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01 Sammendrag 
  

  

Bakgrunn Reguleringsarbeidet for Prostneset har pågått i lengre tid. Forelagte 

planforslag er et resultat av bearbeiding og revidering av tidligere 

planforslag fra 2009. Forslagsstiller har basert nytt planforslag på 

planprogram fastsatt 09.11.10, samt planutvalgets vedtak om rammer 

og føringer i sak 137/08. 

  

Mål for planen Oppdragsgiver ønsker å realisere en ny og moderne havneterminal og 

trafikknutepunkt, samt gjøre Prostneset til et attraktivt 

sentrumsområde. Planforslaget tilrettelegger for opprydding og 

strukturering av trafikkmønsteret til og fra havneterminalen, samt 

opprettelse av nye publikumsvennlige områder i form av både park 

og torgareal. 

  

Hovedinnhold Planforslaget legger til grunn utbyggingsalternativ 1B. Det ønskes 

etablert et nytt terminalbygg med blandete funksjoner både for 

reisende og ikke-reisende, med bruksareal på 7850 m
2
. I tillegg 

etableres to mindre bygg med supplerende funksjoner både til 

havnevirksomheten, og til Prostneset som sentrumsområde. Dagens 

oppstillingsplass for busser omreguleres til parkareal, og all trafikk til 

terminalen legges til en egen kjørerampe. Hovedatkomst til og fra 

planområdet blir via Kirkegata og Storgata. 

  

 I tillegg tilrettelegges det for et nytt hotellbygg foran Havnebygget og 

Skattens hus. Bygget vil også romme en cruiseterminal. 

  

Konsekvenser Planforslaget tilrettelegger for større bygningsvolum enn i dag. 

Maksimal byggehøyde på Prostneset blir k +16, som medfører at noe 

utsikt til bebyggelsen langs fjellsiden i Tromsdalen forsvinner. Sikten 

fra Roald Amundsens plass mot Tromsdalen reduseres i forhold til 

fjellsiden, men fjellformasjon/landskapet forblir synlig i bakgrunnen. 

Siktforholdene mot sør forbedres litt i forhold til situasjonen med 

kaiskur 5 (nå revet). 

  

 Planen sikrer bevaring av Kirkegata 2 og Arnesenbrygga, samt vern 

av middelalderkirkegården tilknyttet Domkirken og Roald 

Amundsens plass. 

  

 Oppryddingen og struktureringen av trafikkmønsteret medfører 

sikrere og bedre forhold for gående og syklende, samt legger til rette 

for en effektiv avvikling av et komplisert trafikkbilde. 

  

Konfliktforhold Kulturetaten ved Troms fylkeskommune har i sin merknad til 

planprogrammet varslet mulig innsigelse til planen dersom det ble 

fremmet planforslag med alternativene 1B eller 1C som 

utgangspunkt. Planforslaget risikerer derfor en innsigelse fra 
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fylkeskulturetaten. 

  

Byutviklingssjefens 

vurdering 

Planforslaget er utredet i tråd med fastsatt planprogram, og følger 

rammer og føringer gitt av kommunestyret i 2001 og videreført av 

planutvalget i 2008. Prosjektet og planforslaget har rettet seg etter 

forrige forslags innvendinger fra kommunen, sektormyndigheter samt 

private parter. Byutviklingssjefen vurderer tiltaket som positivt både 

for Prostneset som havneterminal og for områdets rolle som 

sentrumsområde. Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. 

  

02 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte saksdokument 
 

01. Oversiktskart / lokaliseringskart 20.04.09 

02. Forslag til reguleringsplankart 01.02.11 

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 02.02.11 

04. Forslag til planbeskrivelse 01.02.11 

05. Forslag til uteromsplan   

06. Utomhusplan beskrivelse 01.02.11 

07. Illustrasjon 0-alternativ 15.09.10 

08. Illustrasjon alternativ 1A 15.09.10 

09. Illustrasjon hovedalternativ 1B 15.09.10 

10. Illustrasjon alternativ 1C 15.09.10 

11. Delutredning Kulturmiljø og sikt del 1  01.02.11 

12. Delutredning Kulturmiljø og sikt del 2 01.02.11 

 13. Delutredning Landskapsanalyse 01.02.11 

 14. Delutredning Næring og sysselsetting 15.11.10 

 15. Delutredning Trafikkanalyse 01.02.11 

 16. Delutredning Risiko og sårbarhet 14.01.11 

 17. Klimavurdering analyseillustrasjon 16.02.11 

 18. Klimavurdering 16.02.11 

 19.Klimavudering anbefalinger 16.02.11 

Utrykte vedlegg: 

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument 

Sakfremlegg sak 137/08 (opprinnelig planforslag) 

 

Overordna planer /vedtak 

 

· KDP for sentrum (vedtatt 11.06.08) 

· Sanering av havbunn i Tromsø havn (sak 11/08) 

· Forurenset sediment i Tromsø havn, supplerende kartlegginger og 

tiltaksvurderinger (Akvaplan-niva rapport 3763-1) 

· Analyse for egnet plassering av kollektivt trafikknutepunkt i 

Tromsø sentrum (Asplan Viak) 

Fastsetting av planprogram for plan 1517 (sak104/10) 

 

Reguleringsplaner  

 

· Plan 4, Kirkegata, Storgata, Søndre jete  

· Plan 5F, endret regulering; Prostneset nedenfor kaigata  

· Plan 66, Roald Amundsens plass 

· Plan 82 Sjøgt, Fr. Langesgt, kaia, Kirkegata  

· Plan 1324, pumpestasjon, i kaihuken ved hurtigbåtkaia  

Plan 1718 Kaituvidelse Prostneset (28.10.09)  
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03 Planfakta  

 
Kart over planområdet og berørte eiendommer  

 
  

Planområdets størrelse 35 daa 

  

Gjeldende reguleringsformål Gate 

/bussterminal, 

kai, lager, park 

  

 Foreslåtte hovedformål for hele:                      

 Havneterminal (HT)  

 Kai (K)  

 Forretning/kontor/tjenesteyting (F/K/T)  

 Kontor/tjenesteyting (K/T)  

 Hotell/overnatting (H)  

   

 Total BRA uten åpne overbygde areal 11650 m
2
 

 Total BRA med åpne overbygde areal 14850 m
2
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Andre relevante planfakta: 

Forslagsstiller ønsker å etablere ny havneterminal med supplerende 

funksjoner for ikke-reisende. De supplerende funksjonene består 

blant annet av lokaler for kulturell og kommersiell virksomhet, 

forretningsvirksomhet, hotell og bevertning. 

 

Plan 1718 Prostneset kaiutvidelse (vedtatt 28.20.09) var opprinnelig 

en del av planområdet for plan 1517. For videre saksbehandling av 

saker på Prostneset ønsker kommunen én reguleringsplan for 

området. Forslag til plan 1517 legges derfor frem med arealet for 

1718 integrert slik det ble vedtatt i 2009. Dette er kun en teknisk 

tilpasning, hvor vedtatt kart, bestemmelser og uteromsplan tas inn i 

planforslaget til plan 1517. 

 

 

 

 

 

  

 

  

04 Beskrivelse av 

planprosessen 

  
Dato: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Planprosessens 

spesielle sider 

Oppstartsmøte med Byutvikling 03.07.07  

Annonsert oppstart av planarbeid (og 

tilskrevet partene) 

12.07.07 

Forslag til reguleringsplan nr 1 30.06.08 

Forslag til reguleringsplan nr 2 12.01.09 

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 17.02.09  

Opphevelse av vedtak om utlegging til 

offentlig ettersyn, sak 09/1543 

29.04.09 

Offentlig ettersyn planprogram 17.05.10 – 

28.06.10 

Fastsetting av planprogram, sak 104/10 09.11.10 

  

Vedtaket om utlegging til offentlig ettersyn av forrige planforslag 

ble opphevet av Fylkesmannen i Troms. Ettersom det ble stilt krav 

om konsekvensutredning av reguleringsplan for Prostneset har 

forslagsstiller nå utarbeidet et konsekvensutredet forslag til 

reguleringsplan. 
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05 Byutviklings-sjefens 

planvurdering 

  

  

Bakgrunn Planområdet under utredning inkluderte opprinnelig arealet som i dag 

dekkes av plan 1718 – Kaituvidelse Prostneset (vedtatt 28.10.09). På grunn 

av innsigelser mot det opprinnelige planforslaget for plan 1517 ble arealet 

for kaiutvidelse skilt ut som egen plan og deretter behandlet. Utvidelsen av 

kaien ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget 02.09.08 (del av 

plan 1517), men skilt ut som egen reguleringsplan da vedtaket om plan 1517 

(17.02.09) ble opphevet av Fylkesmannen.   

 

Ved behandling av forrige forslag til plan 1517 stilte fylkeskommunen krav 

om at planforslaget måtte konsekvensutredes med hjemmel i forskriftens § 3, 

og dette har forslagsstiller imøtekommet. 

  

 Planområdet er regulert til bussterminal, gate/bussterminal, kai, lagerbygg og 

park. I overordnet plan for sentrum er området avsatt til terminal. At 

terminalen kan inneholde servicefunksjoner og funksjoner også for ikke-

reisende ansees avklart i planutvalgsvedtaket om rammer for utvikling av 

Prostneset datert 28.11.01. Samme vedtak lå til grunn for planutvalgets 

rammeavklaring i vedtak i sak 137/08. 

  

 Det ligger til grunn for planarbeidet og planforslaget at distriktsbusser ikke 

lenger skal terminere på Prostneset. 

  

Forhold til overordnete 

planer 

Området for plassering av ny havneterminal er satt av til terminal. I tillegg er 

huken mellom dagens terminalområde og hurtigbåtkaia vedtatt fylt igjen i 

plan 1718 for kaiutvidelse på Prostneset. Formålene kontor, forretning og 

tjenesteyting er ikke i tråd med formålet terminal, men følger opp 

planutvalgets vedtak i sak 137/08. 

 

 
  

Mål for planen Målet for planen er å utforme Prostneset til et bærekraftig trafikknutepunkt 

som tilbyr effektiv kommunikasjon for de reisende, og å utvikle Prostneset 
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som attraktivt sentrumsområde i godt samspill med omgivelsene og med 

funksjoner også for ikke-reisende. 

Hele havneområde skal strammes opp, og de ulike brukergruppene 

separeres. En endelig plan vil bidra til en nødvendig oppgradering av 

kaiområdet på Prostneset. 

 

En av de uttalte intensjonene med utvikling av havneområdet i sentrum er å 

revitalisere forholdet mellom by og havnefront. Planforslaget legger til rette 

for en kommersiell og en kulturell del, i tillegg til terminalfunksjoner. 

  

Hovedinnhold Diskusjonene rundt utbygging på Prostneset dreier seg i all hovedsak om 

volum på, og plassering av bygninger. Andre sentrale elementer i 

planforslaget er bevaring, og hvilke funksjoner som bør kombineres med 

transportvirksomheten ved en havneterminal. 

  

 Planarbeidet har tatt utgangspunkt i tre ulike utbyggingsalternativer 

presentert i fastsatt planprogram. Gjennom sonderingen i utredningsarbeidet 

i forbindelse med utarbeidelsen av planen har forslagsstiller besluttet å 

basere planforslaget på alternativ 1B: 

  

 
Alternativ 1B fra planprogram fastsatt 09.11.10 i sak 104/10 

  

 Terminalbyggets planlagte form medfører noen større åpne overbygde areal. 

Dette gjelder hovedsakelig kaiareal for hurtigbåtkai i sør hvor terminalens andre 

etasje vil få en utkraging over kaiflaten, og på nordsiden av terminalen over 
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rampen. 

  

 Alternativ 1A ble ikke foretrukket ettersom dette vil romme et minste felles 

multiplum av funksjoner for gods- og persontrafikk. Utbyggingen ville ikke 

bidratt til en oppgradering av Prostneset i noen særlig grad, og havneområdet 

ville fortsatt fremstå som et innholdsløst trafikkareal uten tilknytning til 

bylandskapet og dets funksjoner. 

 

Alternativ 1C er tilnærmet identisk med forrige planforslag fra 2009. 

Tilbakemelding fra offentlige og private interessenter var at ønsket bebyggelse 

var for stor både i antall kvadratmeter og i byggehøyder. Forslaget forholdt seg 

heller ikke til rammer lagt av kommunestyret og planutvalget. 

Utbyggingsalternativet ble i all hovedsak inkludert for å illustrere ulikhetene 

mellom alternativ 1B og C, og spesielt fordelen ved det valgte hovedalternativet. 

  

  
Fasade mot Roald Amundsens plass Fasade mot Nerstranda 

  

Terminalbygg Nytt terminalbygg foreslås lagt til den sørlige delen av terminalområdet. 

Terminalbygget etableres i to etasjer med godshåndtering på første plan (kote 

+2,5), og andre terminalfunksjoner i andre plan (kote +8,5). Tiltenkt kjørerampe i 

bue fra Roald Amundsens plass til Kirkegata går langs terminalbygget. 

  

 Reguleringsbestemmelsene sikrer at det legges publikumsinnganger på alle sider 

som grenser til offentlige gater og byrom, og tillater følgende virksomhet over to 

plan: publikumsareal, forretningsareal, kontorvirksomhet lager/godshåndtering, 

serviceareal, samt åpnet overbygd areal. 

  

 Terminalbygget planlegges med utkraging over kaiareal i sør og torgareal mot 

vest. Dette utgjør det bestemmelsene kaller åpne overbygde areal. 

  

Bygg A Bygg A ønskes etablert mellom ny kjørerampe og ny park i felt P2. Bygget 

tilrettelegger for formålene kontor, forretning og tjenesteyting, og bestemmelsene 

tillater følgende underformål: offentlig og privat tjenesteyting, kulturformål, 

bevertning og kontorvirksomhet. 

  

 Bygget plasseres på det som i dag er trafikkareal med blant annet oppstilling av 

busser og manøvreringsareal i forbindelse med eksisterende godsterminal. Med 

en maks byggehøyde på kote +16 meter vil bygget bli et relativt dominerende 
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bygg i forkant av selve terminalbygget, og som en del av det nye parkområdet. 

Bygget tenkes å romme de funksjoner for ikke-reisende som var en del av 

planutvalgets rammer for vedtak i sak 137/08. 

  

Bygg B Det minste av de nye byggene ønskes etablert oppå godshåndteringsarealet, 

mellom hovedterminalbygget og felt T2. Bygget skal romme offentlig og privat 

tjenesteyting i form av publikumsrettet virksomhet. Maks byggehøyde er kote 

+16 meter; det samme som bygg A, og blir dermed lite fremtredende i 

bylandskapet. 

  

Bygg C Bygget omfattes ikke av de rammene for utbygging på Prostneset som ble satt av 

planutvalget i sak 137/08. Bygget ønskes plassert foran Kirkegata 1 og Skattens 

hus. Det tillates etablert med maks gesimshøyde kote +18,5 meter og maks 

mønehøyde kote + 22 meter. Dette tilsvarer høyden på bakenforliggende 

bygninger. 

  

 Bygget planlegges å romme hotellvirksomhet og bevertning. I tillegg tillates 

terminalfunksjoner for cruisebåttrafikken og tekniske rom for drift av kaiarealet. 

  

Torg/park Det ønskes etablert fire nye byrom (torg/park) i feltene T1-3 og P2. Torg 1 og 2 

etableres i tilknytning til hovedterminalbygget på felt HT, men parken P2 

etableres mellom Kirkegata 2 og nytt bygg på felt F/K/T 

  

 

 
  

 Prostneset preges av å være et trafikkareal for reisende med hurtigbåt, hurtigruta 

og buss. De nye byrommene vil, sammen med en ny innholdsrik og attraktiv 

terminal, gjøre området tilgjengelig og innbydende for både byens befolkning 

samt reisende.  

 

Ved å stenge arealet mellom Roald Amundsens plass og P2 for biltrafikk 

forbeholdes områdene for gående og syklende, mens trafikken ledes rundt og på 

utsiden av uterommene. Dette vil øke sikkerheten og attraktiviteten. 

  

Trafikk Utvikling og utbygging av havneområdet forutsetter oppstramming og omlegging 

av dagens trafikkareal og kjøremønster i planområdet. Økt havneaktivitet vil 
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generere mer gods- og busstrafikk til og fra området. Det tilrettelegges ikke for 

kundeparkering for privatbiler, og de kommersielle arealene vil dermed ikke 

generere bilturer i den grad man ser andre plasser i Tromsø. Biltrafikk til og fra 

området forårsakes av reisende med hurtigbåt og Hurtigruta, og vil opprettholdes 

som i dag. 

  

 Henting og bringing med personbil skal skje rundt felt T1 vest for 

terminalbygget, i trafikkarealet i tilknytning til rundkjøringen mellom nytt 

terminalbygg og Odd Berg-bygget. 

  

 Et nytt terminalbygg vil anlegges med en kjørerampe i forlengelsen av Roald 

Amundsens plass som går i en bue mellom utbyggingsfelt HT og F/K/T, for så å 

treffe Kirkegata ned mot havnearealet. Rampen forbeholdes buss og taxi. 

  

 Ved å stenge for gjennomkjøring på nedsiden av Roald Amundsens plass må 

gaten parallelt med Odd Berg-bygget (adresse Roald Amundsens plass) åpnes for 

toveis trafikk. Dagens vei har tilstrekkelig areal for å etablere fortau, 

opprettholde dagens parkeringsplasser, og få plass til to kjørefelt. 

  

 Dersom man ikke åpner for toveis trafikk ned langs Odd Berg-bygget, må 

gateløpet mellom Roald Amundsens plass og felt P2 åpnes for biltrafikk. Da vil 

både eksisterende og nytt parkareal miste både attraktivitet og tilgjengelighet, og 

området vil i større grad preges bil- og busstrafikk i et uforutsigbart 

kjøremønster. 

  

 Hovedtrasé til og fra Prostneset vil da bli Storgata – Kirkegata, med mulighet for 

trafikk til via Strandgata. 
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Bevaring Planforslaget konkretiserer kommunedelplan for Sentrum sin vedtatte 

bevaring av Roald Amundsens plass som en del av 

middelalderkirkegården i tilknytning til Domkirken. Området 

båndlegges i denne planen etter Kulturminnelovens § 4. 

  

 Planforslaget følger også opp Sentrumsplanens bestemmelser om 
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bevaring av Kirkegata 2 (Trafikkanten) og Arnesenbrygga.  

  

  

Tilgjengelighet, 

sikt 

og åpenhet 

 Planutvalget har gjennom vedtak i sak 137/08 satt rammene for 

utbygging på Prostneset. Innenfor disse rammene har man arbeidet for å 

i minst mulig grad redusere dagens åpenhet og sikt, samt forsøkt å skape 

nye og bedre utsiktspunkt. 

  

 Utsikten fra Roald Amundsens plass mot øst er ivaretatt ved at 

kjørerampen åpner for en bredere utsikt til sundet enn med dagens 

kaiskur 2 og 3. 

  

 Realisering av ny havneterminal vil etablere et nytt torg og en ny 

utsiktsterasse mellom terminalbygget og bygg B oppe på rampen. 

Området er planlagt som et åpent byrom med mulighet for aktiviteter 

som blant annet uteservering. Torget legges på kote +8,5 meter, og vil 

skape kontakt mellom bylandskap og Tromsøsundet. Utsiktsterassen blir 

lett tilgjengelig for allmennheten på toppen av rampen i forlengelsen av 

gateløpet foran Odd Berg-bygget, og vil gi fri utsikt mot nord og sør. 

Plassen har potensiale til å utvikles til et attraktivt og brukervennlig 

område både for reisende og byens innbyggere. 

  

 Et nytt terminalbygg åpner opp sikt mot sør ved at det etableres lenger 

øst (ut mot sundet) i forhold til det gamle skur 5 (venteromskafeen). 

Samtidig planlegges det en noe høyere byggehøyde. Dette gjør at man 

åpner opp i bredden, men tar noe av dagens sikt med høyden på den nye 

terminalen. 
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Identifiserte  

konsekvenser 

Det er utført konsekvensutredning på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. Følgende tema er utredet: 

 Trafikkanalyse 

 ROS 

 Kulturmiljø og sikt 

 Næringsliv og sysselsetting 

 Landskap 

  

Trafikk 

 

Trafikkanalysens hovedkonklusjoner er at planen vil få positive 

konsekvenser for utformingen av trafikkarealene, og for et forutsigbart 

og trygt kjøremønster. Planforslaget vil ikke føre til en merkbar økning 

i biltrafikk som følge av ny virksomhet, men man vil få en økning i 

godstrafikken fra havna og i busstrafikken fra cruiseterminalen. 

  

ROS Risiko- og sårbarhetsanalysen identifiserer sannsynlige negative 

konsekvenser for luftforurensing i området rundt terminalanlegget på 

grunn av bil- og busstrafikk på kjørerampen. 

  

 Det er en mulig risiko for setningsskader på terminalbygget dersom 

man velger å fundamentere dette direkte på gamle kaikonstruksjoner. Et 

avbøtende tiltak kan være å pælefundamentere det nye terminalbygget. 

  

 Nytt terminalbygg planlegges etablert på eksisterende kotehøyde for 

kaia (k +2,5). Gulvhøyden i terminalbygget kan heves til k +2,8 – 3,0 

meter for å sikre bygget mot stormflo ved fremtidig havnivåstigning 

frem til år 2100. 

  

Kulturmiljø og sikt Kirkestedet i tilknytning til Domkirken er behandlet som fredet ut fra 

vedtatt bevaring i gjeldende kommunedelplan for sentrum. 

Planforslaget rydder opp i trafikkmønsteret rundt Roald Amundsens 

plass, og bussoppstillingsarealet øst for kirkebakken frigjøres til 

parkformål. 

  

 Kirkegata 2 og Arnesenbrygga reguleres til bevaring. Arealet mellom 

Arnesenbrygga og sundet skal ikke bebygges, og Kirkegata 2 

innlemmes i et større parkområde, og vil kunne bidra til aktivitet i 

parken. 

  

 Siktsonene ved realisering av planforslaget er fordelt på to klare soner 

mot øst og mot sør. En maksimal byggehøyde på kote +16 på nye bygg 

sikrer at man fortsatt har et sammenhengende utsyn mot fjelltoppene 

mot øst og det store landskapsrommet. Kjørerampen i Samuel Arnesens 

gate vil begrense sikten mot øst, men utgjør likevel en forbedring av 

sikt i forhold til dagens situasjon. 

 

Sikt fra inngang på Nordnorsk kunstforening mot sør viser en liten 
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endring ved at andre etasje på terminal (utkraging) blokkerer noe mer i 

forhold til sikt mot Malangshalvøya. 

  

 Havneterminalen som bygningskompleks blir dominerende ved 

kaifronten på Prostneset, med en byggehøyde fra to til tre etasjer. 

Samtidig vil anlegget bidra til å rydde opp i arealbruk til transport for 

terminalen. Da frigjøres plassen øst for Roald Amundsens plass til 

andre formål. Området tillegges andre og mer attraktive funksjoner, og 

kan i større grad enn før bli en inkluderende del av bybildet. 

  

Næringsliv og 

sysselsetting 

I tråd med planutvalgets tidligere vedtak legges det opp til et bredere 

spekter av næringsvirksomhet og kulturprogram i tillegg til 

transportvirksomhet. Området åpnes dermed opp og gjøres mer 

interessant for både reisende og byens innbyggere. Som et ”nytt” 

byområde gis det grunnlag for et urbant program med mindre 

forretninger samt serverings- og kulturtilbud. 

  

 Supplerende funksjoner for ikke-reisende vil kunne skape liv og 

aktivitet i området i tiden mellom ankomst/avgang for rutetrafikken. 

  

 Økt aktivitet og attraktivitet vil gjøre etablering i og rundt planområdet 

interessant for nye aktører både på permanent og sesongbasert basis. 

Terminalutbygging vurderes derfor gunstig for tilrettelegging for flere 

arbeidsplasser i sentrum. 

  

Landskap Prostneset er vurdert til å være et landskap med stor verdi i Tromsø. 

Realisering av planforslaget er vurdert til å ha en positiv effekt på 

landskapsområdet Prostneset. Ved ferdig utbygging etableres et bedre, 

mer oversiktlig og ryddig område, med en variasjon av offentlige rom 

både inne i terminalen, og ute i park- og torgarealene. Siktforholdene 

mellom Roald Amundsens plass og sundet blir redusert mot øst grunnet 

høyere byggehøyde. Sikt mot sør opprettholdes nesten som i dag, 

bortsett fra utkraging på terminalens andre etasje i det sørvestlige 

hjørnet av terminalbygget. 

 

Særlig bedring vil man se i funksjonell aktivitet i byggene, samt på 

uteområdene. 

  

Konfliktforhold Regulering av ny havneterminal har skapt mye diskusjon blant 

sektormyndigheter og byens befolkning generelt. Forrige planforslag 

møtte stor motstand blant offentlige og private parter, og har resultert i 

et nytt og redusert utbyggingsforslag.  

  

 Kulturetaten ved Troms fylkeskommune har i sin merknad gitt klart 

uttrykk for at fylkeskommunen stiller seg i utgangspunktet negativ til 

planforslag basert på alternativene 1B og C fra fastsatt planprogram. De 

har i sin merknad til planprogrammet varslet at forslagsstiller risikerer 

innsigelse dersom et av disse utbyggingsalternativene ligger til grunn 

for planforslaget. 
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 Flere av kulturetatens innvendinger er etterkommet av forslagsstiller i 

utarbeidelsen av planforslaget. Likevel risikerer man innsigelse på 

grunnlag av krav til åpenhet, bygningsstruktur, høyde på ny bebyggelse, 

og for mye visuell støy rundt byrommene kirkeparken og Roald 

Amundsens plass. 

 

  

07 Konklusjon  
 

  Søker Tromsø Havn har bearbeidet og revidert tidligere planforslag 

grunnet omfattende motstand fra offentlige og private parter som 

engasjerer seg i planlegging og utbygging av ny havneterminal. 

Resultatet av forrige prosess var at man startet på en ny planprosess med 

konsekvensutredning av de sentrale problemstillingene rundt ny 

havneterminal. 

  

 Ved hjelp av resultatene fra konsekvensutredningen har forslagsstiller 

redusert omfanget av ny bebyggelse på Prostneset i tråd med rammer og 

føringer vedtatt i planutvalgesak 137/08. Maksimal byggehøyde i 

planområdet er redusert fra kote +26 i forrige forslag til kote +16. Noe 

av arealet som overskred rammene i forrige planforslag er nå flyttet til et 

nytt bygg C som tenkes plassert foran Havnebygget og Skattens hus, 

men ikke den tilgrensende Arnesenbrygga. 

  

 Viktige grep i planforslaget er opprydding i rotete trafikkareal og 

kjøremønster, samt etablering av nye offentlige og brukervennlige 

områder i form av park- og torgareal. For å invitere både reisende og 

byens borgere til å ta Prostneset i bruk til noe mer enn 

transportvirksomhet, tilrettelegges det for en mindre kommersiell del 

som vil romme ulike typer handels- og næringsvirksomhet. 

  

 Byutviklingssjefen er av den oppfatning at forslagsstiller har 

imøtekommet varsel om innsigelse tilstrekkelig til å unngå oppfølging 

fra kulturetaten ved fylkeskommunen. At nye bygg og nye funksjoner 

reduserer noe av den åpenheten som etterspørres er en nødvendig 

konsekvens av ny havneterminal og flere supplerende og bymessige 

funksjoner. Spesielt opprydding i trafikkarealene og kjøremønsteret, 

samt etablering av nye og brukervennlige offentlige områder er positive 

konsekvenser av planforslaget. 

  

 Kommunen ønsker at vedtatt plankart, bestemmelser og uteromsplan for 

kaiutvidelsen (plan 1718) innlemmes i terminalplanen for at kommunen 

kun skal ha én reguleringsplan for saksbehandling på Prostneset. 

  

 Byutviklingssjefen vurderer planforslaget til å være i tråd med 

kommunens rammer og intensjoner for utvikling av Prostneset, og 

anbefaler planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. 
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 Byutviklingssjefen/erieid  

  


	Erik Øwre

