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Hva saken gjelder 

Saken legges frem for komite og formannskapet som styringsgruppe nå for å orientere om arbeidet så 

langt det er kommet, gi en status og presentere videre arbeid med kommunedelplan for Tromsø 

sentrum. Administrasjonen har tidligere holdt presentasjoner for både byutviklingskomiteen og 

formannskapet, og ønsker en åpen prosess for å gi mulighet til å komme med innspill til videre 

planarbeid.  

 

En åpen og transparent prosess tilknyttet sentrumsplanarbeid fremover anses som et av de viktigste 

elementene for å skape tillit og eierskap til det endelige planforslaget.  

 

Saken redegjør for status med arbeidet med den reviderte kommunedelplan for Tromsø sentrum, 

heretter omtalt som Sentrumsplan 2020. I tillegg redegjøres for fremdrift av planprosessen, og for 

saksbehandling av saker etter plan- og bygningsloven frem til vedtak av Sentrumsplan 2020.  

 

Saksutredning 

 

BAKGRUNN 

Revisjon av gjeldende kommunedelplan for Tromsø sentrum, heretter omtalt som Sentrumsplan 2008, 

er vedtatt i planstrategien 2016 – 2019 (KST sak 125/16). Planstrategien legger til grunn at 

Sentrumsplan 2020 skal tydeliggjøre: 

- Forhold 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 

- Konkretisering av gater og offentlig uterom 

- Revisjon og mulig omfordeling av gategrunn mellom ulike transportformer. 

 

Av Planprogrammet 2018 (FSK 211/18) følger det at Sentrumsplan 2020 skal 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 ivaretagelse av byens bygde historie og 

historiske bygningsmiljø. 

 

Videre følger av pkt. 6 i planprogrammet at en tydeliggjøring av utnyttelse og bestemmelser om 

byggehøyder er særlig viktigge element ved revisjonen, slik det også følger av vedtatt planstrategi.  

  

Det tas dermed sikte på at juridiske bestemmelser om funksjon, volum og byggehøyder vedtas som en 

del av Sentrumsplanen 2020.  

 

For øvrig understrekes at en avgjørende forutsetning for dette planarbeidet er å sikre en utvikling hvor 

prinsipper om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal være førende for de valg som tas. Dette 

betyr blant annet at det skal være enkelt for innbyggerne å gjøre miljø- og klimavennelige valg, f eks 

når det gjedler transport.  

 

Kommunestyret behandlet i sak 26/19 et privat forslag om utvikling av Tromsø sentrum. Det ble votert 

over syv punkt og følgende vedtak ble truffet: «Innspillene oversendes til fagavdelingen for oppfølging 

gjennom arbeidet med Sentrumsplanen og Tenk Tromsø». Følgende punkter ble oversendt: 
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1. Sentrumsløftet revideres innen 1. september 2019 

2. Sentrumsplanen legges frem til endelig politisk behandling innen 1. juni 2019. 

3. Prosjekt «Ny gatevarme» igangsettes for hele sentrum, for å få helhetlig isfrie fortausflater i 

sentrum.  

4. Det vurderes kollektive nærløsninger for transport gjennom sentrum fra Politihuset til 

Hålogaland teater. 

5. Parkeringsplan for Tromsø sentrum utarbeides. 

6. Det inkluderes en handlingsdel for arbeidet med kommunedelplanen for Tromsø sentrum.  

7. Det utarbeides en belysningsplan for sentrum som del av revisjonen av sentrumsplanen 

 

Disse punktene kommenteres under.  

 

 

STATUS FOR SENTRUMSPLAN 2020 - 2032 

Planprogrammet punkt 6 har definert flere temautredninger, og arbeidet med disse er godt i gang. 

Parallelt med arbeidet med temautredningene har det vært en bred medvirkningsprosess for idé- og 

konseptutvikling, i samsvar med Planprogrammet 2018 punkt 8.3 og punkt 9. Det tas sikte på at 

planforslaget legges ut til offentlig ettersyn siste halvdel 2019, med mål om endelig politisk behandling 

og vedtak tidlig i 2020. 

  

Med tanke på oppfølging av innspillene fra Kommunestyret (sak 26/19) anføres følgende: 

1. Handlingsdel med løsninger er ikke en del av Planprogrammet 2018 (FSK sak 211/18). Dette 

har vært begrunnet med hensynet til arbeidets omfang og fremdrift. Sentrumsløftet og ny 

handlingsdel tas derfor ikke inn som en del av det nåværende arbeidet med kommunedelplanen 

for sentrum. Dette ivaretas i stedet gjennom bl.a. at kommunen videreutvikler samhandlingen 

med Tromsø sentrum AS og andre sentrumsaktører, samt kobling til kommunens egne 

avdelinger og tilhørende sektorplaner. 

Medvirkningsprosessen har hatt fokus på å bygge bro mellom tiltak i og utenfor plan- og 

bygningsloven, for å sikre en bedre forankring og et bedre grunnlag for oppfølging og 

gjennomføring av planen. 

2. Planprogrammet ble endelig vedtatt i juni 2018. Administrasjonen har i henhold til vedtaket 

arbeidet med prosess og medvirkning i tidlig fase for å sikre reell medvirkning og et bredt 

eierskap til den kommende planen. Arbeidet med nødvendige utredninger skjer parallelt. 

Planforslaget sammenstilles høsten 2019, med fortsatt bred medvirkning før politisk vedtak om 

offentlig ettersyn innen utgangen av 2019. Det forventes et planvedtak tidlig 2020.  

 

3. Prosjektet «Ny gatevarme» anses som et viktig tiltak for økt mobilitet, og administrasjonen er 

alleredet i gang med å se på muligheter for et slikt prosjekt i samarbeid med sentrumsaktører. 

Dette må kunne skje uavhengig av sentrumsplanarbeidet, samtidig som sentrumsplanen skal 

legge til rette for prosjektet. Kostnader/prioriteringer må gjøres i forbindelse med 

økonomiplanarbeidet.   

 

4. Kollektivutredning inngår i sentrumsplanarbeidet. Utredningen er delvis inntatt i denne saken, 

men legges frem i sin helhet i planforslaget. 

 

Det gjøres samtidig oppmerksom på at Sentrumsplanen er en overordnet arealplan – hvor 

virkemidlene er begrenset til å sette av nødvendige arealer som ivaretar behovet for kollektive 

nærløsninger i planområdet. Planområdet strekker seg fra Hålogaland teater i sør til 
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Kullkransvingen i nord. Politihuset ligger utenfor planområdet for Sentrumsplanen 2020. 

Praktisk etablering av kollektive nærløsninger skjer gjennom prioriteringer i Tenk Tromsø.  

 

5. Det skal utarbeides parkeringsplan for sentrumsområdet i løpet av høsten 2019. Denne legges 

ved endelig forslag til Sentrumsplanen. 2020 

 

6. Se punkt 1. 

 

7. Det er avsatt midler i økonomiplan 2019 til utlysning av en konkurranse for utarbeidelse av 

belysningsplan for hele Tromsø. Dette vil gi grunnlag for videre detaljprosjektering av 

belysningsløsninger for sentrum.  

 

UTFORDRINGER OG TRENDER  

FOR TROMSØ SENTRUM 2032 

Tromsø sentrum har endret seg betydelig siden forrige vesjon av sentrumsplanen ble vedtatt i 2008. 

Samtidig har hele kommunesamfunnet hatt en sterk utvikling. Kommunen har vokst med mer enn 10 

000 innbyggere siden 2008. UiT, UNN og privat næringsliv har vokst betydelig, og bidratt til at 

Tromsø er en by som tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft. De siste årene har vi også opplevd en 

sterk vekst innenfor reiselivet. Dette skaper nye og spennende muligheter for utvikling av både sentrum 

og resten av regionen.  

Det må i denne sammenheng nevnes at Sentrumsplanen 2008 har realisert mye av kapasiteten som 

ligger i planen. Blant annet igangsetting av Vervet og ferdigstillelse av Prostneset.   

Videre har lokale og globale samfunnsendringer gjort sentrum mer komplekst. Der Sentrumsplan 2008 

ble utarbeidet i et 2008-perspektiv, må Sentrumsplan 2020 revideres for å sikre at sentrumsutviklingen 

skjer i lys av dagens nasjonale arealpolitikk, lokale sentrumspolitikk og de utfordringene som vi nå står 

ovenfor. Sentrale stikkord er: 

A) Befolkningsvekst, kompetanse og globalisering gir grunnlag for sentrum som Arktisk urban 

møteplass 

B) Endringer i næring- og forbruksmønster, behov for ny kapasitet og boliger nødvendiggjør 

Kapasitet for en flerfunksjonell by 

C) Bystruktur, byrom, bevaring som grunnlag for transformasjon med Vekst i samspill med vern,  

D) Nullvekstmål, miljøvennlige transportformer og tilgjengelighet til og i sentrum forutsetter Grønn 

og universell mobilitet 

E) At sentrum ikke vedtas, men skapes sammen med forutsigbarhet og handlingsrom ved at relevante 

aktører evner å Løfte sentrum i lag 

 

Dette gir følgende tematiske inndeling av planarbeidet:  
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Utkast til hovedinndeling av sentrum  

 
Planområdet med foreløpig utkast til hovedinndeling av sentrum i sentrumskjernen (blå), randområde 

nord (rød), randområde sør (grønn) og øvre sentrum (rosa). Sjøfronten utbyggingsområde og 

havneavsnitt er vist med rød stiplet strek, og kaipromenaden vist med blå linje.  

 

FØRINGER TIL PLAN OG VIDERE ARBEID 

I det følgende redegjøres det for de tema og føringene som det er arbeidet godt med og som vil danne 

grunnlaget for videre arbeid og nedfelles i forslag til planforslag, plankart og tilhørende 

planbestemmelser. 

A) Lokalglobal rolle: Arktisk urban møteplass  

1. Tromsø sentrum 2032 er en attraktiv arktisk urban møteplass – lokalt, regionalt og globalt 

Tromsø sentrum har historisk vært et viktig lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt møtested – en 

urban base i et arktisk landskap. For Tromsø som by, utgjør Tromsø sentrum en viktig kobling fra vår 
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historiske posisjon som «Porten til Ishavet» («The Arctic Gateway») til vår nåværende og fremtidige 

posisjon som en Arktisk hovedstad. 

 

På sitt beste er byene den mest effektive måten å spre kunnskap mellom innbyggere. De bidrar til å dele 

ideer og kompetanse, til å redusere transportkostnader og implementering av nye innovasjoner. Gode 

byer kombinerer miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk bærekraft til det beste for menneskelig 

samhandling. Det er derfor naturlig at FNs bærekraftige utviklingsmål er en del av arbeidet med 

Sentrumsplan 2020. 

 

Sentrums posisjon i en by er unik – det er en sosial møteplass for bytte av varer, tjenester, ideer og 

menneskelig interaksjon. Sentrum er en demokratisk tilgjengelig arena – åpen for alle innbyggere og 

besøkende. Tromsø sentrum må ha kapasitet til nye programmer som kan bidra til å styrke Tromsø 

som Arktisk hovedstad. Eksempelvis Tromsø museum, Urfolksenter eller bygg for Arktisk råd. Andre 

viktige programmer som bidrar til å utvikle den produktive byen – fra moderne kontorbygg til 

operative havneavsnitt og møteplasser må ha plass i sentrum. Disse programmene må balanseres mot 

bolig.  

 

Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

a) Kartlegge prioriterte nasjonale og globale, private og offentlige programmer, aktuelle 

havneaktiviteter og andre kritiske næringsarealer av betydning for rollen som arktisk hovedstad og 

produktiv by.  

b) Alle nye programmer som kan styrke Tromsø som arktisk hovedstad skal vurderes lagt til sentrum. 

Kommunen skal, i samarbeide med private grunneiere, ha beredskap for eiendom til slike formål. 

c) Andelen hoteller i sentrum vurderes i et langsiktig perspektiv. Herunder aktuell transformasjon til 

andre formål i de samme bygningene. 

 

2. Tromsø sentrum 2032 er et robust, smart og urbant sentrum som gir byen tiltrekningskraft 

både lokalt, regionalt og globalt. Sentrum er en viktig arena for den flerfunksjonelle byen og 

styrker Tromsøs arktiske kompetansemiljø 

 

Globalt flytter folk til byene. Vi går fra en ressursøkonomi til en kompetanseøkonomi. I byenes 

sentrum vises dette i overgangen til den produktive byen. Moderne produksjon og verdiskaping er i 

større grad kompatibel med sentrums øvrige funksjoner. Samtidig opplever vi endringer i 

handelsmønster. Opplevelser erstatter detaljhandel. Reiseliv, kunst og kultur, nisjebutikker, kontorer, 

annen produksjon og bolig fyller sentrums nye rolle, og skaper byliv. Sentrum i en produktiv by må 

tilrettelegges for moderne kontorbygg som svarer på kravene til fremtidens bedrifter. Dette innebærer 

smarte og moderne lokaler, grønne og bærekraftige løsninger, miljøvennlige transportløsninger for 

varer, kunder og ansatte. Næring kan med fordel kombineres med bolig og andre funksjoner som for 

eksempel barnehage. I sum bidrar en miks av funksjoner til gjensidig positiv aktivitet i sentrum.  

 

Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

a) Tromsø sentrum skal være flerfunksjonell, smart og robust  

 Sentrum skal fornyes med moderne og fleksible næringslokaler  

 Sentrum skal legges til rette for opplevelser og næring  

 

B) Arealbruk: Kapasitet for en flerfunksjonell by 

3. Tromsø sentrum 2032 har kapasitet for endret bruk, omdanning og bærekraftige 

investeringer 
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Sentrumsplan 2020 skaper ikke, men skal legge til rette for nye funksjoner. For å sikre posisjonen som 

arktisk hovedstad og produktiv by må sentrum ha rom for endring og plass til nye programmer. Alle 

byer i vekst er i en kontinuerlig endringsprosess. Denne kapasiteten kan finnes i endret bruk av 

eksisterende bebyggelse og byrom, og i ny bebyggelse og nye byrom.  

 

Tromsø har et geografisk lite sentrum, med en stor andel verneverdig bebyggelse, byrom som er 

sårbare hva gjelder sol/skygge og vind og havneaktiviteter som krever plass både på vann- og landside. 

Det betyr at kapasiteten for nytt volum er begrenset. Det er ikke plass til alt.  

Sentrums kapasitet for nytt volum kan finnes i nytt land (utfyllinger), ny bruk av eksisterende 

bebyggelse, samt infill og transformasjon i eksisterende bebyggelse som ivaretar sentrums identitet. 

Sentrumsplanen 2020 sin oppgave er å prioritere og finne balansen mellom skrankene for sentrums 

kapasitet og programmene dette gir plass for. Det vil i aller høyste grad være viktig at det offentlige 

arealet som i all hovedsak er gate- og fortausareal ikke blir gjenstand for omdanning til annet formål. 

Med andre ord skal formålsgensene i eksisterende plan opprettholdes.  

 

Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

a) Sikre maksimal kapasitet gjennom:  

 Beholde fleksibilitet i eksisterende og nye bebyggelse, balansen bolig og næring  

 Vurdere mulighet for utfyllinger, vurdert opp mot havneformål og identitet 

 Fastsette strategier for fortetting og transformasjon som ivaretar sentrums identitet 

 Opprettholde formålsgrensene i eksisterende sentrumsplan.  

 

4. Tromsø sentrum 2032 har en fremtidsrettet balanse mellom produktiv by og bolig 

I en by med begrenset kapasitet for nytt volum må bolig med tilhørende funksjoner balanseres mot 

den produktive byen. Den produktive byen - produksjon og næring i vid forstand - fungerer best når 

den fysiske rammen er flerfunksjonell og endringsåpen. Det betyr generelle lokaler der gateplan 

fungerer i et samspill med uterom og etasjer over som kan ha fleksibel bruk over tid, uavhengig av 

funksjon.  

 

Byboliger gir byliv og bolyst. Det en optimal boform for mange grupper, og en del av moderne og 

fremtidsrettet byutvikling. På den andre sida vil selveiede boliger redusere byens evne til endring og 

transformasjon. Det er for eksempel nokså utenkelig at boligene over Nerstranda noen gang omdannes 

til kontor. Behovet for fleksibilitet i den generelle bybebyggelsen må styre balansen mellom næring og 

bolig. 

 

Det lanseres nå flere prosjekter med bolig fra plan 2 i sentrumskjernen. Sentrumsplan 2008 drøftet og 

tok en restriktiv stilling til andel bolig i sentrum. Bakgrunnen var frykt for konflikter der bolig skulle 

legge bånd på aktiviteter som for eksempel festivaler i sentrum. Denne tankegangen videreføres, mest 

restriktivt for sentrumskjernen.  

 

Randområdene til sentrum og øvre sentrum kan inneholde flere boliger. I nord (Vervet og Nordbyen) 

reguleres det allerede for ca. 1400 nye boliger. Med boliger følger også krav til infrastruktur som 

uteopphold, lek, barnehager og skoler som må finne arealer og finansieres.  

Føringer for Sentrumsplanen 2020, som i all hovedsak også følger av gjeldende plan: 

a) Den generelle bybebyggelsen skal bidra til byliv og være fleksibel i et langsiktig perspektiv. 

 Gateplan i alle bygninger skal ha publikumsrettede funksjoner og åpne fasader med innganger 

mot byrom.  

 Etasjer over skal kunne romme ulike funksjoner over tid.  

 

b) Boliger må ikke hindre bymessige aktiviteter, eller byens evne til endring på lang sikt. 
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 I sentrumskjernen tillates boliger fra plan 4, og for maks 20% av arealet. For randområder fra 

plan 2, og i boliggater/boligområder fra plan 1. Ytterligere skranker for boliger kan følge av 

støy, avvikssone utredes. Alle boliger i sentrum skal ha en stille side. 

 Boliger tillates ikke på gateplan med unntak av historiske områder og øvre sentrum.  

 Arealer for uteopphold. Private uteopphold skal ikke eksponeres i fasader mot offentlige rom 

og privatisere disse. Deler av felles uteopphold for bolig og eventuelt andre funksjoner 

vurderes løst integrert i offentlige byrom med lek. Mulige løsninger av roller i planlegging og 

opparbeiding, tilordning, finansiering og rekkefølgekrav utredes.   

 Gode bomiljø for alle sikres blant annet gjennom variasjon i leilighetsstørrelser og nye 

boformer.   

 Tilhørende infrastruktur: Behov for barnehage og skole utredes i.h.t. antall boliger det 

planlegges for. Nøvendig areal settes av. 

 

C) Byform: Vekst i samspill med vern 

Dette tema er delt i tre. Først hvorfor, hva og hvordan vi verner. Deretter hvordan bystruktur, byrom 

og bebyggelse danner rammer for å utvikle byen ut fra et overordnet, strukturelt byperspektiv. Til slutt 

hvordan dette må løses på prosjektnivå – som infill eller transformasjonsprosjekter.  

5. Tromsø sentrum 2032 har bevart sin historiske bystruktur og byrom, og verdens nordligste 

1800-talls trehusby 

Sentrum er et av Tromsøs unike særtrekk. Det er kompakt, har umiddelbar nærhet til spektakulær 

natur, og ligger på samme historiske sted som da byen ble grunnlagt. Gjennom å styrke sentrum som 

en møteplass med identitet, intensitet og integritet vil Tromsø sentrum gjøre Tromsø til en mer attraktiv 

by lokalt så vel som globalt. 

 

For å gi rammer for ny bebyggelse må vi legge til grunn sentrums arktiske identitet og bymessige 

kvaliteter som skal bevares og utvikles. Dette kan deles i to tema:  

 Bystruktur med sammenhengende byrom og byens forhold til de naturgitte havnene og det store 

landskapet. Bevaring av bystrukturen betyr å la elementene som har strukturert byformen som for 

eksempel byrom, allmenninger, gater, siktlinjer og havneavsnitt fortsatt avgrense byggeområdene i 

byen, og slik styre overordnet utforming og utvikling av byen.  

 Bebyggelsen med verdens nordligste trehusby fra 1800-tallet. Det betyr å bevare og oppgradere de 

verneverdige områdene, også tilhørende byrom. Videre å la områder med verneverdig bebyggelse 

styre infill i disse, og påvirke ny bebyggelse innafor et visst influensområde.  

  
Temakart bystruktur, offentlige byrom og bevaring (sentrumsplan 2008). Kirkeparken og del av Storgata viser helhetlig 
bevaring og utvikling av byens identitet. 

 
Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

a) Bevare etablert bystruktur:  
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 Temakart bystruktur oppdateres i nye planlagte utfyllinger og siktlinjer, ny trasè for 

kaipromenaden og lokalisering av Tromsø museum i offentlig parkområde  

b) Bevare eksisterende byrom:  

 Flere byrom skal med på kartet i tillegg til de grønne: kaipromenade, plasser og torg  

 Legge mer vekt på sammenhengene i nettverket av byrom med lek og uteopphold 

 Utvikle og kartfeste byrommenes ulike kvaliteter og attraktivitet som møteplasser 

 Byrom som også er tilrettelagt for barn og unge fungerer for alle 

c) Vern av eksisterende bebyggelse:  

 Verne Nord-Norges eneste og verdens nordligste bevarte trehusby fra 1800-tallet  

 Større fokus på områder med sammenhengende bebyggelse og tilknytta byrom  

 Kategorisere enkeltbyggenes betydning slik at det blir lettere å gi en kunnskapsbasert analyse 

av de enkelte bygningene og byrommene og deres influensområder 

 Noen enkeltbygg kan utgå og noen nye tilføyes, herunder nyere tids kulturminner   

 

6. Tromsø sentrum 2032 har utviklet og forsterket sentrums arktiske identitet og bymessige 

kvaliteter med oppgraderte klimatilpassede byrom og en by som er vendt mot sundet    

I bystrukturen er de attraktive byrommene svært viktige. Nettverket av offentlige byrom, herunder 

parker, kaipromenade, gågate, torg og plasser skal sikres for allmenheten og ikke forringes av 

endringer i tilgrensende bebyggelse, mht klima (sol og vind). Det er også behov for en oppgradering av 

byrommene i sentrum. Dette kan løses i samarbeide mellom kommunen og private utbyggere.  

 

Et hovedgrep i Sentrumsplanen 2020 vil bli å styrke sjøfronten og skape en sammenhengende 

kaipromenade. Dette har vært et mål i mange sentrumsplaner. Kommunen har åpnet for utvikling i 

sjøfronten i Nordbyen og Vervet. I tillegg blir det fremmet reguleringsplaner for Austad med hotell og 

utbygging langs kaien, samt Mackkvartalet og museum. Det vil derfor være viktig å sørge for at hele 

kaifronten ikke bygges igjen. Vi skal ivareta byen som en arktisk hovedstad og porten til Ishavet. Dette 

forplikter også i måten vi forholder oss til kaifronten og sjøen på. 

  

Havnevirksomhet skal fortsatt være en aktiv funksjon i Tromsø sentrum. Det betyr at sikkerhetskrav 

noen ganger kan hindre allmenheten tilgang til kaiene, og at støy fra skip og båter må hensyntas ved 

valg av funksjoner på land.  

 

Kunst- og byrom langs sjøfronten er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og 

KORO/Kunst i offentlige rom. Kunst som grep, både som del av byrommene og planprosessene i 

sentrum er et nytt satsningsområde. Tromsø kommune er pilotkommune for KOROs satsning på kunst 

og byutvikling. Kunst og kunstneriske prosesser vil være et viktig verktøy for å identifisere det 

stedegne, skape attraktive byrom og en ny identitet langs kaipromenaden. Kunst vil være del av 

byrommene langs sjøfronten, og får en ny rolle ved å inngå i tidlig fase av kommunale planprosesser 

for å være med på å påvirke og gi nye perspektiver til våre offentlige rom. Sjøfronten har et stort 

potensial som ny møteplass for både innbyggere, besøkende og turister. 

 

Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

a) Utvikle bystruktur og byrom:  

All endring av byformen skal ivareta og forsterke byrommenes identitet, klima og kvaliteter. 

 Funksjoner i første etasje skal bygge opp under byrommenes aktiviteter og intensitet   

 Ny bebyggelse skal underordne seg øyas profil og Tromsøbruas høyde  

 Ny bebyggelse skal ivareta og bygge opp under offentlige rom som gater, parker og torg som 

strukturerende elementer 

i) Ingen ny bebyggelse utenfor etablerte byggelinjer mot offentlige rom i bystrukturen  
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ii) Ingen høyere bebyggelse sør for etablerte og viktige byrom  

iii) Ingen ny bebyggelse som belaster viktige uterom med økt vind og turbulens  

 Klimatiske konsekvenser av ny bebyggelse – sol/skygge og vind – utredes mht de viktige 

byrommene  

 Strategi for kvalitet i byrom gjennom felles løft mellom kommune og utbyggere.  

b) Utvikle byen med respekt for vern av trehusbyen: 

All endring av byformen skal ivareta vern av verdens nordligste 1800-talls trehusby,  

 Alle tiltak innenfor verneverdige områder og bebyggelse skal underordne seg bebyggelsens 

struktur, skala, høyder og volum. Det skal fastsettes bestemmelser for de bevaringsverdige 

bygninger som sier hva som kan tillates av tiltak og eventuelt tilgrensende høyde, se kap 6 

infill  

 Definere influensområder til verneverdig bebyggelse. Alle tiltak som er innenfor 

influensområdet til verneverdige områder og bebyggelse skal tilpasse seg bebyggelsens 

struktur og skala, se kap 6 transformasjonsområder  

 

c) Byen skal vendes mot sjøen igjen og ivareta havnevirksomhet som del av byutviklingen    

 Kaipromenaden er prioritert byrom, og skal opparbeides som et attraktivt og interessant byrom 

for allmenheten. 

 Sjøfronten skal balansere krav til levende havnevirksomhet og attraktive funksjoner på land. 

 Offentlige formål og attraksjoner kan prioriteres i sjøfronten, og være kompatible med 

havnevirksomhet.  

 Grensesnitt mot sundet skal utformes med spunt eller kai, ikke utfyllingskanter. 

 Alle kanter mot sjø og tilhørende areal i sjø skal vurderes som mulig kai og havn først. 

d) Kunst og byroms-prosjektet med KORO skal gis plass og utføres langs kaipromenaden.  

 

7. Tromsø sentrum 2032 har gjennom infill og transformasjon forsterket og utviklet identitet, 

byrom og bymessige kvaliteter.  

 

Rammene for ny bebyggelse i Sentrumsplan 2008 er ulike for verneområder og 

transformasjonsområder. Ny bebyggelse i verneområder (infill) har konkrete krav til tilpasning til 

eksisterende struktur. For transformasjonsområdene gjelder få konkrete fysiske rammer for ny 

bebyggelse. Det er forutsatt at rammer skal settes tilknyttet prosjekt (detaljreguleringsplan), noe som 

gir liten forutsigbarhet for utbyggere, kommunen og berørte naboer. Todelingen videreføres, men 

planregimene justeres. 

 Regimet for infillprosjekter i verneområder trenger en tydeligere presisering, og tilpasning til 

temakart bystruktur, byrom og bebyggelse. Bestemmelsene må fortsatt forutsette at en del av disse 

sakene behandles som byggesaker, dersom de er i tråd med rammene i planen.  

 Regimet for transformasjonsprosjekter skal bli mer konkret mht høyder og volum. Disse skrankene 

settes ut fra bebyggelsens påvirkning på bystrukturen, byrom og influensområder for 

verneområder/enkeltstående verneobjekter, jfr kap 5. Kravet om at enkeltprosjekter utløser plan for 

hele kvartalet revurderes ved at det vurderes om det er mulig å avbøte med særlige/forsterkede 

tilpasningskrav når man regulerer ett bygg, hvor helheten sikres. Det viktige er en byplanfaglig 

analyse som viser prosjektet i forhold til kontekst, herunder influensområdene av vern og utforming 

mot offentlige rom, i tillegg til kvartalet, uten at det nødvendigvis følger reguleringsplikt med hele 

analyseområdet. I noen tilfeller bør kommunen likevel pålegge felles regulering, for eksempel 

steder der parkeringsplasser sperrer for infillprosjekter, det aktuelle prosjektet har betydelig 

negativ påvirkning på naboeiendommer eller det foreslås prosjekter i strid med rammene i 

Sentrumsplan 2020.  
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Gode eksempel på infill i historisk miljø til venstre, og transformasjon av et kvartal til høyre.  

 
 

 

 

Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

 

a) Den digitale bymodellen oppdateres med alle aktuelle prosjekter høsten -19, som en del av 

sentrumsplanarbeidet.  

b) Ny bebyggelse som infill/fortetting innafor definerte verneområder skal underordne seg etablert 

bystruktur, byrom, samt den etablerte bebyggelses struktur, skala, høyder og volum og tilpasse seg 

formspråk og materialbruk. I ny planbeskrivelse skal disse begrepene forklares gjennom 

prinsippskisser og eksempler for de enkelte hovedområdene. 

c) Planen skal identifisere nye transformasjonsområder. De mest aktuelle transformasjonsområdene 

som har behov for prinsipper for ny bebyggelse er:   

 Langs Grønnegata fra Strandskillet til NAV-bygget, særlig på østsiden  

 Boligkvartaler i øvre del av sentrum/overgang til sentrumskjernen  

 Ved Fylkeshuset 

 Områder langs sjøfronten 

 

d) Ny bebyggelse innenfor definerte transformasjonsområder (omdanningsområder) kan skape ny 

struktur, skala, høyder og/eller volum.  

 Bebyggelsen skal underordne seg og forsterker etablert bystruktur og byrom, eller føye til nye 

byrom i nettverket og tilpasse seg verneverdig bebyggelse. Ny bebyggelse skal også tilpasse 

seg formspråk og materialbruk i de faktiske omgivelsene. I ny planbeskrivelse skal disse 

begrepene forklares gjennom prinsippskisser og eksempler for de enkelte hovedområdene. 

 Høyder skal settes unikt for hvert område/kvartal ut fra hensyn til bystruktur, byrom og vernet 

bebyggelses influensområder. Ny bebyggelse skal ikke skyggelegge eller skape mer vind og 

turbulens i etablerte byrom. Ny bebyggelse skal underordne seg øyas profil og Tromsøbruas 

høyde.  

 

e) Det skal vurderes hvorvidt det skal tillates flere høyhus i sentrum. Dersom det er aktuelt, skal det 

utarbeides en strategi for lokalisering, mønster, tetthet og utforming av flere høyhus i sentrum. 

Definisjon av høyhus i sentrumssammenheng redegjøres for i sentrumsplan 2020:  

 Spredning med gitte avstander eller samling i grupper 

 Lokalisering utredes ut fra analyse av sentrum iht. soneinndeling, jf. kart side 5. 

 Utforming: Frittstående eller integrert i kvartaler? The Edge er et eksempel på utforming som 

reduserer visuell og klimatisk konsekvens av høyhus gjennom integrering i kvartal som base.  

 Plassering innenfor hvert enkelt kvartal: plassering i søndre del av kvartal kaster ikke skygge 

på offentlig rom, men kan skyggelegge felles bakgård. 
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D) Tilgjengelighet: Grønn og universell mobilitet  

8. Tromsø sentrum 2032 er regionens viktigste knutepunkt; fotgjengerprioritert, tilrettelagt for 

arktisk drift og grønne reiser til og i sentrum 

Tromsø sentrum er det viktigste knutepunktet i hele regionen, og er det første inntrykket for besøkende 

til den arktiske hovedstaden. Mobilitetsløsningene i sentrum må være universelt utformet og tilrettelagt 

for alle brukere året rundt, med en arktisk drift som forventes i et urbant og fremtidsrettet sentrum.  

 

Behov for miljøvennlige transportformer i sentrum blir stadig viktigere. Mobilitetsplanlegging i 

sentrum skal ta hensyn til de overordnete føringene skissert ut i samarbeid med TENK Tromsø, 

Tromsø Havn, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune, Arealbruksperspektiv og hvordan det 

bidrar til optimal byutvikling i sentrum skal vektlegges. 

Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

a) Utrede og fastsette kollektivtrasé som bidrar til bedre arealbruk i sentrum, men samtidig gjøre det 

lettere å velge miljøvennlige transport:  

 Avsette areal til bussholdeplasser i sentrumsområder 

 Utrede behov for å ta ut boliggater jf. sentrumsplanen 2008, temakart 3 som følger av nytt 

trafikkmønster 

b) Utrede og fastsette et gate- og byromsnettverk som gjør det mulig å opparbeide isfrie fortau, som 

sees i sammenheng med kollektivløsninger og parkeringstuneller  

 Videreføre krav til oppvarmet fortau i detaljreguleringer 

 Prosjekt «isfrie fortau» tas inn i økonomiplan 

c) Varelevering, renovasjon og næringstrafikk i sentrum sikres 

d) Begrense overflateparkering, samt utrede behov for parkering for de som er avhengig av privatbil, 

med et fokus på HC parkering i sentrumskjernen 

e) Definere og kartfeste trasé for sykkel  

f) Bestemmelsesfeste kommunalteknisk norm (vedtatt november 2017) for å sikre at gate og byrom er 

prosjektert slik at arktisk drift sikres  

g) Havnivåstigningsproblematikk tas inn i VAO rammeplaner 

 

9. Tromsø sentrum 2032 er en trygg arena med gode urbane bymiljø og bomiljø for alle 

livsfaser 

Arealbruken skal viser hensyn til folkehelse, gjennom forståelse for et utemiljø som ikke forringes av 

miljøpåvirkninger, men legges til rette for urbanitet med bokvalitet. 

Føringer for Sentrumsplanen 2020: 

a) Utrede avvikssoner for støy som muliggjør etablering av støyfølsomme funksjoner i 

sentrumsområder jf. T-1442, samt tilhørende minste krav til bebyggelse og uteoppholdsareal i 

støysoner: 

b) Utarbeide belysningsplan, med grunnlag i «Strategi for uterom 2016-2030» 

c) Sikre et byromsnettverk av gågate, torg, plasser og parker som knyttes sammen ved en sterkere 

formgivning som gir lesbarhet og trivsel 

d) Utearealer utarbeides med hensyn til barn og unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne  

e) Utarbeide nye lekeplasskategorier for sentrumsområdet: med plan for oppgradering av 

sentrumskjernen sammen med en innholdsrik kaipromenade i sjøfronten.  

 

E) Gjennomføring: Løfte sentrum i lag!  

10. Tromsø sentrum 2032 har etablert felles ambisjoner og en samhandlingskultur for 

sentrumsutvikling 
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Felles ambisjoner  

Sentrumsplanprosessen bør brukes til å etablere en dagsorden og ambisjoner for sentrum som er 

omforent mellom kommunen, private utbyggere og innbyggere og andre aktører i sentrum. 

 

Gjennomføring av planer –  samhandling om bedre byrom  

Et hovedgrep i planen vil være å rette fokus mot et system for oppgradering av offentlige byrom der 

kommunen og private utbyggere bidrar. Dette kan kreve nye roller i planlegging, prosjektering, 

utbygging og finansiering. Det er en omforent enighet om at byrommene i sentrum trenger 

oppgradering, og at private utbyggere bør bidra til dette når prosjekter realiseres. Utfordringen er et 

lovverk som ikke er rigget for dette. Kommunen har en nøkkelrolle i å samordne et felles løft for 

byrommene i sentrum, men gjennomføring må skje i samarbeide med Tromsø sentrum as og private 

aktører.  

 

Kommunen og fylkeskommunen har fått tilsagn om prosjektmidler fra KMD for prosjektet: «System 

for samordning av offentlig/privat utbygging av uterom og infrastruktur i sentrumsområder».  

 

Gjennomføring av planer –  utbyggingsavtaler  

Med et omforent regime for oppgradering av uterom vil også utbyggingsavtaler ha faste retningslinjer 

med tanke på bidrag til byrommene. 

 

Balansen mellom forutsigbarhet og handlingsrom finnes i sammenhengen mellom detaljeringsnivå i 

planregimet og hvordan planprosessene er rigget:  

 Sentrumsplanen må bli tydeligere på rammer for fysisk form – struktur, høyder og volum   

 Prosesskravene må klargjøre tydeligere hva som skal skje i tidlig fase av prosjektene slik at det 

opprettes en konstruktiv dialog og kunnskapsvinnende prosess. 

 

 

VIDERE ARBEID FREM TIL VEDTAK AV SENTRUMSPLAN 2020 

 

Planprosessen  

Dette er en orienteringssak om arbeidet så langt det er kommet, status og veien videre. I denne fasen 

fant administrasjonen at det ble vanskelig å løsrive noen prinsipper fra helheten. Det er arbeidet frem 

føringer som det er ønskelig å legge til grunn for et videre arbeidet med planarbeidet frem til endelig 

vedtak. Som det fremgår over vil temautredningene og medvirkningen i idé- og konseptutviklingsfasen 

sammenstilles til en planskisse i løpet av høsten 2019, som brukes i det videre medvirkningsarbeidet. 

Det er mål om endelig politisk behandling og vedtak tidlig i 2020. Denne fremdriften vil være i tråd 

med prosesskravene i plan- og bygningsloven. 

 

Behandling av enkeltsaker  

Frem til ikrafttredelse av Sentrumsplan 2020 skal Sentrumsplan 2008 gjelde for saksbehandling. 

 

Vedtakskompetanse: 

Formannskapet 

 

 

 

 


