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Innledning
1.1.

Bakgrunn for planens revisjon

Tromsø sentrum er i endring. Siden den siste planrevisjon (2008)1 har sentrum opplevd en utvikling som
krever en oppdatert sentrumsplan.
Tromsø sentrum er utstillingsvinduet ut mot verden og viser både den rike maritime historien om Porten til
Ishavet og polfarerne, men også en fremtidsrettet urbanitet som tiltrekker seg folk, kompetanse og
utviklingsmuligheter.
I henhold til planprogrammet for Tromsø sentrum er hensikten med planens revisjon tredelt2:
•
•

Å fremme en bærekraftig sentrumsutvikling; både miljø- og klimamessig, økonomisk og sosialt.
Å styrke sentrums tiltrekningskraft; for næringsliv, investeringer, nyetableringer, reiseliv og
innbyggere.
• Å sikre gjennomføringskraft; planen skal legge aktivt til rette for gjennomføring i samarbeid med
grunneiere og andre aktører, ta i bruk offentlig-private samarbeidsmodeller og øke forutsigbarhet i
planprosesser.
Denne nye revisjonen av Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020 – 2032 (Plan - ID 0225), heretter kalt
Sentrumsplanen 2020, vil være med på å drive helhetlig sentrumsutvikling inn i fremtiden med et fokus på
kapasiteten i den produktive byen3, å styrke Tromsøs identitet som arktisk hovedstad, aktiv flerbruk av
offentlige byrom, mobilitet4 til og i sentrum og virkemidler for gjennomføring av planen.
Sentrumsplanen 2020 er et svar på hvordan vi alle sammen kan jobbe mot en helhetlig, forutsigbar
sentrumsutvikling som balanserer bærekraftdimensjonene samtidig som vi styrker Tromsø sentrums
tiltrekningskraft lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle er tjent med et attraktivt, bærekraftig bysentrum
som styrker Tromsø som den arktiske hovedstaden.

1.2.

Ny planavgrensning

Planområdet for Sentrumsplanen 2020 er delvis utvidet sammenlignet med gjeldende plan (Sentrumsplanen
2008). Endringen ble varslet i planprogrammet for Tromsø sentrum (2018) og har beholdt omrisset siden.
Det nye planområdet i nord grenser mot kommunedelplan for Stakkevollvegen utviklingsområde (Plan - ID
0253), som er en nylig vedtatt kommunedelplan (2019). Denne planen legger til rette for en langsiktig
utvikling av bybåndet mellom Tromsø sentrum og Breivika universitetsområde. Sentrumsplanen 2020 og
kommunedelplan for Stakkevollvegen utviklingsområde (Plan - ID 0253) representerer noen av de største
transformasjonsområdene i Tromsø kommune fremover.
Sentrumsplanen 2020 omfatter også store arealer som båndlegges av nylig vedtatte eller pågående
reguleringsplaner. Områderegulering for Nordbyen og detaljregulering for Vervet er viktige
sentrumsprosjekter som legger nye premisser for hvordan sentrum skal utvikle seg i fremtiden. I tillegg
båndlegges det et areal til den pågående reguleringsplanen for det nye Tromsø museum og Mack Øst.

1

Gjeldende sentrumsplan ble vedtatt i 2008
Planprogram for Kommunedelplan for Tromsø Sentrum 2018, side 8-10.
3
Den produktive byen er forklart i planprogram for Tromsø sentrum (2018). Begrepsbruk er også forklart
her: https://www.arkitektnytt.no/tema/urbanisme-3-0-stans-gehlifiseringen
4
Mobilitet – er et overordnet begrep for bevegelighet. I sentrumsplan sammenheng dekker begrepet all
form for transportformer; inkludert gang, sykkel, kollektiv og bil mm.
2
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Det er også tatt inn forslag til nye byggeområder i sjøen, i den sørligste delen av planområdet. Området
lengst sør er konsekvensutredet på overordnet nivå i dette planforslaget. Området knyttet til sørsjeteen skal
konsekvensutredes i detaljreguleringen for Tromsø Museum.
Fjellparkering og kommunalt eid tunnelsystem er også omtalt i planforslaget.

1.3.

Byform, høyde og høyhus utredning

I en bestilling fra formannskapet i juni 20195 skulle det i sentrumsplanen 2020 utarbeides en byform-, høyde
og høyhusstrategi for Tromsø Sentrum6.
Byform-, høyde og høyshusstrategien har vært et viktig overordnet grep for hele planarbeidet. Metoden
med å kartlegge Tromsøs kapasitetspotensial både nå og i fremtiden har bidratt til å etablere de viktige
rammene for hva vi kan planlegge for, hva fremtidens sentrum skal inneholde og hvor og hvordan
prosjektene skal bidra til å oppnå vår felles visjon.
Tromsø sentrum sin byidentitet er samspillet mellom byromsnettverket7, bygningsstrukturene,
monumenter, topografi, havner og nes, samt omgivende landskap med hav og fjell.
Byen i landskapet legger premisser for hvor og hvordan utvikling kan foregå i Tromsø sentrum og hvor mye
kapasitet vi har nå og kan utvikle i fremtiden. Byform-, høyde og høyhusutredningen finnes som vedlegg 1B
til planbeskrivelsen.

1.4.

Planveileder for offentlige byrom (POR)

Denne temarapporten er en direkte videreføring av Strategi for uterom 2016-2030 som ble utviklet i regi av
Transportnett Tromsø8. Strategi for uterom ble utarbeidet som et grunnlagsdokument med prioriteringer,
tiltak og kostnader med tanke på en kommende byvekstavtale.
Rapporten omhandler hva vi har i sentrum i dag av byrom, befolkningens ønsker for disse byrommene med
særlig fokus på hva barn og unge ønsker seg, statlige og lokale premisser for planarbeidet, samt faglige
hensyn.
Planveilederen har fokus på bruk og oppfordrer til designprinsipper for å bidra til god folkehelse, skape gode
sosiale møteplasser og innbyr til generasjonsuavhengig bruk av offentlig byrom i et urbant perspektiv.
Planveieleder for offentlige byrom (POR) finnes som vedlegg 1B til planbeskrivelsen.
Håndbok for kunst og byrom // Tromsø Sjøfront
Håndbok for kunst- og byrom // Tromsø Sjøfront er en prosessplan som er uttalt og vist til i planveileder for
offentlig byrom (POR). Håndboka ser nærmere på særlig kaipromenaden og tilgrensende byrom og sikre
5

Formannskapet, sak 204/19
Bestillingen spesifisert et «Høyhusstrategi». Administrasjonen har utvidet bestillingen til å ta med byform
og høyde.
7
Et byromsnettverk er en samling av byrom innenfor et geografisk område som er koblet sammen for å
forenkle bevegelighet imellom. Byrom i planforslaget defineres som grønnstruktur, samferdselsformål og
havneformål i plankart.
8
Transportnett Tromsø (2016-2030) er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune og
Statens Vegvesen. Planarbeidet bidrar til løsninger for å nå målet om nullvekst i klimautslipp.
Handlingsplanen tilknyttet denne planen var grunnlaget for søknad om bymiljøavtalen.
6
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gjennomføring og metodikk for hvordan det kan integreres midlertidige og permanente kunst og
byromsprosjekter.
Håndbok for kunst og byrom // Tromsø Sjøfront finnes diskutert gjennom planforslaget, og kan brukes som
et rammeverk for arbeid med kunst i alle faser av utviklingen av byrom langs sjøfronten i Tromsø. Ved bruk
av kunst som del av byutviklingsprosessene vil vi gjøre oss noen nye erfaringer både med tanke på hvordan
det jobbes med planprosesser, involverer innbyggerne i prosessen og hvordan kunst og byutvikling kan være
del av et felles samspill.
Håndbok for kunst i offentlige byrom // Tromsø sjøfront finnes som vedlegg til POR.

1.5.

Krav om konsekvensutredning

Sentrumsplanen 2020 er en revisjon av Sentrumsplanen 2008, som i utgangspunktet er konsekvensutredet i
tidligere planarbeid, men også utprøvd siden tidligere vedtak. Forslaget til sentrumsplanen 2020 inneholder
kun noen få endringer i utbyggingsområder fra tidligere plan.
Endringer i eksisterende utbyggingsområder anses som en vesentlig endring i arealbruk og er derfor
konsekvensutredet etter § 6, planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og § 18 - Forskrift om
konsekvensutredning. Begge tiltak kreves konsekvensutredning på neste plannivå.
ROS-analyse: I ROS - analysen for Sentrumsplanen 2020 er det gjort en overordnet vurdering av en rekke
temaer som er relevant innenfor planområdet. De identifiserte risikoene er diskutert videre i dette
dokumentet, med forslag til risikoreduserende tiltak. Hendelse som ikke ansees som aktuelle er ikke videre
utredet eller diskutert utover det som står i analysedokumentet.
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Eksisterende situasjon
2.1.

Evaluering av Sentrumsplanen 2008

Gjeldende sentrumsplanen ble vedtatt i 2008, som et resultat av flere år med revisjonsarbeid9. Mange av
føringene og konklusjonene som er lagt frem i denne planen var en konsekvens av rapporten fra Byutviklings
År datert 13.03.2006.
Planen hadde et tydelig mål om at «Tromsø skal videreutvikles som nasjonalt senter for nordområdene og
som kompetansesenter med regionalt utviklingsansvar»10. For å oppnå dette målet la planen til rette for en
prioritering av næringsutvikling, med restriksjoner på boligetablering i sentrumskjernen. Dette plangrepet
har bidratt til at Tromsø sentrum i dag fortsatt er en produktiv, fleksibel by, med en høy andel bynæringer,
handel og kontor11. Virkningen av Sentrumsplanen 2008 har vært et produktivt og kompakt bysentrum.
Til tross for et næringsrettet fokus var mulighet for økning av boligantall i sentrum gjort med åpning for
bymessige funksjonsblandinger i andre deler av sentrum. Planen stilte nye krav til uteoppholdsareal og en
rekke kvalitetskrav til bolig i sentrum. Resultatet ble en tydelig økning av antall boligetableringer de seneste
årene, og et tett kompakt sentrum med økende byliv. Mange av prosjektene de siste årene har utfordret
kravene i Sentrumsplanen 2008 og bidratt til en del uforutsigbarhet, særlig i forbindelse med
reguleringsprosesser.
Sentrumsplanen 2008 har vært en viktig pådriver for et sentrum som demokratisk møteplass, med økt fokus
på flerbruk av byrommene og kaipromenaden. Dessverre har mangel på gode gjennomføringsvirkemidler og
oppfølging av anbefalingen i selve planen bidratt til lite aktivitet knyttet til forskjønning og opparbeidelse av
sentrums viktigste byrom. Kaipromenaden i dag oppleves som lite attraktiv med begrenset mulighet for
konfliktfri ferdsel med biltrafikk.
Siden 2008 har sentrumsutvikling både i Tromsø, men også nasjonalt og internasjonalt, endret seg.
Bærekraftig byutvikling legger nye premisser for hvordan og for hvem byområdene skal planlegges i
fremtiden. Høy arealutnyttelse gjennom fortetting og transformasjon sammen med samordnet
transportplanlegging skal bidra til å løse klimautfordringer12. Bruk av byrommene i sentrumsområdene skal
bidra til å forebygge og utjevne levekårsutfordringer, være gode møteplasser for alle og styrke folkehelse.
Hovedtrekkene i Sentrumsplanen 2008 videreføres, men med økt fokus på et sentrum i vekst og utvikling.
Selv om den opprinnelige planens hovedtrekk og intensjon har vært positivt, er det behov å justere kursen
etter nye nasjonale forventninger, slik at Tromsø sentrum kan ta oss inn i en bærekraftig fremtid. Gjeldende
plan har en rekke utfordringer13, som nå skal revideres (planprogram 2018):
•
•
•
•
•
•

Tydeliggjøring av byggehøyde og utnyttelse
Bedre bestemmelser knyttet til verneverdig bebyggelse av lokale, nasjonale og internasjonale
interesser.
Tydeliggjøring av forhold mellom forretning, kontor, restaurant og tjenesteyting på den ene siden og
boliger på den annen side.
Bedre ivaretakelse av sentrums offentlige byrom og kaipromenade
Mobilitet og logistikk til og i sentrum
Økt fokus på samhandling, samarbeid og gjennomføring

9

Revisjonsarbeid og prosessen er beskrevet i Sentrumsplanen 2008
Sentrumsplanen 2008, side 6-7.
11
Næringsanalyse for Tromsø Sentrum (2019).
12
Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (kongelig resolusjon, mai 2019)
13
Utfordringene er identifisert i planprogrammet fra 2018, og som en del av medvirkningsarbeid utført i
løpet av 2019
10
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Planprosess
3.1.

Oppstart og politisk bestilling

Revisjon av gjeldende sentrumsplan ble politisk bestilt under den forrige kommunestyreperioden som en del
av planstrategien 2016-2019 (kommunestyret sak 125/16). Førsteutkastet til planprogrammet for
kommunedelplanen for Tromsø sentrum ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i oktober 2017
(formannskapet sak 346/17). Etter en seks ukers høringsperiode, ble planprogrammet endret i tråd med
merknadene og endelig vedtatt i formannskapet juni 2018 (formannskapet sak 17/5724), med et tilleggsvedtak om «at Byutviklingskomiteen og formannskapet utgjør referansegruppe for sentrumsplanen og skal
involveres i prosessen videre».
Planprogrammet finnes som vedlegg 1A til dette dokumentet.
Det kom inn 14 merknader til planprogrammet under offentlig ettersyn som er innarbeidet i
planprogrammet.

3.2.

Ytterligere politiske vedtak

Tidlig 2019 behandlet kommunestyret et privat forslag om utvikling av Tromsø sentrum. I kommunestyret
sak 26/19 ble det votert over syv punkt, med følgende vedtak: «Innspillene oversendes til fagavdelingen for
oppfølging gjennom arbeidet med Sentrumsplanen og Tenk Tromsø».
Oppfølging av innspillet fra kommunestyret ble lagt frem i en prinsippsak for Sentrumsplanen 2020 til både
formannskapet (sak 204/19) og Byutviklingskomiteen (sak 40/19) i juni 2019. Saksprotokollene fra begge
utvalg, samt selve saken er lagt ved planbeskrivelsen.

3.3.

Øvrig medvirkning

I tillegg til lovpålagt medvirkning etter plan -og bygningsloven (§ 5-1 og § 5-2), har kommunen jobbet
intensivt med brukerinvolvering i planarbeidet.
Sentrumsplanarbeidet har pågått parallelt med et stort offentlig engasjement og interesse innenfor
sentrumsutvikling i Tromsø. Mediehusene har bidratt til gode offentlige diskusjoner som har gitt nye
retninger for utarbeidelse av Sentrumsplanen 2020, samt lyktes med å skape et offentlig engasjement for
sentrumsarbeid for øvrig.
Fra januar 2019 frem til mars 2020 har Tromsø kommune hatt fokus på en intensiv involverings- og
dialogperiode med et bredt spekter av interessegrupper. Formålet med dialogen har vært at innspillene
skulle føre til en reel medvirkning i planens produksjon, og i forkant av den formelle høringen og politisk
behandling.
Krav om folkemøter ble erstattet med to offentlige workshops i samarbeid med Nordnorsk Design -og
Arkitektursenter (NODA), Tromsø Sentrum AS og Næringsforeningens Fagråd Eiendom. Disse møtene ble
avholdt utenfor Rådhuset i et nøytralt møtelokale som skulle inspirere til en mer uformell dialog.
Foredrag, presentasjoner, gruppearbeid og SWOT-analyse14 ble brukt som verktøy for å skape diskusjon og
inspirasjon til innspill under møtene.
Resultatene fra workshops og hvordan innspill er fulgt opp i planarbeid er diskutert underveis i
planbeskrivelsen.

14

SWOT analyse – er et verktøy som brukes for å kartlegge eventuelle problemer og muligheter som kan
påvirke en situasjon.
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I tillegg til offentlig workshops ble det avholdt sektormøter med Fagråd Eiendom og Tromsø Sentrum AS,
som representerer utbyggere, utviklere m.m. i regi av Næringsforeningen i Tromsø region.
Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging15
Sentrumsplanen 2020 har forsøkt å engasjere brukergruppene som ofte er uteglemt i tradisjonelle
medvirkningsprosesser. Kommunen har hatt et spesielt fokus på barn og unge, ungdommer, personer med
nedsatt funksjonsevne og eldre og har tilrettelagt involvering til disse spesifikke gruppene underveis.
Planveileder for offentlige byrom, som er vedlegg til planbeskrivelsen, har skissert flere medvirknings- og
involveringsprosesser som er rettet mot barn, unge og ungdommer.
Prosjektgruppen har deltatt i møter med Tromsø ungdomsråd, kommunalt råd for personer med nedsatt
funksjonsevne, og eldrerådet.
Medvirkning med sektormyndigheter
Den siste halvdelen av 2019 har kommunen hatt et særlig fokus på samarbeid og dialog med flere
sektormyndigheter.
Tromsø kommune presenterte sentrumsplanarbeidet i regionalt planforum i august 2019. Dette ga
omfattende tilbakemelding som utløste behov for oppfølgingsmøter med flere myndigheter.
Som en konsekvens av dette har Tromsø kommune avtalt særskilte møter med ulike sektormyndigheter for å
avklare følgende tema:
•
•
•
•

Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Støy, barn, unge og ungdommer
Troms fylkeskommune, plan og trafikk: Trafikk, herunder kollektivtrafikk m.m
Troms fylkeskommune kulturetat: Vern og bevaring
Statens vegvesen: Trafikk knyttet til Tromsøs tunnelsystem

Hensikten med disse møtene har vært å drøfte planforslaget og dermed forebygge innsigelser i en tidlig fase
i planarbeidet. Muligheten for dialog og felles drøfting av planløsninger har vært viktig fra Tromsø kommune
sin side.
Medvirkning med politiske organer
Som en del av prosjektorganisasjonen har formannskapet og Byutviklingskomiteen vært utpekt som
referansegrupper for sentrumsplanarbeidet. Ved flere anledninger har sentrumsplangruppen holdt foredrag
for begge grupper med et mål om å engasjere og skaffe viktige tilbakemelding fra kommunens folkevalgte.
Det ble i tillegg organisert en tverrpolitisk workshop, der politikere deltok i gruppearbeid om Tromsø
sentrum i våren 2019.
Samarbeidet med formannskapet og Byutviklingskomiteen ble oppsummert i et faglig notat i juni 2019, der
tidlig analysearbeid ble lagt frem med mulighet for innspill. Vedtakene har bidratt til nye retninger og
bevisste løsninger i Sentrumsplanen 2020 fremover.
Medvirkning internt i kommunen
Sentrumsplanarbeidet har forsøkt å foregå på tvers av kommunale enheter slik at alle enheter er
representert i det endelige planforslaget. Nivået av medvirkning har variert, men dialog og informasjon har
vært prioritert der det var både mulig og hensiktsmessig. Flere kapitler i planbeskrivelsen er utarbeidet i
samarbeid med andre fagenheter, bestemmelsene er drøftet på tvers av byutviklingsenheter og et tidlig
utkast til planforslag er presentert for administrativ ledelse før oversendelse til politiske organer.

15

§ 5-1 i PBL krever tilrettelegging for grupper med spesielle behov
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Oppsummert
Tromsø kommune mener at en bevisst holdning til medvirkning og involvering underveis har ført til en bedre
plan som ivaretar brukernes ønsker og behov der det er mulig. Muligheten til en intens periode med
medvirkning i forkant av planens produksjon har vært et privilegium for kommunen. Dette har bidratt til at
innspillene har fått fokus tidlig i prosessen og under utredningsarbeidet.
Det er viktig å påpeke at det også er utført flere møter med forslagsstillere, enkelte innbyggere, skoleelever
og andre interessenter. Skriftlige innspill og møtereferater er journalført for å sikre en transparent
saksbehandling og finnes i kommunens offentlige arkivsystem.

Figur 1 Foto fra offentlige workshops 1 og 2 på FLOW. Foto: Jacqueline Randles.
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Planforslag
Planforslaget omfatter planbeskrivelsen med vedlegg, planbestemmelsene og plankartet med temakart.

4.1.

Visjon og mål

Planarbeidet har jobbet videre med følgende visjon og mål. De overordnete målene baserer seg i den
politiske bestillingen i planstrategien16 og planprogrammet for Tromsø sentrum (2018). Målene har blitt
spisset underveis i planarbeidsperioden som en konsekvens av medvirkning og dialog.

Figur 2 Visjon og mål for Sentrumsplanen 2020-2032

Plandokumentene – planbeskrivelsen med vedlegg, bestemmelsene og plankartet - presenterer konkrete
forslag til hvordan målene kan oppnås med verktøy i plan- og bygningsloven. Samtidig drøfter planforslaget
behov for nye virkemidler slik at gjennomføring av planen forenkles i de kommende årene. Nye virkemidler
inkluderer både kommunale- og private verktøy, samt nye samarbeids- og organisatoriske prosesser. Noen
virkemidler er allerede satt i gang, mens andre anbefales i ytterligere politiske bestillinger. Kapittel 11
diskuterer konkrete forslag til gjennomføring av dette planforslaget og hva som anbefales for å få det til.

4.2.

Leseveiledning

Planforslaget er organisert i disse fem hovedkapitler:
• Vekst i samspill med vern
• Flerfunksjonell by
• Gode urbane bymiljø for alle livsfaser
• Grønn og universell mobilitet
• Løfte sentrum i lag
I tillegg kommer en områdeanalyse.
Under hvert kapittel ser planforslaget nærmere på målene og forklarer hvordan planen skal bidra til
måloppnåelse med nye plangrep hjemlet i plan- og bygningsloven. Virkninger av selve planforslag er
diskutert underveis, og oppsummert i eget kapittel.

16

Planstrategi for Tromsø kommune 2016
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Dette dokumentet diskuterer både nye prinsipper som styrker målene diskutert over, samt nye krav som
stilles i planbestemmelser og temakart. I tillegg er det diskutert nye virkemidler som må tas i bruk ror å
gjennomføre planforslaget på beste mulig måte.
Målene er gjenkjennelige fra prinsippnotatet i formannskapet og Byutviklingskomiteen fra juni 201917.
Øvrige plantemaer som er ellers ikke nevnt i de fem hovedkapitler er presentert på sluttet av dokumentet.
ROS temaer er oppsummert også ved avslutningen.
En ordliste, referanselister og lister over nye temakart finnes på slutten av dette dokumentet.
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Formannskap sak 204/19
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Et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis
Planforslaget skal sikre at i 2032 er Tromsø Sentrum «et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis».

5.1.

Sentrums nye rolle

I takt med samfunnsendringene har også forhold i sentrum endret seg. Bysentra har tradisjonelt vært preget
av detaljhandel, restauranter og kulturinstitusjoner, samt offentlige og private tjenesteyting. I dag ser vi at
moderne bysentrum er preget av nye handelsmønstre, endringer på eier- og driversiden, kjededominans i
varehandelen, en stor andel uteliv (nattøkonomi) og vekst i offentlig og privat tjenesteyting. I tillegg kommer
nye ønsker om et sentrum som urbant bosted der folk kan bo sentralt med tilgang til sentrumstjenester,
arbeidsplasser og infrastruktur. Det er rimelig å anta at flere funksjoner og programmer vil komme til i årene
fremover.
Det er derfor viktig at Sentrumsplanen 2020 skaper rom for det vi i dag kjenner til, samtidig som sentrum i
fremtiden må ha plass til nye funksjoner, programmer og folk. Dette krever en bevisst holdning til hvilke
elementer av sentrum vi skal beholde, og hvor vi har potensial for omdanning og mer effektiv bruk av areal
og eksisterende bygningsmasser. Gjennom nye tilnærminger, slik som landutfylling, nye
funksjonssammensetninger med mer, skal planforslaget legge opp til en mer effektiv utnyttelse i et allerede
kompakt sentrum.
Flere folk i og rundt sentrum styrker grunnlaget for næring og nye tilbud. Det bidrar også til å nå nasjonale
mål om byfortetting18. Et mye brukt argument for høy arealutnyttelse er at det kan bidra til å redusere behov
for personbiltransport i hverdagen. Dette forutsetter imidlertid at sentrum inneholder de funksjonene folk
etterspør.
Dagens nasjonale politikk legger føringer for at det bør være størst mulig variasjon av funksjoner i sentrale
knutepunkter, samtidig som planleggingen skal forebygge levekårsutfordringer og arealkonflikt både nå og i
fremtiden19.

Figur 3 Storgata med myldrende folkeliv på vinterhavlår. Bilde Tromsø Sentrum AS. 2019.

5.2.

Byen i landskapet

planens viktigste oppgave er å finne balansen mellom hvordan vi ivaretar historien, men også gir plass til ny
kapasitet for både bærekraftige investeringer, folk, byrom og infrastruktur. Planforslaget legger til rette for
en kapasitet som gir mulighet til å kunne skape et attraktivt urbant sentrum som gir tiltrekningskraft slik at
18
19

Kongelig resolusjon 2019.
Faglig råd for bærekraftig byutvikling (2013)
Utkast – Planbeskrivelse 31.04.2020

Tromsø kan konkurrere om de nye fremtidsrettede næringene, kloke mennesker og arbeidskraft, som en
global reisedestinasjon og en effektiv urban bydel.
Tromsø Sentrum er byens ansikt ut mot verden og bør vise både hvor vi kommer fra, men også hvor vi skal.
Det er her i sentrum at vi skal styrke Tromsø som arktisk hovedstad, og viser et urbant bysentrum i arktiske
naturomgivelser.
Sentrums geografiske avgrensning kan beskrives som et kompakt sentrum med serier av bukter og nes20 som
gjenspeiler byens forbindelse til havet. Havnene er viktige strukturerende elementer for sentrums byform,
kapasitet og arealbruk.

Figur 4 Byen i landskapet. Tromsø sentrums planområde kommuniserer med både havet og omkringliggende landskap. Sjøfronten er
en seier av bukt og nes, som er forsterket gjennom utfyllinger.
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Se vedlegg 2. Byform-, høyde og høyhusstrategi. Tromsø kommune 2020.
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I dag fremstår ikke sentrumsidentitet som tydelig eller historiefortellende på en tilfredsstillende måte. I
tillegg er siktlinjer og siktsoner utydelige innenfor helhetsperspektivet. Sentrums front mot sjøen preget av
baksider av bygninger, og en lite bevisst henvendelse mot sundet og havet.

Figur 6 Deler av sjøfronten preget av baksider av bygg, og lite åpne fasader. Foto: Jacqueline Randles 2019/2020

Figur 5 Eksempler av baksider av bygg langs sjøfronten. Lite åpne fasade. Foto: Jacqueline Randles 2019/2020

Dersom planen tar utgangspunkt i et sentrum som kommuniserer med omkringliggende landskap og igjen i
større grad henviser seg mot sundet, kan sentrum dyrke en byidentitet som forankres i historien og kan
styrke Tromsø kommune som et attraktivt urbant bysentrum nå og i fremtiden. Sentrumsplanen 2020 sikrer
kapasitet for nye bygningsmasser og funksjoner, nye byrom og byliv og forsterker samtidig Tromsøs
identitet.
Planforslaget legger til rette for «et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis» og vil kunne bidra til å
oppnå målene om:
•
•
•
•
•

Vekst i samspill med vern
Flerfunksjonell by
Gode urbane bymiljø for alle livsfaser
Grønn mobilitet til og i sentrum
Å løfte sentrum i lag.
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Vekst i samspill med vern

Figur 7 Kirkeparken. Bildet viser samspill mellom sammenhengende vernet bebyggelse og byrom.
Foto: Jacqueline Randles 2019

Mål for Tromsø Sentrum 2032 er at vekst skal skje i samspill med vern. Tromsø har et geografisk lite sentrum
med en stor andel verneverdig bebyggelse, byrom som er sårbare med hensyn til sol/skygge og vind, og
havneaktiviteter som krever plass både på vann og land. Det betyr at kapasiteten for nytt volum er
begrenset, det er ikke plass til alt.
Sentrums kapasitet for nytt volum finnes i nye utfyllinger, høyere utnyttelse av randområdene, ny bruk av
eksisterende bebyggelse, samt infill og omdanning i det etablerte sentrum.
For å sikre posisjonen som arktisk hovedstad og produktiv by må sentrum ha rom for endring og plass
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til nye programmer innenfor dette begrenset arealet. Et viktig tema innenfor kapasitet er at bærekraftig
byutvikling skal ha større fokus gjennom omdanning av eksisterende bygningsmasse, fremfor riving og
nybygg. Prinsippet er særlig viktig innenfor det historiske sentrum med verdens nordligste trehusby, der vern
og bevaring styrker både Tromsøs identitet og kulturmiljø, men også byens verdi som reisemål.
Sentrumsplanen 2020 skal samtidig gi plass til større utviklingsområder, der nye funksjoner og innovasjon
kan dyrkes med nye volum, nye byrom og en fremtidsrettet bymessig kombinasjon av funksjoner. Disse
områdene skal være med til å utvide sentrum, men samtidig skape et grunnlag for en levende
sentrumskjerne der næring, handel og opplevelse kan dominere.

Planforslaget legger til rette for vekst i samspill med vern gjennom følgende prinsipper:
•
•
•
•
•

6.1.

Å vektlegge en europeisk byprofil med en lav historisk sentrumskjerne der ny kapasitet finnes som
infill og byreparasjon, med lave høyder og styrking av verdens nordligste trehusby fra 1800-tallet
Å vektlegge byromsstruktur, beyggelsesstruktur og kulturhistoriske verdier i fremtidige
planlegging
Å vektlegge nye omdanningsområder og utviklingsområder der ny kapasitet finnes i nye
bygningsmasser, nye høyder og høyere utnyttelser
Å styrke byens forbindelse med sundet og fremheve sentrums landskapselementer som havnene
og nes og langsgående kaipromenade.
Å legge til rette for mulig landutfylling i sør

Byform og høyde

Tromsøs byform tar utgangspunkt i hvordan sentrums utstrekning kommuniserer med det omkringliggende
landskapet, se kapittel 5.2. Innenfor dette bylandskapet følger Tromsø sentrum den europeiske byprofilen
med et lavt historisk sentrum og ny høyere bebyggelse i nord og sør.
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Figur 8 Cities: Internal Structure. Elisabeth Lichtenberge (2015) https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/european-law

I Tromsø sentrum har vi også et byamfi som følger naturlandskapet. Dette landskapet og byamfi-prinsippet
har vært med på å styre hvordan eksisterende bebyggelsen har utviklet seg i en øst-vest retning (se
illustrasjon under). Byamfi-prinsippet har bidratt til å bevare byens viktige siktsoner mellom sundet, kirke,
monumenter, viktige byrom og landskapselementer, særlig innenfor det historiske sentrum. Unntak her er
nye høyhus på nesene i sentrum og i sjøfronten; for eksempel høyhus som The Edge, SAS -hotellet, og
fremtidige Mack Øst hotell, Austadhotellet, Vervet hotell og hotell i Nordbyen.

Figur 9 Byform prinsipper. Illustrasjon fra NorConsult AS.

Nye bestemmelser som skal forsterke byform i planområdet:
•
•

Krav til at ny bebyggelse skal følge den den europeisk byprofil med et lavt historisk sentrum, med
mulighet for økt høyde i nord og sør av planområdet.
Krav til at ny bebyggelse skal følger byamfiet i en øst-vest retning
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6.2.

Nye rammer for byform og bebyggelse

For å gi rammer for nye prosjekter i Tromsø sentrum må vi legge til grunn sentrums arktiske identitet og
bymessige kvaliteter som skal bevares. Dette deles i tre temaer på strukturelt nivå:
•

Byromsnettverk med sammenhengende byrom, gater, torg og allmenninger, samt byens forhold til
de naturgitte havnene og det store landskapet gjennom siktlinjer
• Bebyggelsesstruktur og de enkelte bygningene er en viktig del av Tromsøs identitet og er det som gir
sentrum sine bymessige kvaliteter.
• Vern og bevaring av verdens nordligste trehusby fra 1800-tallet. Det betyr å bevare og oppgradere
de verneverdige områdene, også tilhørende byrom.
• Tre kategorier av bygninger som kan behandles som en byggesak eller inngå i plan: Vernet
bebyggelse i verneklasse 1-3, Infillprosjekter i historiske områder og ny bebyggelse i verneområder.
Samspillet mellom vern, byrom, og bebyggelsesstruktur åpner for prinsipielle tilnærminger til hvordan
sentrum kan utvikles, hvor høyde kan tåles og eventuell plassering av høyhus. Hvert tema og hvordan det
ivaretas i planbestemmelsene diskuteres under.

Byromsstruktur
Planforslaget bruker samspill mellom viktige byrom og bebyggelse som et strukturelt element i videre
planlegging for Tromsø sentrum.
Byromsstruktur, sammen med siktlinjene i Tromsø sentrum, gir selve rammene og spillereglene for hvordan
byen kan vokse inn i fremtiden, hvor høyde kan tåles og hvor samspill mellom byrom og byfunksjoner kan
bidra til å styrke byliv. Byform, høyde og høyhusutredningen (vedlegg 1B) diskuterer hvordan temakartet er
revidert sammenlignet med sentrumsplanen 2008 for å kunne styrke viktigheten av et byromsnettverk for
planlegging av fremtidige prosjekter.
Temakartet under gjøres juridisk bindende og skal være prinsippførende for tiltak etter Plan- og
bygningsloven § 1-6, reguleringsplaner og byggesøknader.

Figur 10 Temakart - Byromsstruktur. Utarbeidet av Tromsø kommune 2020.
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Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsesstrukturen dannes av flere bygninger satt sammen i ulike strukturer, og styrer bygningenes
plassering, utforming i kontekst, henvendelse, adkomster og offentlig/privat side. I Tromsø er
rutenettsplanen med kvartaler dominerende, Disse kan være åpne kvartaler med en stille bakgård, eller fylte
kvartaler med for eksempel forretninger på hele plan 1.
Karakteristisk for Tromsø er kamstrukturen langs kai og havner, som kan videreutvikles. Kamstrukturen
sikrer visuell kontakt mellom indre del av byen og sundet.
Lameller er en ny typologi som kan innpasses i kamstruktur, men passer best i nyere områder uten stort
innslag av vernete bebyggelse. Monumenter (for eksempel Kongsbakken skole og Sjømannsskole) ligger som
punkter med mye luft rundt, gjerne i fonden av en akse eller gate, eller høyt i terrenget. Lineære strukturer –
enkeltbygg langs gata – preger mye moderne planlegging, både i øvre boligområder, men også i
transformasjoner i sentrum.

Figur 11 Temakart - Bebyggelsesstruktur. Utarbeidet av Tromsø kommune 2020.

Planforslaget krever at all endring av byform skal ivareta og forsterke den etablerte bebyggelsesstrukturens
identitet og kvalitet, jamfør temakart over som gjøres juridisk forpliktende i planbestemmelsene.
I nye områder der det etableres nye strukturer, skal de ha et begrunnet samspill med og bygge opp under
etablert og ny byromstruktur og offentlige rom, herunder kaipromenade / havn.

Historiske byrom og bebyggelse
Planforslaget styrker vern og bevaring i Tromsø sentrum som et identitetsskapende element, og styrker
samspillet mellom sammenhengende miljøer med flere hus og tilknyttede byrom. Vern av verdens nordligste
trehusby fra 1800-tallet er den viktigste føringen for kapasitet i planforslaget. Influensområdene knyttet til
verneverdig bebyggelse og tilknyttede byrom er også gitt bedre prioritering og retningslinjer for videre
planlegging.
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Figur 12 Temakart - Kulturhistoriske verdier. Utarbeidet av Tromsø kommune 2020.

Temakartet over, kulturhistoriske verdier, viser området der verdens nordligste trehusby ble etablert. Dette
er et viktig område med en rekke særlige viktige sammenhengende miljøer og enkelte bygg med høy verdi.
Dette området som er vist med grønn bakgrunn på kartet over får de strengeste reglene for ny bebyggelse.
Nye prosjekter i dette området skal tilpasse og underordne seg vernet bebyggelse og byrom. Reglene er
fastsatt i bestemmelsene.
Andre områder der vern er tydelig skal også styres etter nye regler for infill, men uten like stramme regler
for ny bebyggelse.
Kartet under viser særlig viktige sammenhengende miljøer. Det styrkes også av riksantikvarens NB-registrer.
Se kart under, som viser konseptgrunnlaget for temakart over.
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Figur 13 Temakart viser NB registret i forhold til sammenhengende trehusområder fra ulike epoker. Utarbeidet av Tromsø kommune
2020.

Planforslaget styrker prinsipper på kulturmiljø i Tromsø og vern av verdens nordligste trehusby fra 1800tallet på følgende måte:
•
•
•

Kulturhistoriske verdier styrker utforming av ny bebyggelse med nye bestemmelser for infillområder.
Alle tiltak innenfor infillområdene skal underordne seg bebyggelsens struktur, skala, høyde og volum
(bestemmelser for infill).
Tiltak som er innenfor influensområdet til verneverdige områder og bebyggelse, se temakart
Kulturhistoriske verdier figur12, skal hensynta bestemmelser for infill.

Verdens nordligste 1800-talls trehusby og Gamle Tromsø
Sentrumsplanen 2020 skal bevare den unike trehusbyen med tre større hensynssoner: Den aller viktigste
hensynssonen dekker den delen av sentrum som var bebygd omkring 1850. Den heter derfor Gamle
Tromsø. Her finner vi blant annet rester av middelalderen og starten på byen som er beskrevet over.
Ovenfor dette kjerneområdet har vi hensynsonene Trehusbyen sør og Trehusbyen nord. Disse består for
en stor del av boligstrøk som har en hyggelig og særegen karakter nettopp fordi de består av trehus fra
1850 og frem til andre verdenskrig. Husene er likevel ganske forskjellige: i Prestenggata er de bygd vegg i
vegg med portrom, typisk for 1800-tallet, mens strøket i retning Skriverplassen står som individuelle og
ganske høye boliggårder med mer luftige bakgårder fra rundt 1910-20. Ovenfor Dramsvegen ligger villaer
fra tidlig 1900-tallet, og også noen i den nye radikale stilen funksjonalismen fra rundt 1930.

Bygninger
Illustrasjonen under viser bygg i planområdet som er vernet eller fredet. Bygninger er organisert inn i
verneklasser med tilhørende retningslinjer for hvordan utbygging på et belysningsnivå skal utføres. Disse
bygg og verneklasse ligger som et lag i temakart 4 – Kulturhistoriske verdier.
Retningslinjer for verneklasser er oppgitt under hensynssone for kulturmiljø, og bidrar til en bedre
saksbehandling av byggesaker knyttet til verdeverdige bebyggelse.
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Figur 14 Temakart «Verneklasser» viser enkelte vernede og fredete bygninger med verneklasser. Utarbeidet av Tromsø kommune
2020.

6.3.

Infill og omdanningsområder

Planforslaget har delt sentrum inn i to overordnede utviklingskategorier og stiller regler for fremtidig
utvikling avhengig av hvordan området skal utvikle seg i forhold til vern.

Figur 15 Temakart - infill og omdanningsområder. Områdene setter forskjellige regler for videre utvikling av nye prosjekter innenfor
en rekke områder. Utarbeidet av Tromsø kommune 2020.

Infill i områder med stor kulturhistorisk verdi
I infillområdene er det vern som går foran og legger premisser for hvordan ytterligere utvikling tillates. Disse
områdene anses som en del av samfunnets kulturarv og skal bevares for fremtidig generasjoner. Vern og
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identitet gir også økonomisk gevinst i form av tiltrekningskraft for både innbyggere og reisende. Mens ny
kapasitet i disse områdene er begrenset, ligger verdien her i historiefortelling og opplevelsen om å vandre i
Tromsøs felles hukommelse og potensiale for ny bruk av eksisterende bebyggelse. Utvikling her skjer som
infill, men skal underordne seg vern.

Figur 16 Illustrasjon som viser infillområder i planområdet. Tromsø kommune 2020.

Regimet for infill prosjekter i disse områdene trenger en tydeligere presisering, og tilpasning til temakart 2
og 3 - byroms- og bebyggelsesstruktur. Bestemmelsene forutsetter at en del av disse mindre sakene
behandles som byggesaker, dersom de er i tråd med rammene i planen. Generelle bestemmelser for vern
bidrar til saksfremgang med tydelige rammer, samt bestemmelsene knyttet til hensynssonene (H530) som
gir enda tydeligere rammer for håndtering av nye tiltak.
Reguleringsplanen kreves der brudd i rammene oppstår.
Konkrete bestemmelser for infill finnes i planbestemmelsene, men er oppsummert i matrise på slutten av
dette kapittel.
Eksempler på infillområder finnes i vedlegg 1B.
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Omdanningsområder

Figur 17 Illustrasjon av omdanningsområder i planområdet for Tromsø sentrum 2020-2032. Tromsø kommune 2020.

Omdanningsområdene utvikles i samspill med vern og kulturarv, men åpner for en økt utbyggingskapasitet,
der volum og utnyttelse kan økes med respekt for byens byrom, bystruktur og klimautfordringer. Omdanning
skal forholde seg til influensområdene knyttet til sentrumsvern og vise hensyn til fjernvirkninger og sentrums
identitet, landskap og strukturer slik det er vist foran, samtidig som det kan skapes noe nytt og gir rom for
bærekraftig investeringer.
Rammene for prosjekter i disse områdene er gitt i konkrete høyder oppgitt i planbestemmelsene. Disse
skrankene settes ut fra bebyggelsens påvirkning på bystrukturen, byrom og influensområder for
verneområder / enkeltstående verneobjekter.
Ytterligere utredningskrav for sentrumsprosjekter stilles i tillegg til dokumentasjonskrav i gjeldende KPA. Der
det utarbeides reguleringsplaner for deler av et kvartal skal planmaterialet inneholde vurderinger av og
dokumentere hvordan ny bebyggelse forholder seg til hele kvartalet, samt omkringliggende offentlige byrom
og et evt større influensområde.
I noen tilfeller kan kommunen pålegge felles regulering for flere eiendommer, for eksempel steder der det er
behov for felles løsninger av infrastruktur, det er klart at det trengs samtidighet i gjennomføring, det er
behov for å samordne flere prosjekter ut fra estetikk-vurderinger, parkeringsplasser sperrer for
infillprosjekter, det aktuelle prosjektet har betydelig negativ påvirkning på naboeiendommer eller det
foreslås prosjekter i strid med rammene i Sentrumsplan 2020.
Konkrete bestemmelser for omdanning finnes i bestemmelsesdokument.
Eksempler på omdanningsområder finnes i vedlegg 1B.
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Utviklingsområder
Disse områdene er underlagt omdanningsområdekategorien, men gir potensial for en betydelig økning i
kapasitet. Det er fire tydelige utviklingsområder i planområdet for Tromsø sentrum:
•
•

Fylkeskvartalet
Sørbyen innovasjonsdistrikt21

I alle disse områdene kan det skapes nye strukturer, byrom og betydelig kapasitet. Her er det mulighet for
større utvikling og økt høyde og utnyttelse. Disse områdene forholder seg fortsatt til reglene for omdanning i
bestemmelsene.

Nye arealreserver
Med et geografisk lite sentrum, med en stor andel verneverdig bebyggelse er det begrenset med muligheter
for nye arealreserver for sentrumsfunksjoner. Nordbyen - og Vervet prosjektene og utnyttet potensiale som
finnes ved utfylling i sjøområdene er eksempler på nye arealer.
Planforslaget legger til rette for utfylling i området «Sørbyen», som er i gjeldende plan er avsatt til offentlig privat tjenesteyting. Tiltaket er konsekvensutredet på overordnet nivå og anses som mulig for utvikling
dersom krav til konsekvensutredning ved neste plannivå viser til planmessige gode forhold: trygg
byggegrunn, trygge strømforhold m.m.
Området videreføres som offentlig - privat tjenesteyting og er i dag hovedsakelig eid av Tromsø kommune.
Før det kan vurderes utfylling stilles det krav til felles planlegging for hele “Sørbyen”- området, slik at viktige
krav til teknisk infrastruktur er løst i forkant av igangsettingstillatelse.

21

Områdenavn finnes forklart i kapittel 10.
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6.4.

Høyhus i Tromsø sentrum
I behovsanalysen for arealbruk i Tromsø sentrum har
Norconsult AS22 konkludert med at Tromsø sentrum ikke
trenger nye høyhus for å sikre samfunnsviktige
funksjoner 23. De mener videre at Tromsø sentrum har
heller ikke behov for nye høyhus for å styrke identitet,
der identiteten til Tromsø dyrkes gjennom kulturarvens
bidrag og vekst i samspill med vern. Samtidig mener
administrasjonen at Sørbyen omdanningsområdet (se
områdeinndelingen i kapittel 10) kan tåle innslag av
høyhus for å bedre ivareta en bymessig utvikling og
legger til rette for et innovasjonsdistrikt.
Dersom det vurderes nye høyhus i Tromsø sentrum, skal
plasseringen følge reglene om europeisk byprofil og
styrking av nesene i landskapet. Føringer knyttet til
byromsnettverk, bebyggelsesstruktur, samt vern og
bevaring, se kapittel 6, skal følges i planleggingen. Disse
reglene stiller også krav til klimatiske hensyn og
landskapsvurderinger i nye reguleringsplaner. Krav til ny
dokumentasjon ved nye reguleringsplaner, i tillegg til
eksiterende krav i Kommuneplanens arealdel er stilt i
nye planbestemmelser.

Figur 18 Foto: The Edge er I dag Tromsøs høyeste punkthus kote 42,0 m og
fremhever den sørligste delen av Prostneset. Dimitry Tachenko ved Pellerin.

Planforslaget stiller følgende krav i planbestemmelser til eventuelle høyhus utbygging i Tromsø
sentrum:
•
•
•
•
•
•
•

Høyhus i Tromsø sentrum er definert som punkthus med høyde over 32m (c+35 i sjøfronten),
som tilsvarer ca. åtte etasjer.
Maksimal høyde for høyhus settes til c+ 42,0 moh. Dette tilsvarer ca. 12 etasjer i sjøfronten.
Høyhus kan kun vurderes i områder definert som omdanningsområder/utviklingsområder i
sentrum sør og sentrum nord, se temakart 5, og figur 19 på neste side.
Høyhus skal ikke ha dominerende fjernvirkning. Det tillates kun enkeltstående punkthus, ikke
klynger.
Høyhus skal respektere byromsstrukturen og ikke bryte viktige siktlinjer, ikke skyggelegge
viktige offentlige byrom, og ikke skape vindturbulens.
Høyhus skal gi tilbake til byen – Være en del av gategulvet med aktive, åpne første etasjer,
samt åpne offentlig tilgjengelige takrom.
Det stilles krav til arkitektkonkurranse for nye høyhus over åtte etasjer.

22

Norconsult AS bidro med grunnlag for Tromsø kommunens Byform, høyde og høyhusutredning.
Grunnlagsvurderingene tok hensyn til samfunnsprognoser, fremtidig boligbehov og behov for nye
næringsareal, jamfør næringsnotatet a).

23
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Figur 19 Illustrasjon som viser områder der høyhus kan vurderes. Her styrker vi prinsipp Tromsø kommune 2020.

6.5.

Plankrav

Sentrumsplanen 2020 hovedsakelig stiller krav til reguleringsplan for nye tiltak i hele planområdet. Dersom
tiltak ikke utfordrer de overordnete planleggingsprinsippene diskutert over, kan byggesak vurderes i enkelte
tilfeller.
I infillsområder er det naturlig at noen tiltak behandles som byggesak, i og med at omdanning er begrenset.
Bestemmelsene knyttet til hensynssoner for vern og bevaring gir føringer for hvordan en byggesak skal
utformes og hvordan prosessen kan foregå.
Det forventes at tiltak innenfor omdanningsområder foregår som reguleringssaker, av hensyn til nye byrom,
bebyggelse og forhold til vern og bevaring. Prosjekter innenfor omdanningsområder forventes til å være
større, med nye volum og en høyere utnyttelse. Reguleringsprosesser for slike prosjekter er viktig, og gir
mulighet for å kunne sikre at de bidrar til å oppnå visjonen og mål som er nedfelt i denne planen.
Der områder er store, som for eksempel i Sentrum sør (Sørbyen)24, Fylkeskvartalet og Nordbyen kreves det
områderegulering eller omfattende reguleringsprosesser.
Det båndlegges området i sør der det pågår en reguleringsplan for Mack Øst og Museum PLANID 1911.
Båndleggingssonen er for fremtidige regulering etter plan- og bygningsloven. Dersom den overnevnte planen
ikke realiseres, faller bort båndlegging og avsatt formål, slik at Museparken returneres til bypark.

24

Navn på områder er oppgitt i kapittel 10.
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Flerfunksjonell by
I en by med begrenset kapasitet for nytt volum må den produktive byen balanseres mot bolig med
tilhørende funksjoner. Den produktive byen – som inneholder næring, tjenesteyting, opplevelse, reiseliv,
bespisning og handel fungerer best når de fysiske rammene er fleksible. Det betyr fleksible lokaler der
gateplanet fungerer i samspill med uterom, mens næringsformål i etasjen over kan ha variert bruk over tid.
En konsentrasjon av publikumsrettede funksjoner, i samspill med offentlig byrom i sentrumskjernen, bidrar
til å skape et aktivt bysentrum der folk samles for å skape et urbant byliv. Krav til aktive første etasje bidrar
til å skape et aktivt bysentrum, der handel og publikumsrettete funksjoner kommuniserer med tilgrensende
byrom.
I tillegg til næringsarealer kommer nye ønsker om urbane boliger som er med på å skape byliv og bolyst og
fremmer målet om en bærekraftig byutvikling25. Etablering av flere sentrumsboliger krever samtidig areal og
behov for oppgradering av viktige offentlige møteplasser og et bevisst fokus på bomiljø med kvalitet. Nye
rekkefølgekrav til samfunnstjenester, vann, avløp og overvann og samferdselsinfrastruktur vil også være
viktig.
Sentrumsplanen 2020 legger til rette for en arealbruk som sikrer både en tett, pulserende sentrumskjerne,
samt nye utviklingsområder i Nord og Sør, med en stor andel boligetableringer. “Sørbyen” prioriteres avsatt
til offentlig privat tjenesteyting for å sikre arealreserver til nye offentlig institusjoner og viktige
verdiskapende arbeidsplasser26.
Øvre sentrum27 opprettholdes som bynære boligområder uten innslag av andre formål.

Figur 20 Plankart for Sentrumsplanen 2020. Kartet viser arealbruk. Utarbeidet av Tromsø kommune 2020.

25

Definert ut fra krav til samordnet transportplanlegging og høy arealutnyttelse.
Etter anbefalinger i «Faglig Råd for Bærekraftig byutvikling.» (2013)
27
Se kapittel 10 for henvisning til spesifikke områder
26
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7.1.

Balanse mellom bolig og den produktive byen

Konsentrasjon av handel, bespisning, kultur og opplevelse i sentrum er avgjørende for et bærekraftig, aktivt
og levende bysentrum fremover. Disse næringene bidrar også til en urban tiltrekningskraft som forventes i
den arktiske hovedstaden.
Samspill mellom næring og bolig er særlig avgjørende for fleksibilitet av sentrumsareal i fremtiden. Mens
sentrumsboliger kan bidra til økt byliv, er plassering av sentrumsboliger avgjørende for å sikre fremtidig
fleksibilitet av næringsarealer, se punkt 7.3.1 Arealkonflikt.
Planforslaget legger til rette for en balanse mellom boliger og den produktive byen på følgende måte:
•
•
•
•

Sentrumskjernen videreutvikles med en høy konsentrasjon av publikumsrettede funksjoner i
første. etasje, som bidrar til å skape byliv og styrke handel og publikumsrettete funksjoner. Se
temakart 1, aktive første etasje.
En begrenset indre kjerne reserveres mot ytterligere boligetableringer for å unngå videre
sementering av næringsareal, se temakart 6 – balansen mellom bolig og næring.
Det tillattes byboliger kombinert med næringsformål allerede fra tredje etasje i resterende
sentrumskjerne28og fra andre etasje der det ikke kommer i konflikt med retningslinjer for støy og
støv, se temakart 6 – balansen mellom bolig og næring.
Der bolig tillates kombinert med sentrumsformål tillates det ikke på gateplan, med unntak av
historiske områder.

I tillegg til sentrumsnæringer og byboliger, legger planen til rette for områder utenfor sentrumskjernen der
bolig kombineres med tjenesteyting, kontor og kultur. Her legger planforslaget til rette for en mulig
etablering av større offentlig eller privat institusjoner, kombinert med bynære boliger. Disse områdene
differensierer seg fra sentrumskjernen ved å åpne for en høyere andel boligetableringer, sammen med
andre sentrumsformål, men at publikumsrettete funksjoner er ikke vektlagt på samme nivå som i
sentrumskjerne.

7.2.

Næring – den produktive byen29

Handel
Handel i sentrum er viktig for befolkningen og en grunn til at Tromsø sentrum er et viktig møtested for folk
flest. Handelsmønstre endrer seg i takt med globale trender, og nye handelsopplevelser som også skal løses i
sentrumsområdet er kommet til. Planforslaget tillater handelsetableringer innenfor alle byggeområder
avsatt til sentrumsformål, men stiller krav til aktive første etasjer i sentrums kjerneområde av hensyn til å
styrke område for handel, bespisning og opplevelse. Dette er i tråd med regional plan for handel og service
og ønske om et aktivt byliv.
Planforslaget stiller krav til en publikumsrettet første etasje med aktive fasade for å kunne styrke handel,
særlig innenfor sentrumskjernen, se temakartet under. Det åpnes også opp for nye kjøpesenteretableringer
for å unngå at sentrum svekker sin handelsposisjon mot avlastningssentrene, Pyramiden og Jekta/K1. Mack
Øst detaljregulering legger til rette for etablering av nytt kjøpesenter i tråd med plangrepet.

28
29

Vedtak formannskapet 2019, sak 204/19
Den produktive byen er der næringen og lignende formål bidrar til fremtidige næringsvekst og verdisetting
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Figur 21 Temakart - Aktive første etasjer. Temakart har identifisert der det stilles krav til aktive, publikumsrettete 1. etasje slik at
området aktiviseres. Utarbeidet av Tromsø kommune 2020.

Opplevelse/bespisning/kultur
Skillet mellom opplevelse, bespisning, kultur og handel er vagt i et fremtidsrettet sentrum. Alle funksjoner
klassifiseres som publikumsrettede funksjoner og bidrar til å øke byliv og tiltrekningskraft i sentrum.
Planforslaget oppfordrer til at funksjoner som ikke anses som boligkompatible, som for eksempel restaurant,
bar/pub og støyende virksomheter ikke plasseres i samme bygningskropp som bolig uten en «buffer»
funksjon. For eksempel, dersom det etableres restaurant i første etasje kan andre etasje fungere som en
«buffer» for å avbøte ulemper med støy.
Kultur er også en viktig funksjon i offentlig - private tjenesteyting.

Plasskrevende varer30
Det tillates ikke nye virksomheter med plasskrevende varer i planområdet av hensyn til å skulle opprettholde
en bymessig sammensetning av funksjoner.
Planforslaget tillater heller ikke industri eller lagervirksomheter.

Hotell
Planforslaget gir mulighet for etablering av hotell i alle områdene avsatt til sentrumsformål. Hvor eventuelle
hoteller plasseres innenfor planområdet vil være avhengig av private aktører.
Reiselivsstrategi for Tromsø Sentrum (2019) viser behov for etablering av et høyt antall gjestedøgn i Tromsø
kommune i løpet av de kommende årene, dersom byen skal holde takt med vekst i reiseliv.

30

Plasskrevende varer er definert i Fylkesdelplan for Kjøpesenter i Tromsø og regnes som biler,
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast m.m. Møbelbutikker, elektronikk osv uten lager er ikke definert
som plankrevende varer.
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Reiselivstrategien sier ingenting om hvor disse hotellene bør være, men sentrumsplanen 2020 gir mulighet
for fremtidige etableringer innenfor omdanningsområder.
Hotellfunksjon sees ofte i sammenheng med høyhus etableringer, men hotellvirksomheter kan også
etableres innenfor andre typologier. I Tromsø i dag har vi en rekke hotelletableringer som ikke defineres som
høyhus. Grand hotell, Ishavshotell, Comfort hotell, Thon hotell, Viking hotell m.m er alle konsepter som
fungerer i et byperspektiv uten høyde som tilsvarer et høyhus. Det er viktig at hotellene som er integrert i
kvartaler ikke skaper lukka og privatiserte fasader på første etasje.
Logistikk til hoteller er også utfordrende og må løses. I tillegg til nokså omfattende varelevering kommer
adkomst for hotellgjester i busser og drosje. Dette belaster adkomstsonen til hotellet, og kan være i konflikt
med attraktive gangstrøk. Det er også en uløst strukturell utfordring å skaffe oppstillingsplass for busser som
leverer og henter passasjerer. De kan ikke stå utenfor de enkelte hotellene for eksempel over natta.
Sentrumsplanen 2020 legger til rette for hotelletableringer i Tromsø Sentrum. Hotellprosjekter er ikke
plassert eller avsatt.

Offentlig- privat tjenesteyting– Arktisk Hovedstad programmer
Tromsø sentrum har i dag en av Nord-Norges største arbeidsplasskonsentrasjoner. Som primærknutepunkt31
er sentrum egnet for fortetting og transformasjon men også for en intensivering av arbeidsplassetableringer.
Faglig råd for bærekraftig byutvikling32 anbefaler at offentlige institusjoner plasseres i bynære områder.
Plangrepet skal være med på å styrke sentrumsområdet med arbeidsplasser og tjenestetilbud, samtidig som
persontransport33 begrenses.
Planforslaget viderefører store arealer i sør til offentlig privat tjenesteyting slik at det sikres muligheter for
utvikling av større arbeidsplasser og/eller arbeidsinstitusjoner i fremtiden.

7.3.

Bolig

Planforslaget legger til rette for et høyere antall boliger enn gjeldende plan. (2008). Bolig tillates i
sentrumskjernen gjennom infill, men hovedsakelig i nord og sør av planområde som omdanningsområder, se
punkt 6.3.2. Boligområdet mot vest, Øvre Sentrum, opprettholdes som boligbebyggelse.
Planforslaget presiserer hvor i planområdet det tillates boligetableringer og hvordan formålet lar seg
kombinere med andre sentrumsformål. Planforslaget legger til rette for ca. 3000 nye boliger, hvorav
Nordbyen og Vervet inneholder ca. 1500.
Fylkeskvartalet legges til rette som en ny urban bydel som skal følge prinsippene tidligere skissert i Vervet og
Nordbyen. Det stilles krav til områderegulering her, også for å sikre riktig rekkefølge for utbygging og
samtidig sikrer at området planlegges som en god urban bydel.

31

Kommuneplanens arealdel, Tromsø kommune 2017
Faglig Råd for Bærekraftig Byutvikling i regi av Kommunal - og regionaldepartementet og
Miljøverndepartementet (2014).
33
Ibid, side 13.
32

Utkast – Planbeskrivelse 31.04.2020

Figur 22 Temakart - Balansen mellom bolig og næring. Kartet viser hvor bolig kan kombineres med andre sentrumsformål. Utarbeidet
av Tromsø kommune 2020.

Temakarter over viser hvor i bygningsmassene det tillates boligetablering kombinert med sentrumsformål.
Det tillates ingen ytterligere boligetablering i sentrums indre kjerne (lyse gule). Dette området er forbeholdt
den produktive byen, for å sikre en viss fleksibilitet i bygningsmassene av hensyn til næringsutvikling i
fremtiden.
I tillegg er det vanskelig å sikre gode miljøkrav til boligutviklingen i dette området, særlig med tanke på støyog støv, trafikksikre adkomster, trygg skoleveg og krav til uteoppholdsareal. Ytterligere boligetableringer i
dette området kan også vanskeliggjøre trafikksituasjonen i Tromsø sentrum i fremtiden.
Resterende sentrumsformål åpner for en større andel boligetablering enn gjeldende plan, med bolig tillatt
allerede fra andre og tredje etasje. Arealer i Øvre Sentrum som er avsatt til boligbebyggelse videreføres.
Til tross for et lite areal i sentrums indre kjerne uten ytterligere boligetablering, vil planforslaget skape større
muligheter for økt boligetableringer i planområdet enn tidligere. Fylkeskvartalet, Vervet, Nordbyen og nye
prosjekter (jf. røde områder i figur 16) vil kunne skaper plass til ca. 3000 nye boliger mot 2032. Sett sammen
med foreløpige samfunnsprognoser for Tromsø kommune, vil denne kapasiteten tilfredsstille nødvendig
behov mot 2032.34

Arealkonflikt
Å legge til rette for bolig i sentrum er i tråd med prinsipp om samordnet bolig-, areal - og
transportplanlegging. Dette innebærer at bilbruk begrenses, samtidig som vi øker kvaliteten på arealene
innenfor sentrum for folk flest med å begrense støy- og støv problematikken knyttet til trafikk.
Boligetablering i sentrum er ikke problemfritt og kan by på utfordringer for bruk av sentrum til andre formål..
Argumenter for boliger i sentrum er:
•
•
34

Flere boliger i og rundt knutepunkter minker behov for bilbruk og hindrer byspredning
Boliger bidrar til å skape byliv med befolkningstetthet døgnet rundt.

Data grunnlag til Utbyggingsprogram og Tromsø kommune befolkningsutvikling 2016.
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•
•
•

Boliger kan sikre økonomi i utviklingsprosjekter
Bolig i sentrum er etterspurt av flere, særlig sett i sammenheng med global urbanisering
Boliger kan bidra til oppgradering av offentlig byrom

Argumenter imot bolig i sentrum:
•

Boliger kan fortrenge viktig areal og kapasitet for utvikling, og fremtidig fleksibilitet i næringsareal
for Tromsø som den produktive byen.
• Det kan oppstå konflikter rundt bruk av offentlige byrom og gateplan der beboere krever at det er
stille på kveld og natt
• Det kan være utfordrende i deler av sentrum å ivareta krav til tilstrekkelig uteoppholdsareal, trygg
skolevei, og støy- og støvregler
Planforslaget legger opp til store arealer med mulighet for bolig, men avsetter den innerste kjernen til
sentrumsformål uten bolig, se temakart balansen mellom bolig og næring. Dette grepet er for å avbøte
problemene drøftet over, og sikrer fleksibilitet for næring i fremtiden.
Planforslaget legger til rette for nærmere 3000 boliger gjennom fortetting, Nordbyen, Vervet og det nye
Fylkeskvartalet.

7.4.

Skoler

Skolekapasitet i Tromsø sentrum er utfordrende og kan legge begrensninger for ytterligere boligutvikling i
sentrum.
I dag er det hovedsakelig Gyllenborg skole som er mottaksskole for barneskoleelever bosatt i Tromsø
sentrum. Skolen har i 2019 ca. 350 elever fordelt på syv trinn og en maksimal kapasitet for 380 elever35.
I sentrum sør sogner noen få kvartaler til Bjerkaker barneskole36, som har en kapasitet på 350 elever. Skolen
har i dag allerede overskredet kapasiteten og har i 2019 370 elever fordelt på syv trinn.

Figur 23 Gyllenborg barneskole til venstre og Bjerkaker barneskole til høyre.

Framskriving av vekst i antall barn i Tromsø sentrum viser at ved en høy boligbygging, klassifisert i
utbyggingsprogrammet37 for 2020, presses kapasiteten for Gyllenborg barneskole allerede fra 2023. Fra 2027
forventes det underkapasitet ved Gyllenborg barneskole38. Samtidig har nye prognoser vist en mulig
nedgang i befolkningsveksten, noe som kan påvirke skolesituasjon i fremtiden.
35

Skolebehovsplan 2018-2023
Basert på skolekretsrevisjon 2019
37
Utbyggingsprogrammet for Tromsø kommune 2020
38
Ibid
36
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Sentrumsplanen 2020 legger til rette for en økning i antall byboliger. I tillegg til denne økningen i
Sentrumsplanen 2020, ligger det også ca. 1200 nye boliger planlagt i planene for Nordbyen og Vervet, uten å
adressere skolekapasitet.
Det er primært skolekretsendringer som skisseres som hovedverktøy for å sikre skolekapasitet i fremtiden.
Mulighet for å justere skolekretser etter gradvise endringer i befolkningsmønsteret anses som en
tilstrekkelig løsning for skolekapasitet på kommunedelplannivå.
Sentrumsområdets beliggenhet betyr at innenfor en 4 km radius fra Havneterminalen, finnes det 5
eksisterende barneskoler i dag: Gyllenborg skole, Bjerkaker skole, Prestvannet skole, Workinnmarka skole og
Fagereng skole. I tillegg ferdigstilles det en prosess for oppkjøp av den gamle lærerhøgskolen på
Mellomvegen.
Avhengig av hvor nye boligetableringer realiseres innenfor sentrumsplanområdet, kan skolekapasitet løses
med skolekretsendringer uten ytterligere kommunale investeringer.
Nærskoleprinsippet39 krever likevel en rekke kvalitetskrav, som for eksempel trygge skoleveger og
avstandsvurderinger. Disse kvalitetskravene må vurderes på prosjektnivå og belyses i tilhørende
plandokumenter.
Nye boligprosjekter skal vise til tilstrekkelig skolekapasitet og tilgang til trygg skoleveg før
igangsettingstillatelse gis.

Sjømannskolen
Sjømannskolen har et potensial for ombygging som kan gi areal for etablering av en ny barne- eller
ungdomsskole. Arealet inngår i Sentrumsplanen 2020 og opprettholdes som offentlig tjenesteyting.

Virkemidler for sikring av fremtidig skolekapasitet:
•
•

Skolekretsjusteringer foreslås brukt som verktøy for å tilpasse boligutbygging og etablering av
boliger fremover.
Det oppfordres til skolekartlegging og aktiv bruk av utbyggingsprogrammet som verktøy for
utbyggingsprioritering

Barnehage
Barnehagedekningen i Tromsø kommune beskrives som god, med en dekningsgrad i 2015 på 91% for barn i
alderen 1-2 år og 99,5% for barn i alderen 3-5 år40. Dette er betraktelig høyere enn for de andre storbyene i
Norge41.
Tromsø kommune vurderer barnehagedekningen for hele kommunen. Dette gjøres gjennom analysearbeid
knyttet til befolkningsframskriving som er utarbeidet i statistikk- prognoseverktøyet KOMPAS. Kommunen er
delt inn i flere analyseområder. Sentrumsområdet faller inn under «sentrum sør».
39

Opplæringsloven §8-1.
Barnehagebehovsplan for Tromsø kommune 2017-2020
41
SSB ASSS-Tjenesteprofil 2016
40
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Analysearbeidet gir et bilde av et sentrum som er godt dekket frem til 2023 når det gjelder
barnehagekapasitet, dersom det tas i bruk et totalt antall godkjente plasser.
Sentrumsplanen 2020 legger til rette for en økning i boligbygging og vil på den måten bidra til økt behov for
barnehageplasser i sentrumsområdet.
Fremtidige barnehager i sentrum anbefales integrert i annen bebyggelse, for eksempel på plan 1 med boliger
over.
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Gode urbane bymiljø for alle livsfaser
Gode byrom er det viktigste premisset for samfunnsplanlegging i sentrumsområdene og særlig innenfor
sentrumsformål. Offentlige byrom er sentrums demokratiske møteplasser, opplevelsessentre og
rekreasjonsarealer for alle befolkningsgrupper som bor og besøker sentrum. Byrommene er steder for
opphold og danner i tillegg et sammenhengende nettverk som kan ferdes igjennom. De skal være
tilgjengelige for alle uavhengig av generasjon, bakgrunn eller tilhørighet og dekke ulike brukerbehov
gjennom hele året.
Byrom er steder å slappe av i solen, et sted å oppleve bylivet, steder for konserter, festivaler og markeder,
steder som gir naturopplevelse, steder for lek og annen fysisk aktivitet. De grønne byrommene med innslag
av trær og annen vegetasjon er viktige for biologisk mangfold, lokalklima, overvannshåndtering og
luftforurensning.
De åpne rommene i en by har som nevnt mange funksjoner. Ved økende fortetting av sentrum får de
tilsvarende økt viktighet. Samtidig er det en sammenheng mellom byrommenes formgivning og kvalitet og
mengden byliv de genererer. Byromsnettverket i Tromsø er et strukturerende element i byens form, som er
diskutert i kapittel 6 og 9. Byromsnettverket er også en avgjørende faktor for allmennhetens opplevelse av
sentrum.
Gode byrom bidrar til å fremme folkehelse, gir gode levekår, oppmuntrer til felleskap og menneskelig
sammenkomst og forebygger ensomhet.
I den videre utviklingen av byrommene i Sentrumsplanen 2020 skal følgende prinsipper legges til
grunn:
•
•
•
•
•

Byrommene skal være gode møteplasser for alle
Byrommene skal være steder for aktivitet, særskilt for barn, unge og eldre.
Byrommene skal skape et mangfold av opplevelser
Bruken av byrommet må tilpasses stedets egenskaper (egnethet)
Byrommene skal ha innslag av grønt og blått

Figur 24 Kartlegging av offentlige byrom etter kategori. Tatt fra POR. Tromsø kommune 2019.
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8.1.

Folkehelse og levevilkår

Levekårsundersøkelsen 2012 og 2019 viser opphopning av levekårsutfordringer i Sentrum sone. I revisjonen
av sentrumsplanen har kommunen forsøkt å lansere bedre verktøy for å kunne forebygge
levekårsutfordringer i sentrum.
Gode nærmiljø og byrom kan bidra til å forebygge dårlige levekår og fremme god helse for beboerne. Ifølge
Helsedirektoratet består helsefremmende nærmiljø av:
•
•
•
•
•
•

Sosiale møteplasser
Gode oppvekstmiljø
Grøntstruktur
Tilgang til natur- og friområder
Sosial integrering
Økt livskvalitet og deltagelse

Figur 25 Felles møteplass. Forslag til fremtidig Strandtorget. Byrom skal være utformet for bruk for alle aldersgrupper. Tromsø
kommune 2020.

Tilgjengelighet og kvalitet på grøntareal og sosiale møteplasser har størst betydning for dem som tilbringer
størstedelen av tiden sin i nabolaget. Planforslaget legger derfor til rette for en sammenhengende
kaipromenade som skal være et viktig rekreasjonsareal for sentrums beboere og besøkende.

Planforslaget skal fremme og forebygge opphopning av levekårsutfordringer på følgende måte:
•
•
•
•
•

Ny generell bestemmelse om at «kunnskap om befolkningens levekår og folkehelse skal legges til
grunn for kommunal planlegging og utbyggingstiltak».
Krav til nye byrom med lek i Sørbyen og Fylkeskvartalet
Krav til nye barnehagetomter ved større utbyggingsområder
Bedre bestemmelser om utforming og innhold for oppgradering av offentlige byrom – og
møteplasser
Styrke kaipromenaden som byens viktigste byrom for rekreasjon og felles møteplass med innslag
av kunstprosjekter.
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8.2.

Boligmiljø/bokvalitet

Planforslaget stiller nye krav til uteoppholdsareal ved boligutbygginger underlagt sentrumsformål. De nye
kravene stilt i planforslaget, er tidligere vedtatt som en del av områderegulering for Nordbyen PLNID 1846.
Disse nye kravene er bedre egnet i en urban boligsituasjon, og kan sammenlignes med andre kommuner i
Norge.42
Nye krav til uteoppholdsareal reduserer areal krav til privat-felles areal, men innfører et nytt krav til byrom
med lek, som kan løses i offentlig byrom.
Det nye kravet om byrom med lek gir også mulighet for en felles finansiering, gjennom et
samordningsregime, der kommunen kartlegger byrom der kravet kan løses, men utbyggeren delfinansierer
oppgradering sammen med kommunen.
Byrom med lek skal være tilgjengelige for alle, universell utformet og utformet for flerbruk.

Krav til privat, felles - privat og byrom med lek
Særskilte krav for boliger til uteopphold. Krav om størrelse, avstand fra bolig og kvalitetskrav.
Krav til uteopphold og lek er utarbeidet i tråd med Nordbyen områderegulering. Lignende krav i
sammenlignbare kommuner er også vurdert i analysearbeid.
Størrelse
(min)

særskilt
tilrettelagt
for barn

radius

antall
boliger

Konkret løsning

Direkte fra
bolig

1

Fra og
med 5
boliger,
inntil 30
boenheter
pr
møteplass.

Kan løses inntrukket i fasade, evt på tak. Privat areal
kan erstattes i fellesprivat møteplass gjennom
tilsvarende utvidelse av areal dersom kvalitetskrav i
eller bevaringshensyn tilsier det.
Skal løses der uteoppholdskvaliteter i sum er best
ihht kvalitetskrav.
Kan løses på tak, i fasade, på bakken og/eller
tilknytta inngangsparti på gateplan.
Inntil 40% av areal kan være fellesarealer innendørs,
jfr kvalitetskrav i c)

Privat (balkong)

5 kvm pr
boenhet

Fellesprivat
uteareal /
møteplass

5 kvm pr
boenhet –
min 40 kvm

0-5 år

Direkte
tilknytta
oppgang /
felles
inngang

Byrom med lek

10 kvm pr
boenhet

6-12 år

Inntil 250m

Bypark

Ungdom
Skole

Må stedfestes i reguleringsplan dersom det løses i
offentlig byrom.
Kan kombineres med uterom for barnehage,
bydelshus etc.
Trafikksikker adkomst må etableres.
Planfri kryssing må etableres.

Total felles uteoppholdsareal kan ikke være mindre enn 40m².
Arealet forbeholdt «byrom med lek»43 kan opparbeides på egen grunn eller i offentlig byrom, gågate eller
torg/park. Dersom prosjektet løser byrom med lek i offentlig byrom skal arealet ikke ligge mer enn 250 m i
luftlinje fra inngang til boligdel, oppfylle kvalitetskravene og ha trafikksikker atkomst.
Kvalitetskrav til alle kategorier uteoppholdsareal:
•

42
43

Uteoppholdsarealet skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper. Arealet
skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og lys, støy og annen

Utredning: Bolig og uterom har sammenlignet flere kommuner i Norge.
Lekeplasskategorier er diskutert i vedlegg 3 Planveileder for offentlig rom. Tromsø kommune 2020
Utkast – Planbeskrivelse 31.04.2020

miljøbelastning. Uteoppholdsarealet skal ikke ha støynivå høyere enn anbefalte grenseverdier i
planbestemmelsene, og helst ikke helning brattere enn 1:5 og skal ikke være smalere enn 7 meter.
Trafikksikker adkomst og universell utforming skal sikres i reguleringsplan.
Krav til «Byrom med lek» kan løses på egen grunn eller i offentlig byrom44. Dette forutsetter at følgende
kriterier er oppfylt:
•
•
•
•

Byrom med lek til boligene må stedfestes nnenfori reguleringsplan for det aktuelle tiltaket, eller
at Tromsø kommune har vedtatt ny handlingsplan for offentlig byrom som prioriterer byrom,
kostnadsberegner oppgradering og tidfeste oppgraderingsprosjekter.
Dersom handlingsplanen nevnt over ikke er ferdigstilt skal det dokumenteres i
reguleringsplan/byggesak hvordan kravet er oppfylt, og rekkefølgekrav stilles ved reguleringsnivå.
Utbyggingsavtale skal brukes for å kreve delfinansiering av byrom med lek i form av
bidragsfinanisering.

Byrom med lek
I KPA, tiltenkt rene boligområder, kreves tre nivå av lekeplasser for barn, dette videreføres for areal i
sentrum avsatt til boligbebyggelse. I sentrum der bolig kombineres med sentrumsformål må barn og lek
inngå i byrommene.
Sentrums kvalitet er at de offentlige uterommene dekker flere behov for møteplasser – for alle beboere,
næringsdrivende og besøkende.
I urban flerfunksjonell planlegging kommer nettverket av sammenhengende og ulike uterom først, så legger
prosjektene seg inn i dette nettverket. Kommunens oppgave er å sikre at uterommene har kvalitet og at alle
nye prosjekt har tilgang til disse. Vinn-vinn-muligheten er at byen kan få tilskudd til oppgradering av uterom,
og utbyggere kan få bidra til disse.
Krav til uterom som er tilrettelagt for alle aldersgrupper, også barn
•

For boligprosjekter: Fellesprivat møteplass/uteopphold med småbarnslek som må løses i prosjekt, der
kvalitet er best: på tak, i fasade, på bakken eller tilknytta inngang.
• For boligprosjekter: Allment tilgjengelig byrom med uteopphold og lek som løses felles for et område.
Skal være minst 1,5 daa, og dekker virksomheter/boliger i radius 200-250 m. I tillegg kan komme andre
offentlige byrom.
• For alle prosjekter: Offentlig byrom med uteopphold og lek for alle aldre. Og tilgang til bypark. Det er tre
store byparker i Tromsø sentrum. Vedlegg 1C, POR sier mer konkret om hvilke byrom er kategorisert
som bypark.
Kvalitetskrav tilknytta trygg adkomst for barn, sol, vind, utsikt, støy, støv etc gjelder alle uterom.
Krav til lek i Tromsø sentrum I nytt planforslaget erstatter de nye kategoriene KPA’s tidligere lekeplasstyper
(strøkslek, kvartalslek og nærlek). Vedlegg 1C – POR-utdyper disse kategoriene og erstatninger.

44

Se vedlegg 3 Planveileder for Offentlig brom.
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Krav til uteoppholdsareal og lek for boligbebyggelse
I områdene avsatt til boligbebyggelse stilles det krav til uteoppholdsareal og lek etter bestemmelsen i til
enhver tids gjeldende Kommuneplanens arealdel.

Samordning av krav til byrom for alle
Sentrumsplanen 2020 lanserer behov for et nytt virkemiddel for hvordan krav til «byrom med lek» kan bidra
til en delt finansiering av oppgradering av eksisterende offentlig byrom.
Samordningsprinsippet åpner for at krav til byrom med lek, som erstatter kommuneplanens krav til lek, kan
foregå på en bidragsbasert måte. Det vil si at alle prosjekter innenfor et angitt areal kan bidra økonomisk til
en oppgradering av offentlig byrom (inkl. kaipromenaden). Denne samordningen av finansiering for
oppgradering av byrom kan eventuelt erstatte krav om regulering av lek i offentlig byrom for hver enkelt
utbygger.
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Alle nye prosjekter skal bidra økonomisk, basert på prosjektets størrelse.
Løsningen krever en ny handlingsplan for offentlig byrom og grønnstruktur, der kommunen planlegger
prioriterte byrom, kostnadsberegner løsninger og tidfester opparbeidelse.
Et slikt system forutsetter at kommunen selv har en sentral rolle i opparbeidelsen av byrommene, med
delfinansiering muliggjort gjennom bidrag fra privat utbyggere.
Dersom det er ønskelig å løse krav til «Byrom med lek» i offentlig byrom, kan kommunen kreve et bidrag
som brukes til å delfinansiere en eventuell oppgradering av offentlig byrom.
Innføring av en slik prosess krever følgende:
•
•

Det må kartlegges et avgrenset område der samordning kan foregå
Arealet som skal benyttes og opparbeides til «byrom med lek», skal være under planlegging eller
inngå i ny kommunal handlingsplan for offentlig byrom og grønnstruktur.
• Utbygger bidrar forholdsmessig til opparbeiding og vedlikehold av det aktuelle arealet.
• Utbyggers bidrag fastsettes i utbyggingsavtale.
Planveileder for Offentlig byrom (POR) – vedlegg 1C – viser gjennomføringsmetoden som er foreløpig
kartlagt.

8.3.

Universell utforming

Øvre del av Tromsø sentrum er bakkete og bratt, mens nedre del er tilnærmet flatt. Den nedre delen av
sentrum er på grunn av dette det mest verdifulle arealet for opphold og bruk. Her kan vi få til optimale
forhold for alle. I øvre del av sentrum handler det mer om å formgi det bratte terrenget slik at det stedvis blir
gode sitteplasser og steder for aktiviteter for alle. Universell utforming omfatter en rekke tema for å ivareta
menneskers ulike behov, TEK17 gir klare føringer for hvordan dette skal oppnås.

Figur 26 Temakart - Terreng i Tromsø Sentrum. Kartet viser tilgjengelighet grad innenfor planområdet. Tromsø kommune
01.12.2019..
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8.4.

Naturmangfold

Grønnstrukturen i plankartet innehar naturverdier og er av betydning for sentrums biologiske mangfold.
Planforslaget styrker innslag av grønt i noen av de viktige allmenningene, med bruk av hensynssoner for
grønnstruktur som legger vekt på utforming og opparbeidelse.
Selv om grønnstrukturen i sentrum er fragmentert og mangler gjennomgående korridorer i dag, har disse
arealene betydning for både fugler og insekter. Med en fremheving av de viktige korridorene både i
plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen, er håpet at sammenhengende miljøer som er viktig for
sentrums naturmangfold vil styrkes.

8.5.

Festivaler og arrangementer i offentlig byrom

Byrom skal kunne brukes til store aktiviteter med flere deltagere og være fleksible i sin bruk. Bestemmelser
som gir innhold i grønnstrukturen skal ikke vanskeliggjøre arrangementer, og møblering skal ta hensyn til
behov for forskjellige størrelse på arrangementer. Støyregler for boligetablering i sentrum skal sikre at
boliger i nærheten av offentlig torg ikke skal løse krav til stille side mot offentlig byrom.

8.6.

Havn og kaipromenade

Figur 27 Bilde: Edmund Midtøy 2019. Kaipromenade i Tromsø Sentrum 2019.

Kaipromenaden og havneområdene i Tromsø sentrum er en viktig del av byens maritime identitet. Tromsø
Havns tilstedeværelse midt i sentrum skaper et utviklingspotensial som er viktig for Tromsø som by, men
også for hele Nord-Norge. Med en stor andel årlige anløp med cruisebåter, hurtigbåter, charterbåter, båter i
regi av kystverket og forsvaret, fiskefartøy og småbåter, er byens havneområder en viktig innfartsåre for
Tromsø. Hver dag, to ganger i døgnet, har hurtigruta anløpt Tromsø sentrum siden 1893.
For den voksende mengden av turister som kommer til Tromsø årlig er havneområdene og tilhørende
kaipromenade første møte med den Arktiske hovedstaden. Havna skal være attraktiv, opplevelsesrik,
innbydende og identitetsskapende for de som reiser hit, men også for Tromsøs befolkning. Sjøfronten skal
forsterkes som et mangfoldig, aktivt og levende sted – med havneaktiviteter og flere lag med opplevelser og
rekreasjonsmuligheter.
Planforslaget skal legge til rette for følgende:
•
•
•
•
•

En sammenhengende kaipromenade fra Hansjordnesbukta i nord til Teaterkvatalet i sør.
En kaipromenade uten bilparkering og tilrettelagt for myke trafikanter
En kaipromenade som ikke kommer i konflikt med eller hindrer havnevirksomheter, men skal
være med på å heve områdets attraktivitet og styrke Tromsøs identitet som havn.
En kaipromenade som legger til rette for aktiv bruk med innslag av kunstinstallasjoner, møblering
og tilgang til sundet.
At bebyggelsen langs kaipromenaden og havneområdene skal henvende seg mot sundet med krav
om åpne fasader og adkomster mot sjøfronten
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Viktigheten av å behandle sjøfronten med særskilt oppmerksomhet var allerede påpekt i Byutviklingens år
2005, hvor sjøfronten systematisk ble behandlet som egen sone. Tenkemåten i Byutviklingens År 2005 ble
imidlertid ikke fulgt opp i gjeldende sentrumsplan (2008).
Som del av ny sentrumsplan vil løsninger for hvordan byen og sjøfronten bedre kan knyttes sammen
behandles, noe som innebærer en drøfting av hvordan sjøfronten kan vitaliseres som ledd i å øke sentrums
tiltrekningskraft. Sjøfronten som sted trenger prosjekter som kan være med på å vende byen mot vannet.

Kunst og byrom // Tromsø Sjøfront
Kunst og byromsprosjektet skal bidra med å bruke kunst til å synliggjøre sjøfronten, gi sjøfronten nytt
innhold og samtidig gjøre den til en viktig del av Tromsøs identitet. Kunstprosjektene skal integreres i
byrommene, og skape unike steder som både forsterker Tromsø og gir byen særpreg.
En sammenhengende kaipromenade gjennom sentrum fra Hansjordnesbukta i nord til Hålogaland teater i
sør vil i revidert sentrumsplan få et økt fokus. Langs sjøfronten vil kaipromenaden bli et sted for å oppleve
unike kunstprosjekter og nærheten til sjøen. Arealene nærmest sjøen er lite tilgjengelige i dag grunnet.
parkering, gjerder og manglende tilrettelegging, men områdene har stort potensiale med utsyn og gode
solforhold. Flatt terreng muliggjør optimale løsninger for universell utforming og fremkommelighet.
Kaipromenaden skal være byens viktigste møteplass med en enda viktigere rolle; å fremheve opplevelse og
aktivitet, forebygge dårlig helse, skape relasjoner og bidra til felleskap.
Temakartet under viser kunstsoner langs kaipromenade som kan vurderes utviklet med kunst. Håndbok for
kunst og byrom gir føringer for hvordan dette kan skje prosessuelt og sikre viktig medvirkning underveis.

Figur 28 Temakart - Kunst og byrom // Tromsø Sjøfront. Tromsø kommune 2020.

Håpet er at kunst kan bidra til å styrke kaipromenaden som det viktige byrommet det er.
Havn
Beliggenheten mellom sjø og mektige fjell har de siste årene ført til betydelig turisttilstrømming, spesielt om
vinteren. Det siste har medført økt sjøtrafikk av mindre cruise-, turist- og ikke minst
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ekspedisjonsskip, og alle disse ønsker enklest mulig kommunikasjon med byen og dets næringsliv.
Det er derfor naturlig at utviklingen av havna - spesielt havnene i sentrum- bør være en integrert og
naturlig del av byutviklingen. Havnetrafikken er - og har alltid vært - en viktig del av byens totale
trafikkbilde, og byens næringsliv på land har behov for enkel kommunikasjon med anløpende skip.
Tromsø Havn eier og forvalter en strekning av havneareal mellom Sørsjeteen og Nordsjeteen i Tromsø
sentrum. Flere av disse områdene har potensiale for ytterligere utnyttelse utover dagens bruk.
Havneområdet mellom Prostneset og Sørsjeteen muliggjøres for fremtidig utvikling. I en parallelprosess med
reguleringsplanen for Tromsø Museum har Tromsø Havn fremlagt et mulighetsnotat som skisserer
utbyggingsalternativer for fremtiden.
Tromsø Havn har tidligere investert store summer i utviklingen av nye havneanlegg i nordre del av
sentrumshavna (Indre havn) og på Prostneset. I tillegg har det kommet flere flytebrygger i Indre Havn som
har økt områdets attraktivitet.

Figur 29 Indre Havn flytebrygger. Foto: Jacqueline Randles 2020

Planen åpner for en tilsvarende utvikling i Søndre havn.
Planforslaget legger til rette for at havneområdene kan utvikles i takt med behov og bidrar til opparbeidelse
av en aktiv kaipromenade.
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Grønn og universell mobilitet
Tromsø sentrum er definert som primærknutepunkt45, en definisjon som innebærer at Tromsø sentrum
videreutvikles som et lokalt, regionalt og internasjonalt knutepunkt for arbeidsplasser, handel,
boligetablering og bytte av transportmidleroverganger til, fra og i sentrum.
Tromsø kommune har som overordnet mål i kommuneplanens arealdel (2017) at planleggingen skal skape et
effektivt og framtidsrettet transportsystem med rom og flyt for kollektivtrafikk, gående, syklende og
privatbil46.
Tromsø sentrum er et målpunkt for alle trafikantgrupper, og det er viktig at det fokuseres på helthetlige
løsninger der det skal legges vekt på prioritering av kollektiv, gange og sykkel, noe som også gjenspeiles i det
overordnede nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken.
Tidligere har det vært personbiltrafikken som har lagt de største føringene for fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Planforslaget gir sterke begrensninger for biltrafikken og hvordan bilen kan trafikkere i
Tromsø sentrum.
Sentrum skal være tilgjengelig for alle brukere, også for bevegelseshemmede og øvrige grupper med
særskilte behov. Gatestrukturen må tilrettelegges slik at den forenkler tilgang til byromsnettverket. Slik blir
sentrum brukervennlig, tilgjengelig og navigerbar for alle, året rundt.
Tilrettelegging for en særskilt sykkeltrasé gjennom sentrum er også nødvendig for å bidra til både
nullvekstmålet og en forbedring av bymiljøet.
Det skal være gatevarme/ tineanlegg i alle strukturer (gater, torg og plasser) som er tilrettelagt for gående.
Planforslaget legger til rette for følgende prinsipper:
• en velfungerende bybusstrasé gjennom Tromsø sentrum med gateterminalløsning som gir
reisende gode og forutsigbare av- og påstigningsplasser med ruteopplysning og informasjon som
gjør det attraktivt å reise med buss.
• et sentrum der gående kan ferdes sikkert året rundt.
• En gjennomgående tilrettelagt sykkeltrasé i Tromsø sentrum.
• Bedre gatemiljø, mindre støv og støy og gateutforming som gir økt trivsel.

9.1.

Trafikksikkerhet og gatemiljø

Trafikksikkerheten i Tromsø sentrum skal forbedres. Gater må utformes slik at de gir riktige «signal» til
trafikantene, inviterer til samspill og ikke skaper situasjoner der trafikksikkerheten reduseres. Der
biltrafikkens fremkommelighet prioriteres er det viktig å separere myke trafikanter fra øvrig trafikk gjennom
tiltak som egne fortau, god gateutforming og belysning.
Gående og syklende er svært avhengig av et godt underlag å bevege seg på. Halvparten av alle ulykker der
bare den gående er involvert (singelulykker) skjer på glatt veg, kanter og ujevnheter. De fleste singelulykker
med fotgjengere skjer i gågater og i sentrumsområder, mest sannsynlig fordi det er flest fotgjengere der.
Planforslaget legger til rette for at kommunaltekniske normer for opparbeidelse av infrastruktur stiller krav
til sammenhengende gatevarme langs byromsnettverket, slik at gående kan ferdes trygt hele året.
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Med en satsing for å øke andelen reiser med buss, gange og sykkel vil også gatemiljøet gradvis forbedres
med hensyn til støv og støy.

9.2.

Rutebuss i Tromsø sentrum

Tromsø sentrum er et viktig knutepunkt for rutebusstrafikken og hovedtyngden av rutebussruter går
gjennom og korresponderer med øvrige ruter her.
Rutebusser er viktig for tilgjengeligheten og aktiviteten i Tromsø sentrum. Med større fokus på miljøvennlig
transport og et grønnere sentrum er det sentralt at tilrettelegging for buss har høy prioritet. I
sentrumsplanarbeidet har det vært viktig å se på tre fokusområder i sammenheng med den nåværende
rutebusstraseen gjennom sentrum.

Figur 30 Illustrasjon av rutebusstrasè i Tromsø sentrum. Stiplete linjer viser fremtidige vurderinger knyttet til ruter. Tromsø kommune
2020.
Figur 31 Trasé for rutebuss i Tromsø sentrum. Stiplet linje viser området der det vurderes alternativ løsning. Tromsø kommune 2020.

Planforslaget legger til rette for rutebussen i dagens trasé gjennom sentrum, men foreslår nye løsninger for
plassering av gateterminaler som får en urban karakter.
Viktige fokusområder knyttet til rutebusstraseer jobbes det videre med, men gjennomføring av tiltakene
gjøres gjennom planarbeid uavhengig av Sentrumsplanen 2020. Prinsippene for videre arbeid konkretiseres
under:
- Skippergata
Området må vurderes med hensyn til trafikkavvikling, fremkommelighet for rutebussen og gatemiljø.
Skippergata er den viktigste transportåren inn og ut av Tromsø sentrum for bybuss. Gata har i dag 5
holdeplasser som betjenes av 12 busser i eget kollektivfelt som strekker seg fra Søndre Tollbodgate i sør til
Verftsgata i nord. Gata har mye trafikk og fremstår kun som transportåre, uten at det er tilrettelagt for
gående og av- og påstigende passasjerer. Det foreslås grep som bedrer denne situasjonen. Det skal vurderes
en ny disponering av gatearealet. Figuren under viser potensiell gatebruk der Skippergata fra Bispegata til
Bruhodet snevres inn til to kjørefelt for å gi bedre plass til myke trafikanter og bedre gatemiljø, med
møbleringssoner og holdeplassfasiliteter knyttet til busstopp, samtidig som rutebusser prioriteres.
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Figur 32 IIllustrasjon Skippergata sør, to kjørefelt med løsninger for buss, gang- og sykkel. Tromsø kommune 2020.

- Smørtorget
I sammenheng med vurderingen av busstrasé gjennom Tromsø sentrum er det pekt på Smørtorget som et
sentralt gaterom for ny gateterminal. Området er sentralt for busstrafikk både i retning øst- vest og nordsør. Alle gateløp tilknyttet Smørtorget må vurderes med spesielt fokus på bybuss. I en vurdering må det
blant annet sees på tilgjengelighet, utforming og kapasitet i gatenettet.
- Storgata- Kirkegata toveis busstrasé
Som del av en vurdering av bybusstrasé gjennom Tromsø sentrum skal det vurderes om krysset StorgataKirkegata vil kunne legges til rette for busstrafikk i begge retninger. Målet med dette tiltaket er å legge opp
til en mer forutsigbar rutetrasé for publikum der rutebusstilbudet er samlet. En samlet rutebusstrasé betyr
at bustrafikken kun skal lokaliseres i Storgata- Kirkegata. (Strandgata kan brukes til andre trafikanter, eller
andre formål).
Foreslått rutebusstrasé gjennom Tromsø sentrum baserer seg på dagens kjørerute, men med muligheter for
å legge all rutebusstrafikk toveis i Storgata- Kirkegata, der Strandgata potensielt kan omdannes til gate med
prioritering for gående og syklende. Illustrasjon under viser dagens rutebusstrasé- og alternative
rutebusstrasé med stiplet linje. Heltrukne linjer viser dagens kjøretrasé for rutebuss.
Alternativ trasévurdering for rutebuss
Under planarbeid er det vurdert 2 alternativer for rutebusstrasé i Tromsø sentrum. Planforslaget legger til
rette for å opprettholde dagens trasé, men har vurdert Grønnegata som alternativ trasé.
Hovedårsaken for dette valget er begrunnet i en rekke utfordringer knyttet til terrenget i sentrum.
Rutebusstrasé i Grønnegata krever opparbeiding av gode universelt utformete løsninger mellom Grønnegata
og Storgata for å avbøte terrengforskjell. Sammenkobling av Grønnegata med det kartlagte
byromsnettverket er utfordrende og krever kostbar opparbeiding for å sikre gode fotgjengeforbindelser
mellom langsgående gater. I tillegg har buss vansker med stigende terreng på glatt føre og utfordringer
knyttet til 90 graders svinger, særlig i oppoverbakker.
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Region- og distriktsbuss
Prostneset bussterminal er tilrettelagt for regionbusser, turistbusser, flybuss og distriktsbuss og fungerer
som kopling mot hurtigbåt og andre kystruter. Busstrafikk fra terminalen bør legges i Kirkegata- Storgata og
tunnelsystemet for å sikre bedre kapasitet i en rutebusstrasé mot nord.

9.3.

Gående

Alle bygater er en del av hovednettet for gående, med utforming som skal sikre at gående kan bevege seg
trygt i gatene og mellom transportformer i Tromsø sentrum hele året. Fortau og gangareal skal ha
gatevarme som del av tilretteleggingen. I områder der gående må krysse arealer med biltrafikk skal det
fokuseres på trafikksikkerhet og løsninger som gir gående fortrinn. Disse overgangene skal i utgangspunktet
også ha gatevarme.
Storgata og kaipromenaden er Tromsø sentrums viktigste ferdselsårer for gående og er en viktig del av
byromsnettverket som kobler hele sentrumsområdet sammen.
Planforslaget legger også til rette for en ny grønn forbindelse fra sør til nord gjennom Prestenggata og deler
av Vestregata.
Nye gangarealer tilrettelegges bedre for trivsel gjennom fjerning av overflateparkering, endring av
busstraseen og ytterligere begrensning for personbil.

9.4.

Sykkel i sentrum

Med mange ulike målpunkter i sentrum, vil syklende benytte seg av de fleste gatene. Mange av
sentrumsgatene er velegnet for blandet trafikk, men det er viktig å tilrettelegge en hovedtrasé for sykkel
(vist med grønne linjer), både for gjennomgangstrafikk nord-sør, samt som en inngang til sentrumsområdet
fra sør og nord. Hovedtraseen er lagt til Grønnegata, som er en relativt bred bygate uten kollektivtrafikk.

Figur 33 Illustrasjon av hovedruter for syklende i sentrum. Mulige ruter sør i sentrum og blandet trafikk i nord i sentrum stiplet.
Tromsø kommune 2020.
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Figur 34 Illustrasjon av fremtidig Grønnegata med løsninger for bil, sykkel og gående. Tromsø kommune 2020.

Optimalt tilbud for syklende vil være sykkelveg med fortau – som separerer syklende og gående fra annen
trafikk. Planforslaget legger til rette for Grønnegata som sykkeltrasé. Gjennomføring av tiltaket kan gjøres
gjennom reguleringsplan, der utforming og prosjektering av løsninger etter krav i kommunaltekniske normer
ivaretas.
For å treffe høyden på Grønnegata og unngå krysset ved Sentrumstangenten foreslås en løsning der
sykkelvegen fra Strandvegen går videre til Fylkeshuset og gjennom Muséparken. Derfra kan sykkeltraseen gå
gjennom hele Grønnegata og videre mot Stakkevollvegen. Derfra velges en løsning videre nordover mot
UNN/UiT.
Siden målpunkt i sentrum, samt Tromsø Museum sør for Mack-kvartalet gjør at mange syklende påregnes å
velge Strandvegen videre også fra Fylkeshuset, legges også sykkelveg med fortau langs Strandvegen inn til og
forbi Mack. Avhengig av hvordan busstrafikken legges i Storgata kan denne suppleres med en nedre trasé
langs kaia og Strandgata.
Strandgata gatetun
Det legges til rette for en forlengelse av gågata gjennom Kirkeparken og langs Strandgata frem til
Strandtorget. Kirkeparken er allerede opparbeidet som en ferdselsåre mellom Storgata og Strandgata.
Dersom busstrafikk og personbil fjernes fra Strandgata mellom Kirkegata og Strandtorget, kan området
opparbeides som et trafikkfritt gatetun. I nord kan gågata forlenges til Skansenområdet via Jaklins plass og
fotgjerngerprioritert shared space i den smale Søndre Tollbodgata.
Gatetun i Cora Sandels gate
Det legges til rette for opparbeidelse av et nytt gatetun i Cora Sandels gate. Gatetunet settes av til
samferdselsformål, men bestemmelser som angir bruk og opprettholder området til renovasjon og
varelevering. Området kan opparbeides som et fint byrom for opphold på sommeren og som en utsiktsplass
for biblioteket.

9.5.

Personbil

Tromsø sentrum skal utvikles med fokus på infrastruktur som legger til rette for buss, gående og syklende.
Det vil også være behov for tilrettelegging for ordinær biltrafikk i deler av sentrumsgatene. Kartillustrasjonen
viser vegsystemet med grønne linjer som hovedtraseer gjennom og i Tromsø sentrum.
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De grønne linjene i kartillustrasjonen viser hovedtrasé i Tromsø sentrums gatenett knyttet opp mot
målpunkter i sentrumskjernen. Den stiplede grønn linja viser toveis biltrafikk. Den viktigste transportåren for
bil gjennom Tromsø sentrum vil fortsatt være tunnelsystemet mellom Hansjordnesbukta og
Strandvegen/Sentrumstangenten med god kobling til parkeringsanlegget i fjell.

Figur 35 Illustrasjon viser hoved traseer for personbil i Tromsø sentrum . Tromsø kommune 2020.

9.6.

Gatebruksplan

Med bakgrunn i temautredning for trafikk i sentrum, er det utarbeidet en ny gatebruksplan som knyttes til
planbestemmelsene. Gatebruksplanen er en sammensetting av de tidligere kartlagte transportformene i
sentrum og skal brukes som et prinsipp for videre føringer for utforming av gateløp på reguleringsplannivå.

Figur 36 Temakart - Gatebruk i Tromsø Sentrum. Tromsø kommune 2020.
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9.7.

Sentrumslogistikk

Varelevering
Varelevering er en forutsetning for et velfungerende sentrum og skal serve alle typer næring. Som
hovedregel skal varelevering løses på egen eiendom.. I de tilfeller der det ikke finnes andre alternativ enn å
bruke offentlig gategrunn, kan det legges til rette for dette med begrensninger gjennom tidsregulering og
kjøremønster. Det skal ikke tillates varelevering som er i konflikt med buss, gående og syklende, eller som vil
utgjøre en trafikksikkerhetsmessig risiko.

Figur 37 Varelevering i Tromsø sentrum kl 09:30. Foto: Jacqueline Randles 20.04.2020.

Endringer til hvordan varelevering skjer i sentrumsområder har vært en prioritert oppgave i utarbeidelsen av
Sentrumsplanen 2020. Dialogen med Forum for næringstransport har vist at utfordringene er mange og
sammensatt og vanskelig lar seg løse på overordnet plannivå. Utover generelle bestemmelser viser
Sentrumsplanen 2020 et behov for nye virkemidler som kommer utenfor plan- og bygningsloven, men som
likevel anses som nødvendig for å sikre et fremtidsrettet funksjonelt bysentrum med sentrumsnæringer. For
eksempel reviderte kommunale vedtekter og tidsbegrensninger for når varelevering kan foregå.
Fremtidig etablering av el-ferge
El-ferge er vurdert som et mulig fremkomstmiddel for fremtiden. Det tillattes plass til en eventuell El-ferge
ved Strandtorget, tegnet inn som en eventuell løsning fra Tromsø Havn. Andre steder kan også være
aktuelle. Det viktige er at stoppested passer inn i en overordna vurdering av tyngdepunkter i sentrum som
målpunkter for passasjerene, og overgang til andre kollektivtilbud samt sikkerhet ved av- og påstigning.
Dersom el-ferge opprettes i Tromsø sentrum, skal logistikken tilpasse øvrige kollektivløsninger for å sikre
smidige overganger som bidrar til 0-vekstmålet.
Parkering
Parkeringsdekning i Tromsø Sentrum i dag47 er kartlagt som god. Eksisterende fjellanlegg, Nerstranda- og
Seminarbakken parkeringshus, samt overflateparkering dekker dagens behov.
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Planforslaget skal imidlertid videreføre krav til fjerning av overflateparkering i hele planområdet, et grep som
bidrar til å redusere personbiltrafikk i sentrum, og forbedre dagens bymiljø med tanke på støy- og støv.
Arealer som frigis på overflaten kan omdisponeres til blant annet formål som HC- parkering, holdeplass for
taxi eller frigi arealer for å sikre framkommelighet for buss og varelevering.
Ved etablering av nye virksomheter innenfor sentrumsformål og offentlig privat tjeneste formål setter
planforslaget nye bestemmelser for parkering knyttet til funksjoner.
Det tillattes ingen parkering knyttet til virksomheter øst for Storgata og mellom Strandskillet i sør og
Bispegata i nord. Områdene utenfor dette parkeringsforbudet tillates med følgende norm:
Bolig
Næring
Tjenesteyting
/kombinert formål
Barnehage

Kriterier

Bilplasser egen maks

Bilplasser gjest maks

Sykkel min.

Pr bolig
100 m2
100 m2

0,5
0,3
0,3

0,1
1
1

2
2
2

0,1

3

100 m2
0,2
Parkeringsnormen knyttet til seg følgende tillegg:
•

•
•
•
•

Ved ny detaljregulering skal bilparkering løses i underjordisk anlegg. 10 % av plassene skal
tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne. 50% av plassene skal være tilrettelagt for
lading av el-biler.
Sykkelparkering til bolig og arbeidstakere skal hovedsakelig etableres i lukket eller takoverdekket
anlegg. Det skal etableres sykkelparkeringsplasser på terreng for besøkende nært inngangsparti.
Sykkelparkering knyttet til bolig: 50% skal av plassene tilrettelegges med lading for el-sykler.
Ved etablering av parkeringsplasser skal første, og deretter hver tjuende bilplass utformes for
forflytningshemmede med mål på 4,5m x 6,0m.
Unntak gjelder for parkering for bevegelseshemmede og korttidsparkering for virksomheters behov.
Med korttidsparkering menes parkering inntil 30 minutter for av- og pålessing.

Parkering og parkeringsfrikjøp
På bakgrunn av reguleringsplanen PLNID 180248 som tar for seg utvidelse av parkeringsanlegg i fjell med 900
nye parkeringsplasser kan det vurderes parkeringsfrikjøp for boliger og tjenesteyting i sentrum sør.
Utbygging i Fylkeskvartalet, samt intensivering av tjenesteyting langs sjøfronten i sentrum sør, gir et
tilstrekkelig grunnlag for delfinansiering av utvidelse av fjellanlegget i sør. Et minimumskrav til parkering i
disse områdene må vurderes dersom frikjøpsordningen skal tas inn som et verktøy i fremtiden. Det
anbefales at dette vurderes som en del av revisjonen av kommuneplanens arealdel.

48

Vedtatt i kommunestyret 31.08.2016. Saksnr. 156/16
Utkast – Planbeskrivelse 31.04.2020

Figur 38 Fjellparkering i Tromsø Sentrum.

Parkering for areal avsatt til boligformål
Krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel ved etablering av nye boligprosjekter i områdene avsatt til
bolig skal oppfylle kravene i til enhver tids gjeldende KPA.
Det tillattes ingen overflateparkering.

Drosje
Drosjenæringen i Tromsø defineres som del av kollektivtilbudet og vil kunne bruke de samme traseene som
benyttes av busstrafikken i sentrum. Som del av parkeringsstrategien for Tromsø sentrum vil det være
aktuelt å se fjerning av overflateparkering opp mot nye taxiholdeplasser.
Planforslaget legger til rette for at Havneterminalen er hovedstopp for drosjenæringen i Tromsø sentrum.
Her vil taket på terminalen kunne benyttes til av- og påstigning, samt ventemuligheter for drosje.
I tillegg til Havneterminalen skal drosjenæringen fortsette å kunne bruke skiltregulerte områder i sentrum
nord og sør der personbil ikke gis adgang. Det tilrettelegges ikke for særskilt areal til drosje, men reguleres
med skilt slik at det opprettholdes fleksibilitet i arealbruk i fremtiden.
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Områdeinndeling
Sentrum er delt opp i 8 hovedområder. De viktigste planløsningene beskrives i dette kapitlet for 5 av disse 8
områdene. Vervet, Nordbyen og Solseilet anses som ferdig planlagt på reguleringsplannivå og er ikke
kommentert under.

10.1. Historiske sentrum – Verdens nordligste trehusby
Tromsøs historiske sentrum omfatter viktig verneverdige bebyggelse, byrom - inkludert gågata, historiske
maritime elementer, samt historiske bomiljøer i nord og sør. Dette området inneholder Tromsøs best kjente
kulturmiljøer og identitetsmarkører for sentrum og Tromsø.
Området er avsatt i sin helhet til sentrumsformål, og identifiseres som det viktigste området for
sentrumsnæring med særlig fokus på publikumsrettede funksjoner. En indre kjerne er avsatt i planforslaget
til sentrumsformål uten bolig, mens bolig tillates ellers fra hovedsakelig 3. etasje.
Planforslaget identifiserer området som et infillområde, slik at videreutvikling skal følge infillsreglene i
planbestemmelsene. Ny kapasitet finnes i ny bruk, fleksibilitet og effektivisering av eksisterende bebyggelse.
Omdanning av eksisterende bygg og infillprosjekter vektlegges fremfor riving og nybygg. I områdene i nord
og sør av det historiske sentrum kan nye prosjekter bidra med ny kapasitet innenfor høyde og
bebyggelsesstruktur som underordner seg og tilpasser seg dagens etablerte høyder og utforming.
Hovedgrep i planforslaget er å styrke og bevare sentrums karakter, historie og verdens nordligste trehusby
fra 1800-tallet. Samspill mellom dette kulturmiljøet og byromsnettverket bidrar til å aktivisere sentrum og gi
økt byliv. Dette området i Tromsø sentrum gir tiltrekningskraft for reiseliv, samtidig som det verdsettes som
historiefortellende for Tromsøs befolkning. Sammenhengende miljøet skal bevares og styrkes.
Området inneholder en rekke universelt utformede offentlige byrom. Blant annet gågata, Kirkeparken,
Stortorget, Skansen, Jaklins plass, Prostneset, Roald Amundsens plass, samt kaipromenaden. Byrommene i
den delen av planområdet er godt egnet til bruk som felles møteplasser som kan tilrettelegges for barn,
unge og eldre, samt personer med nedsatt funksjonsevne. Mye av dette området omfattes av krav til aktive
første etasjer, slik at byrom, parkarealer og kaipromenaden aktiviseres.
Overganger mellom bebyggelse, byrom og sjøfronten kan styrkes gjennom samarbeid knyttet til
sammenhengende kaipromenade. Planforslaget krever regulering av sammenhengende kaipromenade og
lanserer behov for et nytt privat offentlig prosjekt for kaipromenaden, som kan initiere en utvikling av
sjøfronten som har betydning for hele sentrum.

Figur 39 Indre Havn. Bilde: Tromsø Havn AS
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Bygningshøyder i det historiske sentrum er etablert og skal tilpasses eksisterende høyder, bebyggelse og
byrom. Områdets store andel av viktige byrom er sårbar med skyggelegging og vindturbulens dersom det
tillates økte høyder utover eksisterende.
Delområdet Fredrik Langes gate ligger midt i det historiske sentrum, med allerede etablerte høyere høyder.
Rødbankens gesimshøyde har vært førende for disse høydene og skal videreføres som premiss.

10.2. Prostneset nord
Prostneset nord ligger i front av historisk sentrum mot sundet, men er allerede omdannet med innslag av
høye hus og høyhus (SAS-hotellene og kommende Austad hotell). Det er flere private forslag om flere høyhus
i området, og Prostneset er et av fem nes som er vurdert for høyhus i byform-, høyde- og
høyhusutredningen. Det er vist to innfallsvinkler for å illustrere diskusjonen.
Innfallsvinkel 1 – lav - er illustrert med kommende Austad hotell og lav bebyggelse på øvrige byggeområder i
gjeldende regulering. Dette viser lav bebyggelse i tråd med prinsippet om historisk bysentrum som følger
amfiet. Det beholder en lav profil også i forkant av det historiske sentrum mot sundet. Ny bebyggelse kan
fremstå med høy arkitektonisk kvalitet og bidra til sentrums attraktivitet selv om den ikke er utformet som
høyhus / punkthus. Innfallsvinkel 2 – høy - er illustrert med høyhus på alle byggeområder, samt der høyhus
har vært lansert. Dette vil være i strid med anbefalinger om å samle høyhus i klynger, og skape mer
belastning på byrom med skygge og vind. På den andre sida gir dette større kapasitet i sentrum, og kan
markere Prostneset mot sundet.
Administrasjonens anbefaling er innfallsvinkel 1 – lav - med begrunnelse som vist over. Her er det ønskelig å
prioritere historisk sentrums kontakt med sundet.

Figur 40 Lav til venstre, høy til høyre

Figur 41 Fjernvirkning, sett fra sundet
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10.3. Søndre Havn
Søndre Havn representerer et viktig omdanningsområde med potensiale for ny utbyggingskapasitet i
sammenheng med aktiv havnevirksomhet. Tromsø Havn AS eier i dag store deler av sjøfronten i Søndre Havn
og har planer om en utvidelse av eksisterende bruk på sjøsiden.
I den nordligste enden finner en havneterminalen som ble ferdigstilt i 2019. Terminalen er et viktig
knutepunkt som brukes til hurtigbåt, Hurtigruten og større cruiseskip. Knutepunktdefinisjonen fører med seg
behov for samferdselsinfrastruktur for buss, personbil og trafikk knyttet til havnevirksomhet.

Figur 42 Mulighetstegninger for Søndre Havn. Tromsø Hav AS 2020.

Kaipromenaden langs området er særlig viktig og brukes av mange i dag. Krav til en kaipromenade
kombinert med en trafikksituasjon som sikrer et aktivt havn er viktig for fremtidens utforming. Det
videreføres krav til fjerning av overflateparkering.
Planforslaget viderefører sentrumsformål for alle bygg og anleggstiltak. Boligbebyggelse tillattes i kun noen
kvartaler, og er presisert i temakart 6 – balansen mellom bolig og næring. Kaipromenaden avsettes til
samferdselsformål med bestemmelser som styrer bruk og innhold.
Store deler av området er båndlagt i påvente av reguleringsplan for Tromsø Museum og Mack øst PLANID
1911. Samtidig legger planforslaget føringer for maksimal byggehøyde på Sørsjeteen, krav til kaipromenaden
og aktive første etasjer. Dersom PLANID 1911 frafaller, skal BOP19 returnere til Parkareal, samtidig som BS94
frafalles som byggeområde.
Håndbok kunst og byrom langs sjøfronten bidrar til utvikling av området med et innhold som passer for alle
aldersgrupper og løfter områdets attraktivitet, se vedlegg 1C og diskusjon av prosjektet i POR.
Byformsmessig legger planforslaget til rette for en utforming som danner et nytt laguneformet
havnebasseng etter forbilde fra indre havn. Bebyggelse på nes må vurderes i forhold til dette, men også
utsikt mot sør – tindene og sola - fra kaipromenaden langs søndre havn. Her kan en kamstruktur med
lameller inne i selve bukta kombinert med en lavere eller ingen bebyggelse på Sørsjeteen gi et like godt svar
som høy bebyggelse på neset.
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10.4. Grønnegata sentrumskjerne
Grønnegata defineres som et omdanningsområde, samtidig som gata ligger i overgangsområdet til viktige
infillområder med etablerte strukturer, vernet bebyggelse og viktige byrom. Grønnegata inneholder et stort
antall ubebygde tomter som i fremtiden kan bidra med betydelig ny kapasitet.
Området videreføres som sentrumsformål som kan kombineres med nye boligetableringer. Mulighet for
bolig økes i hele området, med bolig tillat fra og med 3. etasje dersom krav i tilknytning til støy -og
støvproblematikk oppfylles. Langs deler av Vestregata kan bolig tillates fra og med 2. etasje.
Grønnegatas utforming og høyde må ta hensyn til influensområdene knyttet til Tromsøs historiske sentrum.
Grønnegatas østside (nedsiden) skal utformes slik at nye tiltak viser hensyn til trehusbyen i Storgata.
Samtidig åpner bestemmelsene for en økt høyde langs begge sider av Grønnegata som vil gi økt kapasitet.
Nye tiltak skal følge reglene for omdanningsområder, samtidig som influensområdene i temakartet
kulturhistoriske verdier er ivaretatt. Variasjon i høyde, utforming og typologi langs Grønnegata kreves, se
bestemmelsene og diskusjon i vedlegg 1B.
Maksimale byggehøyder for kvartalene mellom Grønnegata og Vestregata er satt ut fra rådhusets regulerte
høyde. Mulighet for fylte kvartaler gir best fleksibilitet for ny by. Grønnegatas østside mot verneverdig
bebyggelse i Storgata må tilpasses høyder langs gata, få en variert profil og mulighet for gjennomgående
bruksarealer i kvartalene - fra trehus i Storgata til høyere bygg mot Grønnegata.
Gatebruk i Grønnegata defineres for sykkel, personbil og sentrumslogistikk samtidig som forbindelse mellom
fjellparkering og byromsnettverket skal ivaretas.

Figur 43 Tegning viser mulig bebyggelse i snitt ved Domkirka. Det er mulig å etablere en sammenhengende bebyggelse mellom trehus
i Storgata og ny bebyggelse mot Grønnegata.

10.5. Fylkeskvartalet utviklingsområde
Fylkeskvartalet avsettes til sentrumsformål. Området er definert som omdanningsområde med behov for ny
byromsstruktur, bebyggelsesstruktur og urban utvikling som er egnet for et sentrumsnært område.
Fylkeskvartalet kan transformeres og tåler høyder som ses i sammenheng med Grønnegata, men kan også
vurderes med innslag av enkeltstående høyhus.
Området får krav til områderegulering av hensyn til sin størrelse og behov for ny teknisk og sosial
infrastruktur. Innslag av vernet bebyggelse skal hensyntas, samtidig som området behøver ny
byromsstruktur som styrke et mer urbant område på lik linje som Vervet eller Nordbyen.
Det tillates bolig fra 2. etasje.
Det stilles krav til nytt byrom med lek (6 daa), ny sykkel - og gangløsning som utvikles i tråd med
gatebruksplan, samt en forlengelse av Presenggatas grønnstruktur.
Det stilles rekkefølgekrav til samferdsel, vann, avløp og overvann, skole, barnehage og dokumentering og
eventuell opparbeidelse av trygg skoleveg.
Utkast – Planbeskrivelse 31.04.2020

10.6. Sørbyen innovasjonsdistrikt
Hele området videreføres som areal avsatt til offentlig privat tjenesteyting med mulighet for innslag av
forretning i 1. etasje. Det stilles krav til områderegulering og mulig vurdering av utfylling i sjøen, før en
eventuell utfylling kan vurderes må tiltaket konsekvensutredes på reguleringsnivå . Aktive første etasjer mot
byrom, særlig kaipromenaden, og aktivisering av bygolv prioriteres.
Området følger regler for omdanning med mulighet for høyere høyde i samsvar med europeisk byprofil.
Innslag av enkeltstående høyhus kan vurderes. Utvikling av ny byromsstruktur og bebyggelsesstruktur følger
prinsippene i temakartene 2, 3 og 4.
Det stilles rekkefølgekrav knyttet til samferdsel-, VAO og uterom. Det kreves etablering av ny byom med lek
med størrelse på minimum 6 daa.

10.7. Øvre sentrum
Øvre sentrum videreføres som areal avsatt til boligbebyggelse. Området vist i gult i områdekartet kan styres
etter regler for omdanning. Her tillates innslag av forretning/kontor i 1. og 2. etasje.
Resterende området forholder seg til infillsbestemmelser. Det stilles krav til regulering for nye prosjekter
som utfordrer prinsippene nedfelt i temakartene 2, 3 og 4. Krav til uteoppholdsareal og lek styres av den til
enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel.
Store deler av området omfattes av hensynssone for kulturmiljø med saksbehandling som viser hensyn til
nye verneklasser.
Bestemmelsene knyttet til områdene skiller mellom byggesaksbehandling og nye reguleringsplaner.
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Å løfte sentrum i lag
Ønsket om en mer forutsigbar sentrumsplan ligger til grunn for dette planforslaget. En forutsigbar plan betyr
at det settes rammer. Den første utfordringen er å finne balansen mellom å sette rammer som tar hensyn til
og styrker byens identitet, samtidig som planen åpner for nye innovative prosjekter i fremtiden. Den andre
utfordringen er å finne gode regler slik at nye planforslag utvikles i forutsigbare prosesser, fra et overordnet
til et mer detaljert nivå. Dette stiller krav til både planmyndigheten og forslagsstillere, i tillegg til gode og
åpne medvirkningsprosesser med reelle muligheter for innspill.
Sentrumsplanprosessen har vært brukt til å etablere en dagsorden og felles ambisjoner for dette
planforslaget. Medvirkningsarbeid knyttet til utarbeidelse av planforslaget har bidratt til en felles forståelse
for det som nå legges frem. Selv om ikke alle er enige i alle løsningene, har en demokratisk og åpen prosess
bidratt til en forståelse for hvilke avveiinger som er gjort for å sikre at planen kan oppnå sine mål og visjon
mot 2032.
Prosesser for regulering
Et viktig prinsipp i en overordnet plan med klare rammer er at planer og prosjekter som forholder seg til
rammene må forventes å ha en enklere prosess enn de som utfordrer rammene. Gode planprosesser
forutsetter trinnvise avklaringer og god dialog i alle trinn, særlig i tidlig fase da rammer for både
prosjektutvikling og videre prosess legges. Kommunen jobber nå med å forbedre intern samhandling og
legge til rette for et samordnet svar til nye innkomne planinitiativ. Forutsigbar saksbehandling og gode
prosesser i kommunen forutsetter også leveranser fra forslagsstillere som oppfyller krav til innlevert
materiale med en klar holdning til rammer i planen. Det er kommunens håp at planforslaget, sammen med
nye samorganiserte interne prosesser, kan gi bedre fremdrift for reguleringsplaner som utarbeides i tråd
med dette planforslaget.

11.2. Samarbeid, samhandling og dialog
Sentrumsplanen 2020 skal følges opp, videreutvikles og gjennomføres. Dette krever et bredt samarbeid og
samhandling mellom alle – offentlige og private aktører, kommunen og innbyggere, samt andre
sentrumsaktører. Samhandling må ta i bruk flere ressurser, kompetanse, mandat og roller som finnes blant
alle aktørene. For Tromsø kommune betyr det blant annet at vi må nyttiggjøre oss vår rolle som
myndighetsutøver, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler for å bidra til ønsket utvikling av Tromsø
sentrum.
Tromsø kommune er medeier i Tromsø Sentrum AS. Tromsø Sentrum AS er en sentral aktør for å aktivere de
virkmidlene som bidrar til ønsket sentrumsutvikling utover de rammene som settes av plan- og
bygningsloven. Tromsø sentrum AS har derfor spilt en viktig rolle i utarbeidelse av visjon og mål og videre
gjennom hvordan vi vurderer sentrum til daglig. Fremover vil samarbeid mellom Tromsø Sentrum AS og
Tromsø kommune være avgjørende for gjennomføring av Sentrumsplanen 2020.
Videreutvikling av selve planen er avhengig av et samarbeid mellom private aktører og kommunen.
Sentrumsplanen 2020 gir rammene for de fremtidige prosjektene, men det finnes rom for diskusjon,
koordinering og effektivisering av prosessene som må til før prosjektene kan gjenomføres.
Forbedret koordinering mellom folkevalgte, private aktører og kommunens administrasjon må være et mål
både for Senturmsplanen 2020 og for den øvrige byutviklingen. Denne kooridineringen skal følges opp i
samarbeid med både Tromsø Sentrum AS, men også Næringsforeningen og deres representative fagråd for
Eiendom. Disse aktørene bistår kommunen i arbeidet som er viktig utenfor plan- og bygningslovens rammer
og bidrar til å skape et ønsket byliv.
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11.3. Nye virkemidler for gjennomføring
I arbeidet med planforslaget har det kommet frem behov for nye virkemidler som muliggjør gjennomføring
av planforslaget i fremtiden. En kommunedelplan er en overordnet plan som gir føringer og muligheter for at
arealplanlegging kan foregå innenfor noen faste rammer spesifisert innenfor plan- og bygningsloven.
Videre har det kommet frem behov for nye virkemidler som vil forenkle noen fremtidige prosesser og bidra
til at planforslaget kan gjennomføres på en bedre samordnet måte. Behov for nye virkemidler presenteres
her.
Handlingsplan for offentlig byrom
Krav til byrom med lek åpner opp for at prosjekter kan velge å løse dette kravet i offentlige byrom. Praksisen
i dag er at arealet der dette ønskes løst må inngå i reguleringsforslaget og planlegges, prosjekteres og
utføres av private tiltakshavere.
Planforslaget ønsker å tilrettelegge for et regime der kommunen overtar styring av innhold i offentlige
byrom og selv setter i gang en prosess på utarbeidelse av en «handlingsplan for offentlig byrom». Denne
handlingsplanen skal si konkret hvordan et prioritert antall offentlige byrom skal oppgraderes, prosjekteres
og utføres innenfor et visst tidsperspektiv. Gjennomføringsgrunnlaget er diskutert i vedlegg 1C, Planveileder
for offentlig byrom (POR).
En slik handlingsplan kan brukes som et grunnlag for å etablere en bidragsfinansiering for oppgradering av
offentlige byrom mellom tiltakshavere og Tromsø kommune. Som en del av handlingsplanen skal det
kartlegges et geografisk samordnet areal som på en enklere måte viser hvor prosjekter kan løse krav til
byrom med lek. Her er en behovsvurdering gjort i forkant av et reguleringsprosjekt, slik at fremtidige
boligprosjekter kan på en forutsigbar måte vite hvordan uteoppholdsareal og lek skal løses. Basert på denne
kartleggingen kan det kreves en bidragsfinansiering til en opprusting av offentlig byrom, delt med
kommunen.
Et slikt regime kan skape en forutsigbar oppgradering av eksiterende byrom og bidrar til en felles løsning for
finansiering, forskjønning og opprusting sentrums møteplasser.
Bodø kommune opererer med et lignende regime, som viser seg til å fungere på en positiv måte for
sentrumsutviklingen.

Regulering av sammenhengende kaipromenade
Planforslaget stiller krav til regulering av en sammenhengende kaipromenade. Som et av sentrums viktigste
offentlige byrom med et potensial til å kunne løse viktige samfunnsnyttige behov, er det nødvendig med en
mer detaljert plan som sier mer om utforming, møblering og bruk på en helhetlig måte..
Området er også tilknyttet viktige havnevirksomheter som medfører en viss trafikk. Kombinert med ISPS
regelverk, kan disse problemstillingene løses i en reguleringsplan i samarbeid med tilstøtende eiendommer
og Tromsø kommune.
Slik situasjonen er i dag, er kommunen avhengige av at enkelte prosjekter får krav til opparbeidelse av deler
av promenaden for å oppgradere arealet. Det er ønskelig at et prosjekt lanseres slik at kommunen har i
forkant av ytterligere prosjekter langs kaipromenaden
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Områdereguleringer Fylkeskvartalet og Sørbyen
Planforslaget har stilt områdereguleringskrav til både Fylkeskvartalet og Sørbyen. En områderegulering i
disse to deler av planområdet vil gi kommunen mulighet til å sikre at teknisk- og samfunnsinfrastruktur er på
plass i en tidlig fase og dimensjonert og egnet for høyarealutnyttelse som også bidrar til en samordnet
transportplanlegging.
Der kommunen har tidligere opplevd motstand til områderegulering, er eiendomsforhold enklere i disse
områdene og legger bedre til rette for gode samarbeidsprosjekter for å kunne oppnå visjonen i dette
planforslaget.

Varelevering
Varelevering i Tromsø sentrum styres gjennom flere lovverk og planleggingsprosesser. Mens det i
overordnet plan stilles nye krav til varelevering for nye prosjekter, er eksisterende situasjon knyttet til
tidsregulering, størrelse på kjøretøy og antall kjøretøy. Dette er krevende for sentrumslogistikken.
Det oppfordres til en revisjon av kommunale vedtekter knyttet til vareleveranse i sentrumsområdet. Et
særskilt fokus bør rettes mot når på dagen varelevering kan foregå og med hvilke begrensninger, blant annet
i form av kjøretøy, plassering av kjøretøy og forhold til bruk av byrom.

Skiltveileder
Skilting i Tromsø sentrum oppleves som rotete og uten oppfølging. Det drøftes behov for en ny skiltveileder
som gir retningslinjer for hva som tillater i sentrumsområder. Skilting, særlig i bevaringsverdige områder, må
være i tråd med skiltveilederen.
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Øvrige plantema
12.1. Støy og støv
Det opprettes avviksområde i Tromsø Sentrum i tråd med anbefaling i T-1442 og veiledning fra
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Mål med avviksområdet er å kunne etablere flere boligprosjekter i med
god bokvalitet innenfor gul og rødstøysoner.

Figur 44 Avviksområde for støy i Tromsø Sentrum. Tromsø kommune 2020.

Innenfor avviksområder for støy skal nye bebyggelse forholde seg til særskilt bestemmelser som har mål om
å sikre boliger om ikke unødvendig utsettes for støy- og støvproblematikken.
Områdene utenfor avviksområdene følger retningslinjer for støy i kommuneplanens arealdel (KPA).
For argumentasjon tilknyttet til oppretting av avviksområdet, samt begrunnelse for avgrensningen og
bestemmelsene.

12.2. Vann- og avløp
Vann og avløpssituasjonen i Tromsø sentrum er utfordrende og kompleks. Siden utviklingen av Tromsø by
startet herfra, er sentrumsområdet fortsatt et knutepunkt når det gjelder infrastruktur for vann-, avløp og
overvann (VAO). Mange hovedledninger føres til sentrum og krysser over til fastlandet. Innenfor
sentrumsområdet ligger også Tromsøs eldste ledninger, bl.a. et drikkevannsrør i støpejern fra 1900 ved
Nordlyskvartalet og et overløpsrør i leiret fra 1920-tallet ved gamle fergeleiet. Disse er fortsatt i drift.
Både sentrum og byen oppstrøms har vokst, og fortetting er en pågående prosess, noe som krever
kontinuerlig tilpasning av VAO infrastrukturen til dagens behov. Den urbane bebyggelsen er svært avhengig
av både trygt drikkevann, tilstrekkelig med slukkevann og avledning av sanitært avløp og overvann. De store
problemstillingene for VAO-infrastruktur i sentrumsområdet knyttes herved til:
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•
•
•

Håndtering av overvann fra sentrum og bebyggelsen oppstrøms, mht. kapasitet i ledningsnettet og
renseanleggene.
Kontroll av overløpsregimet i sentrumsområdet med overløp foran kai, promenader og indre havn.
Dårlig rensegrad pga kapasitetsoverskridelse i renseanlegget i Strandvegen.

For å kunne oppgradere dagens ledningsnett, vil det kreve at noen områder må avsettes til
kommunalteknisk formål. Det er ikke gitt at dette formålet kan kombineres med andre formål. Dette gjelder
areal både på land og i sjøen.
I tillegg gis det bestemmelser om at overvann ikke kan slippes til det kommunale ledningsnettet ved
utbygging. Overvann må fordrøyes på egen tomt med både «blågrønne» og mer konvensjonelle tiltak, noe
som vil gi føringer for den framtidige utbyggingen.
Vann og avløpsseksjonen er i gang med en storstilt omlegging av traseer for hovedledninger i Sørbyen. En ny
hovedvannledning legges fra Tromsøya over til fastlandet. Allerede i dag ligger her store ledninger som
pumper avløp fra Tromsøya via sjøledning til renseanlegget. Krav om sikkerhetsavstand til annen bebyggelse
må overholdes. I tillegg er separering av avløpsnettet en pågående prosess i sentrumsområdet.
Oppgradering av dagens VAO-infrastruktur forholder seg til både byggetiltak og utfordringene som gis av et
klima i endring. I planprosesser er det viktig at planlegging av VAO-infrastruktur samordnes med planlegging
av offentlig grønt og samferdsel.
Foreliggende utredning skal fremme forståelsen for at tilpasning av dagens VAO infrastruktur til en
framtidig situasjon, gir premisser for utbygging i sentrumsområdet.
For å avlaste ledningsnettet som tilfører regnvann til renseanleggene, stilles det krav om fordrøyning for
byggetiltak for nedbørshendelse med en 20 års gjentaksintervall inklusive klimafaktor. Fordrøyning oppnås i
form av blågrønne tiltak som grønne tak, permeable flater, trær og regnbed, og også mer konvensjonelle
tiltak som fordrøyningstank. Blågrønne tiltak vil gi sentrum et annet preg og vil bidra med å skape gode
byrom og uteoppholdsarealer med kvalitet på sikt.
Ikke alt overvann vil kunne fordrøyes, og spesielt ikke i en vintersituasjon med snøsmelting. I den nedre
delen av sentrum må noen gater utformes som flomveger, som kan lede overskytende vann i en ønsket
retning mot sjøen. Gatene kan tilpasses f.eks. med kantstein, urbane renner eller en finjustering av
asfaltoverflaten samt gode overganger fra kaipromenaden til sjøen.
Temakartet viser den delen av VAO-infrastrukturen som må ivaretas ved utforming av sentrumsplanen.
Det er utfordrende å planlegge både for å hindre at sjøen kommer inn i bebyggelsen og byrommet, og
samtidig føre overvann fra høyre liggende områder trygt ut til sjøen. Framtidig bebyggelse vil kunne tilpasses
lettere klimaendringen, men den eksisterende bebyggelsen vil ha større utfordringer å tilpasse seg.
Framtiden vil vise om bruk og funksjon av den første etasjen i de lavest liggende områdene kan
opprettholdes og om virkningen fra avbøtende tiltak er tilstrekkelige. Både bebyggelsen og den kommunale
og private infrastrukturen vil måtte tilpasses et våtere klima med hyppigere oversvømmelser. En spesiell
utfordring med hensyn til havnivåstigning stilles kulturminnene ovenfor som ligger både over og under
bakkenivå. Her vil det ikke bare være økonomiske verdier som kan gå tapt.

12.3. Overflatevann og flomveier
En forventet økning av den årlige gjennomsnittsnedbøren med 15 % samt en økning av nedbørintensiteten,
vil øke mengden overvann også i sentrum. Risiko for tilbakeslagsskader i perioder med kraftig nedbør vil øke.
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En annen effekt av klimaendringen er havnivåstigning og høyere vannstand ved stormflo. For tiden tar
Tromsø kommune utgangspunkt i en beregnet høyde for stormflo på 2,60 moh. Arealet på overflaten vil bli
oversvømt, og under bakken vil ledninger, kjellere og parkeringsanlegg bli fylt hvis de ikke er tett konstruert.
Inntrengende sjøvann vil antakeligvis gi en oppstuvning i ledningsnettet, noe som kan gi konsekvenser for
områder som ligger høyere enn stormflonivå. For å indikere denne «kritiske» sonen ble det lagt på en
sikkerhetsmargin på 1 m som ligger på kote 3,60. I denne sonen må man regne med at kummer og sluker kan
gå i overløp. Også bygningene i sonen kan bli rammet.

12.4. Belysningsstrategi for Tromsø Sentrum
Belysningen i Tromsø sentrum skal utføres i tråd med den kommende belysningsstrategien som forventes
ferdigstilt i løpet av 2020. Belysningsstrategien skal se nærmere på belysningsnormer for hele Tromsø
sentrum, blant annet veg-, gate- og torg belysning m.m. Strategien skal være veiledende for valg av
belysning i alle fremtidige sentrumsprosjekter, både regulering-, byggesaker og andre fysiske tiltak.
Belysningsstrategien knyttes sammen med den til enhver tid godkjent kommunal teknisk norm.
Avgrensningen for belysningsstrategiens virkeområde sammenfalles med avgrensingen for oppvarmede
fortau.

12.5. Renovasjon og drift
Planforslaget legger til rette for at renovasjon skal løses på egen tomt, særlig med nye prosjekter.

12.6. Skilt
Det er utarbeidet en ny veileder for som følger planforslag. Det er behov for bedre kontroll på skilting og
reklamer i Tromsø Sentrum. Notatet vedlagt er et forslag til skiltplan for Tromsø Sentrum fremover, særlige i
områdene identifisert som infillsområder og/eller områder knyttet til verdens nordligste trehusby.

12.7. Veg og kommunal tekniske norm
Kommunal teknisk norm kart viser et sammenhengende byromsnettverk som krever oppvarmede fortau
med tilrettelagt overganger for å sikre fremkommelighet i hele sentrumsområdet. Alle områder med
funksjonsblanding skal kunne tilrettelegges for tilgjengelighet med oppvarmete fortau.
Utforming og materialbruk for sentrums gater styres gjennom kommunal teknisk norm, som revideres ved
behov.
Hovedprinsipp i sentrum er at alle gater der det finnes en bymessig funksjonsblanding skal være tilgjengelig
for alle, året rundt. Et byromsnettverk som knyttes sammen med mobilitetsløsninger, skal bidra til at alle kan
bruke sentrum.
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Figur 45 Krav i kommunal teknisk norm, Tromsø kommune 2020.

12.8. Rekkefølgebestemmelse
Grønnstrukturen er viktig for alle. Spesielt for barn, unge, eldre og andre som er mindre mobile enn øvrige
innbyggere, og som er avhengig av gode nærmiljø og trygge ganglinjer mellom uterommene for å være ute
og i aktivitet. Målet er at beboere skal ha en park eller tilgang til grøntområder innenfor 300 meter fra der de
bor, samt at alle får tilgang til gode demokratisk møteplasser.
Sentrumsplanen 2020 legger til rette for at alle nye prosjekter i sentrum får krav til opparbeidelse av
offentlig byrom. Boligprosjekter får særlig krav til opparbeiding av felles uteareal og møteplass.
Alle skal bidra til etablering, utbedring og utvikling av offentlige byrom og offentlige veger.
Behov for oppgradering, og et prosjekt sin tilhørighet til ulike arealer skal avklares før oppstart av
detaljregulering.
Tilgjengelighet må beskrives i reguleringsplaner. Eventuelle krav til tilrettelegging i parker/grøntområder
utenfor egen eiendom må sikres gjennomført gjennom rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplaner.
Veg, fortau og vann- og avløpsinfrastruktur kreves i reguleringsprosesser.
Krav til områderegulering i Fylkeskvartalet gir bedre kontroll for områdets infrastrukturelle krav i forkant av
videre prosjektering.

ROS
I ROS analysen knyttet til sentrumsplanarbeid, er det kun noen få tema identifisert som enten alvorlig eller
svært alvorlig, det vil si rød.
Følgende tema i planforslaget krevde oppfølging:
•
•
•

Støy- forårsaket av trafikk
Luftforurensning - støv
Mulige hendelse i tunnel
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Trafikkstøy
Planforslaget har lagt til rette for bedre håndtering av retningslinjer for støy i planområdet. Det er utarbeidet
et avviksområde for støy med tilhørende bestemmelser, som vil bidra til å forebygge støyplagene innenfor
planområdet.
Det stilles krav til reguleringsplan for nye boligprosjekter innenfor avviksområder med krav om støyfaglig
utredning og eventuelt tiltak for å sikre tilstrekkelig bomiljø.
Luftforurensning
Luftforurensning håndteres som en del av støy problematikken. Det forventes at andre tiltak påkrevd i planen
vil også gi positivt utslag i luftforurensing, som for eksempel fjerning av overflateparkering og tilrettelegging
for grønne transport løsninger.
Tunnel hendelse
Planforslaget tilrettelegger for nedgang i personbiltrafikk i sentrumsområder, samt bedre grønne transport
løsninger. Tunnel infrastruktur kan påvirkes med en økning i parkeringstrafikk ved fjerning av
overflateparkering i sentrum. Samtidig planlegger Tromsø kommune for et gangprioritert sentrum, med
kollektiv og sykkeltraseer for å redusere behov for personbiltrafikk.

Konsekvensutredning
Det er utført overordnete konsekvensutredning for 2 nye byggeområder:
• Fylkeskvartalet
• Utfylling i sjø – Sørbyen
Disse områdene er beskrevet og vurdert på overordnet nivå. Området benevnt som Fylkeskvartalet får en
middels eller usikker negativ konsekvens. Likevel, mener Tromsø kommune at dersom det iverksettes tiltak
for å sikre opparbeidelse av god samfunns-, teknisk- og samferdsels infrastruktur vil fremtidig utvikling gir
positiv gevinst til fortetting i et sentrumsnært område som kan bidra til reduksjon av personbiltrafikk.
Utfyllingsområde i sjø ved Sørbyen er også beskrevet til å ha middels eller usikkert konsekvens.
Hovedårsaken er en teknisk trase som må flyttes dersom en utfylling skal planlegges. Dette tiltaket tas inn i
planens revisjon for å sikre mulighet for videre planlegging dersom kommunen har fremtidig behov for flere
offentlige arealreserver. Det kreves likevel ny konsekvensutredning på reguleringsplannivå før det kan settes
i gang videre tiltak.

Avslutning
Sentrumsplanen 2020 er en omfattende revisjon av gjeldende planen. Revisjonen har forsøkt å ivareta de
viktigste planleggingstema i et sentrumsperspektiv for å legge til rette for et sentrum som alle ønsker i 2032.
Gjennomføring av planforslaget forventes å gi utfall i følgende effektmål som ble presentert i prinsippsaken i
våren 2019:
1. Tromsø sentrum 2032 er en attraktiv arktisk urban møteplass som gir tilretrekningskraft – lokalt,
regionalt og globalt. Sentrum skal styrke Tromsø som den arktiske hovedstaden.
2. Tromsø sentrum 2032 har kapasitet for endret bruk, omdanning og bærekraftige Investeringer.
3. Tromsø sentrum 2032 har bevart sin bystruktur og byrom, og verdens nordligste 1800-talls trehusby.
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4. 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.
5. Tromsø sentrum 2032 har gjennom infill og omdanning forsterket og utviklet sin arktiske identitet,
byrom og bymessige kvaliteter.
6. Tromsø sentrum 2032 har en fremtidsrettet balanse mellom produktiv by og bolig.
7. Tromsø sentrum 2032 er en trygg arena med gode urbane bymiljø og bomiljø for alle livsfaser.
8. Tromsø sentrum 2032 er regionens viktigste knutepunkt; fotgjengerprioritert, tilrettelagt for arktisk
drift og grønne reiser til og i sentrum.
9. Tromsø sentrum 2032 har etablert felles ambisjoner og en samhandlingskultur for
sentrumsutvikling.

Utkast – Planbeskrivelse 31.04.2020

Vedlegg
Vedlegg til planbeskrivelse:
1A. Planprogram for Tromsø Sentrum 2018
1B. Byform-, høyde- og høyhusutredning
1C. Planveileder for offentlig byrom (POR)
1D. ROS- analyse med KU

Temakart:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aktive første etasje (Bestemmelser)
Byromsstruktur (Bestemmelser)
Bebyggelsesstruktur (Bestemmelser)
Kulturhistoriske verdier (Bestemmelser)
Trehusområder (Bestemmelser)
Infill og omdanningsområder (Bestemmelser)
Balansen mellom bolig og næring (Bestemmelser)
Kunst og byrom // Tromsø sjøfront (Bestemmelser)
Gatebruksplan (Bestemmelser)
Avvikssoner for støy (Bestemmelser)
Vernete bygninger og verneklasser (Bestemmelser)

Fagutredninger (ved etterspørsel):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Næringsanalyse Tromsø Sentrum
Delrapport bolig
Støy og avviksområde
Alternativvurdering – kollektivtrase
Byliv i en moderne arktisk by
Norconsult rapport – Byform og høyhusstrategi
AT plan og arkitektur rapport – Byform og høyhusstrategi
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Ordliste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Byform: den fysiske formen som dannes av bebyggelsen og byrommene.
Byromsnettverk: Det sammenhengende nettverket av grønne byrom som parker og plener, byrom
med harde flater som torg og plasser, gater, allmenninger, kaipromenaden, havnene (sjø og land), og
større blågrønne strukturer mellom sundet og indre by/øya. Se kap 2.4.
Bebyggelsesstruktur: Bebyggelsesstrukturen beskriver måten flere bygninger satt sammen i ulike
strukturer, som styrer bygningenes plassering, utforming i kontekst, henvendelse, adkomster og
offentlig/privat side.
Kulturhistoriske verdier: Historisk bebyggelse og byrom som skal bevares. Se kap 2.6.
Høyhus: her omtalt som punkthus med høyde over 32 m. Det vil si c+35 i sjøfronten. Eksisterende
høyhus er The Edge (c+41,5), SAS-hotellet (c+35), Fylkesbygget (c+46), Sentrum terrasse (c+42,5).
Høye hus: her omtalt som bygninger med høyde over 4 etasjer, som kan utgjøre høyde over ca xx m i
en bygård. Eksisterende høye hus er for eksempel Rådhuset (c+31, gesims c+28), Framsenteret
(c+31).
Infill: ny bebyggelse i etablert struktur som underordner seg byromsnettverket og
bebyggelsesstrukturen, og tilpasser seg etablert bebyggelse, uten bruk av kontrast som virkemiddel.
Infillområder: områder der hovedregelen for ny bebyggelse er som vist over. Typiske infillområder
er der de kulturhistoriske verdiene er store og krever tilpasning som for eksempel historisk
sentrumskjerne.
Omdanning: ny bebyggelse som underordner seg byromsnettverket eller tilføyer nye byrom, og
tilpasser seg bebyggelsesstrukturen og etablert bebyggelse, herunder med kontrast som mulig
virkemiddel. Omdanning er synonymt med transformasjon som ble brukt som begrep i prinsippsaken
våren 2019, og byomforming som også brukes i en del litteratur.
Omdanningsområder: områder der hovedregelen for ny bebyggelse og/eller nye områder er som
vist over. Typiske omdanningsområder er områder som endrer funksjon, nye byrom dannes, og hele
eller deler av bygningsmassen erstattes, påbygges eller tilbygges. Som for eksempel Vervet.
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