenges for personbiltrafikk for å høyne 

tilgjengelighet for andre transportformer og kvaliteten i sentrum.  

Når det gjelder parkering, er det et vedtatt mål at overflateparkering i sentrum skal fjernes og at 

parkering skal legges i fjell. Kommuneplanens arealdel setter et tak på maksimalt antall 

parkeringsplasser i sentrum ved etablering av nye virksomheter – altså ikke et minimumskrav. I 

planarbeidet må det kartlegges behov og kapasitet på parkering og hvordan parkering generelt skal 

løses.  

Sentrumsgatene er alle definert som en del av hovednettet for gange. Dette innebærer at gatene må 

være tilrettelagt for trygg atkomst for alle brukergrupper, særlig vinterstid. Dette vil involvere tema 

som brøyting, tineanlegg, sikring mot takras, osv.  

Sentrum må også tilrettelegges for bruk av sykkel, bl.a. med løsninger for sykkelparkering. 

Kommunestyret har i sammenheng med kommunens sykkelstrategi også vedtatt at 

sykkelparkeringshus i sentrum skal være en prioritert oppgave. Sykkelparkering vil også inngå som en 

del av arbeidet.  

Skal sentrum være attraktivt for handel, må vi også se på løsninger for varelevering og øvrig logistikk 

og hvordan det kan skje på en effektiv måte.  

 

5.10 Kunst, kultur, arrangementer og opplevelser 
Det følger av kommuneplanens samfunnsdel at et av de prioriterte tiltakene for å styrke sentrum er å 

utvide «tilbudet knyttet til møteplasser, uterom og opplevelsesinstitusjoner i sentrum». Dette 

rommer naturlig tema om hvordan kunst, kultur, arrangementer og opplevelser kan anvendes som 

ledd i sentrumsutviklingen.  

Når det gjelder opplevelsesinstitusjoner er det klart at den planlagte etableringen av Tromsø 

Museum vil styrke sentrum. Endelig lokalisering er ennå ikke klarlagt, men lokaliseringen vil åpenbart 

få betydning for utformingen av en ny sentrumsplan. Også øvrige opplevelsesinstitusjoner må 

kartlegges. 

Byen er også gjenstand for en rekke arrangementer som Midnight Sun Maraton, Tromsø Filmfestival, 

Rakettnatt, Nordlysfestivalen, m.v. Som ledd i arbeidene må vi også se hvordan byen skal - og kan 

tilrettelegges for de provisoriske initiativ og arrangementer og hvordan disse kan nyttes som ledd i å 

vitalisere sentrum og styrke byens identitet.  Tromsø kommune arbeider også med en egen 

arrangementsstrategi som omhandler hvilke type arrangementer man i skal arbeide for å få til 

Tromsø i fremtiden.  

Det er også nedfelt i kommunens kulturplan: 

«Et levende bysentrum:  

Kjøpesentrenes framvekst utenfor bykjernen har skapt mye debatt om byutvikling, men det åpner seg 

også nye muligheter. Kunst og kultur vil kunne bli vekstfaktoren som fyller byen med nytt innhold, 

kreativitet og identitet; det som viser historien, samtidskunsten og de nye stemmene i nord. Tromsø 

kommune ønsker at kunst- og kulturlivet deltar i byutviklingen og bidrar til å forme våre felles byrom. 

Det er viktig å skape en samhandlingskultur mellom kulturaktører, næringsliv, kommunen og 
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utdannings- og kunnskapsmiljøene og gjøre Tromsø til et attraktivt sted å bo, jobbe, investere og 

besøke.» 

5.11 Trygghet – orden – renhold 
Skal sentrum være et attraktivt sted og ha tiltrekningskraft, må det være et trygt sted å være, og det 

må også oppleves som velstelt og ivaretatt. Som gjengitt ovenfor har også Tromsø Sentrum AS som 

vedtektsfestet formål å «bidra til at Tromsø sentrum er tilgjengelig, trygt, rent og vedlikeholdt 

område for næring, handel og fritid».  

Ansvaret for forvaltning, drift og 

vedlikehold av sentrum er i dag fordelt 

mellom kommune og de private 

grunneierne og vi må i planarbeidet se 

på løsninger som sikrer samarbeid og 

øker bevisstheten rundt drift av 

sentrum. Det finnes i dag allerede 

hjemler for å følge opp manglende 

renhold og orden. Som ledd i 

planarbeidet må vi evaluere dagens 

løsninger og vurdere alternative 

løsninger i forhold til håndheving og 

oppfølging.  

En viktig del av temaet vil være å se på 

bedre løsninger for avfallshåndtering. Dette så vel fra bedrifter som fra boliger. Avfallshåndtering er i 

dag arealkrevende i en kompakt by og skjemmende i bybildet. Det vil også bli sett på muligheter for å 

etablere søppelsug, som vil kunne gi mer effektive systemer for avfallshåndtering.  

Ugress og pynt i Storgata 
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5.12 Samhandling  
Langsiktig arbeid med en styrking av sentrum vil fordre god samhandling mellom kommunen og 

øvrige sentrumsaktører. Tromsø har allerede kommet langt ved å etablere et privat – offentlig 

samarbeid gjennom etableringen av Tromsø Sentrum AS, som er eid av kommunen sammen med 

Næringsforeningen i Tromsøregionen. På eiersiden i Næringsforeningen sitter gårdeiere og andre 

næringsdrivende i sentrum.  

 

Vi må i planarbeidet skaffe oversikt over mulige samarbeidsformer, aktører og ressurser som kan 

bidra i videre samhandling, og hvilke roller de enkelte kan ha i et langsiktig arbeide.  

6 SAMLET OVERSIKT OVER UTREDNINGSTEMA OG VIKTIGE HENSYN 
ANALYSENIVÅ TEMA DELTEMA/VIKTIGE FOKUS 

Spesielle 
utredningstema 

Byens rom - Kvalitet, innhold og bruk av byens rom. 
- Videreutvikling av Strategisk plan for 

uterom. 
- Flerbruk av byens rom. 

Sjøfronten - Sjøpromenade. 
- Utbyggingsmuligheter. 
- Utforming av bebyggelse langs 

sjøfronten. 
- Opprydding langs sjøfront. 
- Vitalisering av sjøfront. 
- Sammenheng sjøfront – by. 
- Kunstprosjekter.  
- Havneterminalen som knutepunkt. 

Barn og unge - Kartlegging av lekeplasser, 
oppholdssteder og møteplasser. 

- Oppvekstvilkår. 

Fra vedtektene for Tromsø Sentrum AS: 

Være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten og skape et attraktivt Tromsø sentrum. Selskapet skal 
bidra til at Tromsø sentrum er tilgjengelig, trygt, rent og vedlikeholdt område for næring, handel og fritid. 

Selskapet skal være den mest attraktive samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor:  

a) profilering og handelsaktiviteter 

b) sentrumsutvikling  

c) kulturaktiviteter.  

Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av sentrum og den 

naturlige møteplass mellom selskapets eiere. Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, 

gårdseiere, næringsliv og kommune. Dette har sammenheng med at ulike virksomheter og aktiviteter er 

innbyrdes avhengig av hverandre, og hvert enkelt område innenfor selskapets formål vil stå sterkere innenfor 

et gjensidig forpliktende samarbeid.  Selskapet skal arbeide for å vitalisere Tromsø sentrum ved å utvikle og 

produsere tjenester for næringsliv og kommune som kan øke Tromsøs attraktivitet. 
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- Innhold og utvikling av lekeplasser for 
barn som bor i byen/besøker byen. 

- Aktiviteter og attraksjoner for barn. 

Boliger - Lokalisering av boliger. 
- Krav til boliger (privat uteareal, 

fellesareal, støy, lekeplass, parkering, 
m.v.)  

- Livsløpsboliger og sosial boligbygging. 
- Tilvisningsrett 
- Støy og støv.  
- Potensiale for boligbygging. 

Områdeanalyser og bedre 
programmering av byen 
 

- Forhold mellom bolig og næring. 
- Analyser av gateløp områder og 

kvartaler – potensiale og funksjoner. 
- «Knutepunktstrategi» og det kompakte 

sentrum.  

Arbeidsplasser og handel 
 

- Analyse av kapasitet. 
- Strategier for nyetablering av bedrifter. 
- «Handelsopplevelse». 
- Tiltak for å øke varehandel i sentrum. 
- Tiltak for å gjøre sentrum mer 

attraktivt for investeringer.  

Bevaringsverdige bygg og 
bygningsmiljø – 
kulturminner 

- Revisjon av bygg og bygningsmiljø som 
er satt av som bevaringsverdige. 

- Revisjon av bestemmelser for 
bevaringsverdige bygg. 

- Revisjon av områder og bestemmelser 
for bevaringsverdig bygningsmiljø. 

- Vurdering av områdereguleringsplan 
for bevaring i sentrum. 

Fortetting - 
utbyggingsvolum – 
byggehøyder 
 

- Videreutvikling av temakart 
«Bystruktur». 

- Høydebestemmelser/lokalisering 
og/eller kriterier for høyhus. 
(klimapåvirkning, sol, landskapstrekk, 
mv.) 

- Byens skala og bevaringsverdig 
bebyggelse. 

- Fastsetting av byggelinjer, 
byggegrenser og høyder i 
bevaringsverdige miljø.  

- Kapasitet og utnyttelsesgrad i øvrige 
områder. 

Trafikk, parkering og 
gatebruk -  tilgjengelighet 
 

- Tilgjengelighet til - og i – sentrum for 
alle, herunder for 
bevegelseshemmede. 

- Fastlegging av kollektivtrase, 
kollektivknutepunkt og øvrig gatebruk. 

- Revisjon av gatebruksplan, herunder 
stenging av gater for biltrafikk. 

- Sykkelparkering. 
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- Parkeringsplasser og –løsninger, 
herunder for bevegelseshemmede. 

- Varelevering og logistikk. 
- Vintervedlikehold og fremkommelighet 

– gatevarme m.v. 

Kunst, kultur, 
arrangementer og 
opplevelser 
 

- Arealbruk for arrangementer. 
- Tilrettelegging av midlertidige 

arrangementer. 
- Kunst i offentlige rom. 
- Kunst som bidrag til identitet og 

utvikling av den arktiske hovedstaden. 
- Finansiering og gjennomføring. 

Trygghet, orden, renhold - Vurdering og revisjon av bestemmelser 
for orden og renhold av byens rom og 
fortauer – håndheving 

- Snø – fare og fremkommelighet 

Samhandling - Ressurser og organisering av fremtidig 
sentrumsarbeide. 

- Roller og ansvarsfordeling.  

Arktisk hovedstad - Handel og næringsutvikling i sentrum 
- Møteplasser, uterom og 

opplevelsesinstitusjoner. 
- Etablering av bedrifter i sentrum. 
- Moderne arktisk by og møteplass. 
- Byens innhold og form.  

Generelle 
utredningstema 

Teknisk infrastruktur inkl. 
energi 

- Søppelsug, legging av teknisk 
infrastruktur – samordning, vann- og 
avløp. 

- Kartlegging. 

Folkehelse - Bomiljø, rekreasjon, støy, støv, 
aktiviteter. 

Klima - Havnivåstigning og overvann. 

Samfunnssikkerhet - ROS - Bl.a. trafikksikkerhet, støy, utfylling i 
farled og fremkommelighet i sjø, 
havnivåstigning og forurenset grunn. 

7 PLANAVGRENSNING OG PLANSTATUS  

7.1 Planavgrensning  

Dagens plan strekker seg fra Hansjordnesbukta i nord og til området ved Hålogaland teater i sør. I 

vest avgrenses planen av Dramsvegen, Skolegata/Jonas Lies gate og Mellomvegen. I øst strekker 

planen seg ut i Tromsøysundet.  



 27 

 

Anvendelsesområdet for dagens Sentrumsplan 

Den reviderte planen vil utvide området for sentrumsplanen noe. Dette for å ta med seg 

sentrumsskolene, som vil være en naturlig del av en plan for sentrum, bl.a. i forhold til skolebehov, 
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boligbygging i sentrum og atkomst til skole. Videre ønskes Strimmelen tatt med, som tidligere har 

huset en barnehage. Planområdet utvides derfor noe mot vest.  

 

Nytt planområde - utvidelse merket med rød stiplet linje 

Det er under utarbeidelse en ny områdeplan for Nordbyen. Planen ligger – med en liten justering 

mot nord – i sin helhet innenfor grensene for sentrumsplanen.  
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Det er et mål at man ikke har flere plannivåer 

enn nødvendig og områdeplanen vil være en ny, 

detaljert plan som vil avklare arealbruk innen 

området, herunder fanger den også opp den 

nylig vedtatte planen for Verftet. Området 

medtas i området for sentrumsplanen, men de 

to planene vil bli samordnet, slik at man unngår 

konflikter mellom plannivå.  

 

Dagens sentrumsplan medtar ikke 

parkeringsanlegget og veier som befinner seg i 

fjellet i tilknytning til sentrum. Vei- og 

parkeringsanlegget i fjell er en ressurs for 

sentrum og vil medtas som del av 

analysearbeidet.   

 

 

 

 

7.2 Planstatus 
Med unntak av visse spesifikke bestemmelser, er Sentrumsplanen unntatt fra virkeområdet for 

kommuneplanens arealdel. Sentrumsplanen vil derfor – i det alt vesentlige - være den eneste 

overordnede plan for området.  

 

Sentrumsplanen vil være en kommunedelplan og en overordnet arealplan. At planen er overordnet 

vil si at den skal være mer grovmasket og skal legge de sentrale føringene for fremtidige 

reguleringsplaner og tiltak i sentrum.  

 

Det er en rekke reguleringsplaner i sentrum, som vil bli berørt av planen. I tråd med alminnelige 

regler vil Sentrumsplanen gå foran eldre planer i tilfelle motstrid. Reguleringsplanenes avgrensing 

følger imidlertid ikke Sentrumsplanen, slik at det for noen planers del vil være slik at Sentrumsplanen 

bare delvis vil berøre planområdet. Som ledd i arbeidet med Sentrumsplanen vil eldre planer bli 

gjennomgått med tanke på samordning, herunder vil det bli vurdert om eldre, utdaterte planer helt 

eller delvis skal oppheves. Dette må imidlertid skje i en egen prosess.  

 

 

 

N 
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Anvendelsesområdet for dagens Sentrumsplan angitt med stiplet linje og anvendelsesområdet for berørte reguleringsplaner.  
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8 PLANPROSESS  
 

Prosessen vil bli lagt opp slik at den i best mulig er egnet til å besvare de tema som er beskrevet 

tidligere i planprogrammet. Prosessen vil følge de formelle krav som er gitt i plan og bygningsloven. 

 

Utarbeidelse av planen vil systematisk kunne inndeles i 6 faser: 

1. Utforming, høring og vedtakelse av planprogram. 

2. Situasjonsbeskrivelser/analyser og idè/konseptutvikling  

3. Alternativer og valg.  

4. Utforming av plan.  

5. Høring og vedtakelse av plan. 

 

8.1 Utforming, høring og vedtakelse av planprogram. 

8.2 Situasjonsbeskrivelser og analyser 
Det finnes i dag en betydelig mengde utredninger, analyser og fakta som er relevant for 
sentrumsplanarbeidet. Informasjonen må samles, vurderes og gjøres mer tilgjengelig. Videre er det 
behov for oppdatering av tilgjengelige data, og det må tilføres nye elementer og/eller sees på nye 
sammenstillinger av informasjon for å få en mer komplett situasjonsbeskrivelse.  
 

Det vil derfor innledningsvis i planarbeidet prioriteres å gjennomføre grunnleggende utrednings- og 
analysearbeid. 

8.2.1 Statuskartlegging  

Statuskartlegging bl.a. knyttet til status for befolkning, varehandel og øvrig næringsutvikling, samt 
dagens arealbruk, funksjonssammensetning og kapasitetssituasjon f.eks knyttet til parkering.  
Arbeidet oppsummeres i egnet form som grunnlag for videre planarbeid. 

8.2.2 Utviklings-/behovsanalyse  

Statuskartleggingen gir oss viktige svar på dagens situasjon. Under utviklings-/behovsanalyse tar vi 
for oss de samme temaområdene som i statuskartleggingen, men her framskrevet til forventet 
befolkningsstørrelse. Også analyser av trender og utviklingstrekk hører med i disse vurderingene.  

8.2.3 Kapasitetsanalyse - mulighetsstudier. 

Ved kapasitetsanalyser er målet å vurdere hvor og på hvilken måte arealbehovet for forventet 
utvikling kan løses innenfor området for sentrumsplanen. Arbeidet vil måtte skje ut fra analyser av 
ulike soner og vurdere deres evne til å ta imot ny bebyggelse, nye beboere, arbeidsplasser, brukere 
og mer trafikk uten at det skader etablerte kvaliteter. Analysene vil danne grunnlag for videre 
planlegging av utnyttelse inkl. bebyggelsens tetthet og høyde, samt andre aktuelle tiltak som 
levekårsløft. 

8.3 Idé- og konseptutvikling. 
Ide og konseptutviklingsfasen og situasjonsbeskrivelser/analyser er ment å skje parallelt, slik at de 
begge danner grunnlag for å utforme mulighetsstudier og alternative planforslag.   
 
Innledningsvis i planarbeidet er meningen å gi rom for idé- og konseptutvikling der ulike 
innfallsvinkler skal gi anledning til å foredle idéer og konsepter, uten å måtte ta for mange forbehold. 
Vi skal jobbe i et  
20-50 års perspektiv. Målet er å benytte den samlede kompetansen til offentlige- og private aktører.  
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Utviklingsfasen er delt i to hovedoppdrag: 
 
Oppdrag 1: Tromsø som den arktiske hovedstaden 
 
Fokus for denne delen av idé- og konseptutvikling vil være hvordan planen kan utformes slik at den 
styrker byens identitet som den arktiske hovedstaden. Det er byens funksjon og rolle i Arktis som har 
definert byens identitet og vi må drøfte hvordan dette kan omsettes til form og tiltak i 
sentrumsutviklingen.  
 
Den nærmere avgrensing og organisering av arbeidene vil bli avklart ved oppstarten av planarbeidet, 
men en del aktuelle tema og problemstillinger kan stikkordsmessig angis.  
 
Byene har historisk sett vært handelssteder. Hvordan kan vi tilrettelegge for en langsiktig og 
bærekraftig utvikling av handels- og arbeidsplasser i sentrum? Hva kan vi se i «glasskulen» i forhold 
til teknologisk utvikling og trender? Hvordan kan vi sikre at historien og historiene om Tromsø 
fortelles som ledd i byutviklingen og hvordan kan de aktivt anvendes for å styrke byens identitet? 
Hvordan kan byens samiske og kvenske identitet og historie løftes fram? Hvordan kan kunst- og 
kultur anvendes i byen for å understøtte målsettingene?  
 
Hvordan kan den arktiske dimensjonen løftes inn i byutviklingen?  Kan vi finne løsninger, innhold 
eller uttrykk for byen som styrker den arktiske dimensjonen og som skiller oss fra øvrige byer? Hva 
skal være de «nye bykvalitetene» som skal styrke sentrum? Hvordan opplever vi og andre vår by – og 
hvordan vil vi bli oppfattet?   
 
Også i forhold til byens befolking må vi drøfte hvordan vi kan styrke sentrum som et godt sted for 
handel, opplevelser, rekreasjon og sentrum som møteplass. Hvilke arrangementer har vi, hvilke 
opplevelsesinstitusjoner har vi og hvilke nye kan tenkes? Hvilken plass har barn og unge i den 
arktiske hovedstaden og hvordan kan vi skape et attraktivt sentrum også for disse? 
 
I forhold til bærekraft må vi drøfte hvilke ambisjoner som skal settes, da særlig i forhold til en 
klimatisk bærekraftig utvikling. Kan Tromsø sentrum bli en foregangsby og på hvilke områder? Gitt de 
klimatiske forhold vi har: Bør vi tenke annerledes enn andre byer i forhold til byens rom og 
aktiviteter?  Hvordan forholder vi oss til snø og mørketid store deler av året og hvordan sikrer vi en 
trygg og tilgjengelig by for alle også under – hva andre vil betegne som - ekstremforhold?   
 
Oppdrag 2: Tematiske utfordringer og muligheter 
 
For flere av de tema som er gjengitt, vil en ny plan måtte utarbeides innenfor eksisterende rammer. 
Av de problemstillingene vi pr. i dag ser som mest aktuelle å behandle særskilt i ide og 
konseptutviklingsfasen er: 
 

 Sjøfronten og indre havnebasseng 

Sjøfronten og indre havnebasseng er som tidligere nevnt et av satsingsområdene for planen. 
Gjennom idefasen må vi drøfte hvilke muligheter og utfordringer som ligger i sjøfronten og på hvilke 
måter den kan vitaliseres og hvilke aktiviteter som kan tenkes. Vi må også se på hvilke muligheter det 
er for å vinne nytt land og hvilke funksjoner som kan og bør legges mot sjøfronten. Hvordan kan vi 
knytte sjøfront og by bedre sammen?  
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Også sjøpromenaden må drøftes som idè og konsept. Hvor skal den ligge og kan det tenkes kunst og 
opplevelser langs denne? Hvordan skal den utformes og hvilket ambisjonsnivå skal legges? Kan det 
tenkes bro og forbindelse over indre havn, slik at den blir en rundgang?  Hvordan skal den realiseres? 
 

 Boliger i sentrum 

Det er en klart uttalt ambisjon om boliger i sentrum. I konsept og idefasen må vi se på hvordan de 
særskilte krav til boliger kan løses i sentrum, da særlig krav til uteopphold, lek og fellesareal. Hvordan 
skape en god sentrumsbolig? Vi må være åpen for andre løsninger enn de tradisjonelle, herunder må 
det drøftes hvorvidt byens rom kan anvendes til å tilfredsstille krav til uteopphold, eventuelt at 
fellesareal også kan plasseres inne i bygg. Også plasseringen av boliger i sentrum må drøftes, 
herunder må det ses på om ordningen med funksjonsblandede bygg skal opprettholdes, eller om 
man skal skille funksjonene.  
 

 Arbeidsplasser og handel – den produktive byen 

Som ovenfor nevnt vil en produktiv by være sentralt i en økonomisk bærekraftig utvikling. I 

kommuneplanens arealdel er det også lagt til grunn at kommunen skal arbeide «aktivt for å utnytte 

sentrums mange lokaliseringsfortrinn for å få etablert nye bedrifter». Vi må se drøfte på hvilken måte 

vi kan organisere arbeidet for å sikre nyetableringer og hindre fraflytting fra sentrum. Vi må drøfte 

hvilke lokaliseringsfortrinn sentrum har og hvordan identifisere og overvinne de utfordringer som 

etablerere møter. Hvordan kan vi tilrettelegge slik at sentrum fremstår attraktivt for etableringer og 

investeringer? Har vi tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer for slik etablering og hvordan kan vi 

skaffe dem? Kan kommunen ta en mer aktiv rolle som eiendomsbesitter i sentrum?  

 

Når det gjelder varehandelen fremtrer det klart at utbyggingen av avlastingssentra, ikke bare har 

avlastet sentrum, men svekket sentrums posisjon. Vi må drøfte om og på hvilken måte sentrum igjen 

kan styrke sin posisjon og vinne andeler.  Kan gårdeiere og butikkinnehavere organisere seg på en 

bedre måte og sikre at sentrum får et attraktivt varetilbud som et hele? Kan tilrettelegging av 

opplevelser, uterom og arrangement i sentrum sikre tilstrømming, også i vintermånedene? Hvilken 

sammenheng er det mellom tilgjengelighet, parkering og varehandel i sentrum?  Kan vi finne 

konkrete ideer eller konsepter å arbeide etter? 

8.4 Alternativer og valg 
Det samlede materialet fra fase 1 vil utgjøre grunnlaget for utarbeidelse av planskisser. 

Utarbeidelsen av planskissene må innledes med vurderinger av innspillene fra fase 1 som kan 

videreutvikles og som kan samordnes med overordnede føringer. Dersom det er problemstillinger 

og/eller temaområder som fortsatt ikke er tilstrekkelig belyst, må det suppleres med nye 

vurderinger.  

I denne fasen vil det også tydeligere avtegne seg hvilke tiltak som evt. vil utløse særskilte og mer 

dyptgående utredningsbehov og konsekvensutredninger.  

8.5 Endelig planforslag med konsekvensutredning og planbehandling 
De alternative planskissene danner deretter grunnlag for det endelige planforslaget. I utarbeidelsen 

av planforslaget foretas den endelige vurderingen av hvilke tiltak som skal inn i den juridiske delen av 

plandokumentet og på hvilket detaljnivå det skal foreslås bestemmelser og retningslinjer. Tiltak som 

ansees verdifulle for den framtidige sentrumsutviklingen, men som ikke kan eller bør inngå i den 

juridiske delen av plandokumentet, sammenfattes og beskrives med anbefalt oppfølging.  

Deretter følger politisk førstegangsbehandling, høring og offentlig ettersyn, behandling av innkomne 

merknader og justering av plan, før politisk behandling og vedtak. 
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Det endelige planforslaget vil bestå av en juridisk del med plankart, planbeskrivelse og 

bestemmelser, samt supplerende materiell i form av temakart. Videre tas det sikte på å fremme 

øvrige temaplaner til vedtakelse, så som plan for uterom i sentrum m.v. Som ledd i planbeskrivelsen 

vil det utarbeides utdypende beskrivelser og illustrasjoner av sentrale tiltak som ansees viktig for 

sentrumsutviklingen. I tillegg vil det vurderes utarbeidet forslag til tiltaks-/prioriteringsplan. Hvor det 

er relevant, vil det også søkes å redegjøre for de økonomiske konsekvenser av forslagene.  

9 MEDVIRKNING 
Utarbeidelsen av ny plan vil følge reglene i plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven 

bestemmer medvirkning på to punkter i prosessen: 

- høring for utkast til planprogram.  

- høring for utkast til plan. 

I begge disse høringene vil det være åpent for alle til å gi sine merknader og innspill til program og 

plan. Ved de formelle høringene, vil man ha krav på å få sin merknad behandlet. Kommunen er 

selvsagt også ellers åpen for forslag, ideer og innspill til planarbeidet med sentrum.  

Det legges uansett opp til en videre prosess - enn den lovpålagte – bl.a. gjennom møter, forelegging 

av problemstillinger i planforum og med interessegrupper. Tidspunkt og tema for møter vil bli 

nærmere kunngjort. Videre vil det bli vurdert workshops og det tas sikte på involvering av fagmiljøer, 

beboere og øvrige sentrumsaktører i prosessen, bl.a. gjennom referansegrupper. 

Det tas sikte på å arbeidet temavis. For å sikre samråd og medvirkning vil det naturlig bli knyttet 

kontakt med eiere, brukere og øvrige brukergrupper som vil bli særlig berørt.  

10 ORGANISERING AV PLANARBEIDET 
Planarbeidet vil følge en prosjektmodell, med politisk- og administrativ styring og ledelse, mens 

arbeidet vil bli utført i tverrfaglige team og med prosjektgruppe og referansegrupper der både 

offentlige og private aktører vil være representert. 

Styringsgruppe 

En ny plan vil være sektorovergripende og administrasjonssjefens ledergruppe vil fungere som 

styringsgruppe for planarbeidet. Administrasjonssjefens ledergruppe består av kommunens 

avdelingsdirektører, stabssjefer og kommunikasjonssjefen.  

Prosjektgruppe 

Det vil bli nedsatt en prosjektgruppe sammensatt av intern fagkompetanse i kommunen. 

Prosjektgruppen vil utføre det løpende planarbeidet. Av hensyn til en effektiv, rasjonell og fokusert 

fremdrift vil prosjektgruppen være av mindre størrelse. Det vil i stor grad bli arbeidet temavis og 

arbeidet vil naturlig skje gjennom møter og øvrig medvirkning fra fagområder og grupper som særlig 

berøres.  

Referansegrupper 

Det vil være to faste referansegrupper. Referansegruppene vil ha en rådgivende funksjon og få 

forelagt planmaterialet ved fastsatte milepæler, som minimum mellom hver fase i prosessen. I tillegg 

arrangeres det presentasjoner, møter og diskusjoner gjennom planprosessen. 

Referansegruppe 1: 
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Byutviklingskomiteen.  

Referansegruppe 2:  

Representant fra Tromsø kommune, Tromsø Sentrum AS, Gårdeierforeningen, representanter fra 

næringslivet (virksomheter/utbyggere/konsulenter), representant fra Universitetet, 

Fylkeskommunen, BaByLe, representant fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og representanter fra beboere.  

Øvrige ressurser 

Aktuelle tema vil bli fremlagt for Planforum og det vil i løpet av planarbeidet bli vurdert om det er 

behov for innleie av eksterne ressurser for deler av arbeidet.  

11 FRAMDRIFTSPLAN 
Et planforslag forventes fremlagt til behandling innen utgangen av 2018. Foreløpig fremdriftsplan 

legges slik: 

 

 Start Slutt 

Vedtakelse planprogram 05/2018  

Situasjonsbeskrivelser – analyser 12/2017 05/2018 

Idè og konseptutvikling 01/2018 09/2018 

Alternativer og valg av løsninger 09/2018 10/2018 

Utforming av planforslag 05/2018 12/2018 

Høring av utkast til planforslag 01/2019 03/2019 

Gjennomgang av merknader - 

revisjon 
04/2019 05/2019 

Vedtak av plan og prosjektslutt 06/2019 06/2019 
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Vedlegg 1: Oversikt over relevante dokumenter, arbeider og vedtak.  

 Dato 
Statlige og regionale planer  
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 12.06.2015 
Klimaforliket under statlige planer 11.06.2012 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging - KMD 
 

 26.09 2014 

Barn og unges interesser i planleggingen 20.09.1995 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 20.12.2016 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen 

30.05.2012 

Statlig  planretningslinje  for  klima-  og  energiplanlegging  i  
kommunene   

04.09.2009 

Fylkesplan for Troms 2014-2025  14.10.2014 
Regional plan for handel og service i Troms 2016-2021  14.01.2016 
Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025  08.12.2015 
  
Kommunale planer og vedtak  
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2026 26.08.2016 
Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 29.03.2017 
Kommunens planstrategi 2016-2019 15.06.2016 
Transportnett Tromsø – Tenk Tromsø! - Hovedrapport 15.06.2016 
Gåstrategi 30.03.2016 
Sykkelstrategi 30.03.2016 
Kollektivstrategi 31.05.2017 
Strategiplan for uterom i Sentrum 2016-2030 25.05.2016 
Kulturplan for Tromsø kommune 25.10.2017 
Gjennomføringsstrategi for Strategisk næringsplan med 
analyse 

27.06.2017  

Sentrumsløftet  19.06.2013 
Kommunedelplan for kulturminner Under utarbeidelse 
  
Relevante arbeider  
Byutviklingens År 05 2006 
Sentrumsplanen av 2008   2008 
Hvor går Tromsø? Ikke behandlet 
«Formingsmål for offentlige gaterom» Ikke behandlet 
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