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Forord
Dette er forslag til byform-, høyde- og høyhusstrategi for Tromsø sentrum.
Dette notatet er et av flere som legges til grunn for forslag til KDP Tromsø sentrum 2020 – 2032.
Et av de vedtatte målene fra prinsippsaken i Planutvalget og Formannskapet våren 2019 var:
Tromsø sentrum 2032 har utviklet sin arktiske identitet og bevart verdens nordligste
1800-talls trehusby.
Sentrum er et av Tromsøs unike særtrekk. Det er kompakt, har umiddelbar nærhet til spektakulær
natur, og ligger på samme historiske sted som da byen ble grunnlagt. Gjennom å styrke sentrum
som en møteplass med identitet, intensitet og integritet vil Tromsø sentrum gjøre Tromsø til en mer
attraktiv by lokalt så vel som globalt.
For å sikre posisjonen som arktisk hovedstad og produktiv by må sentrum ha kapasitet for nye
programmer. For å gi rammer for ny bebyggelse må vi legge til grunn sentrum arktiske identitet og
bymessige kvaliteter som skal bevares og utvikles.

For å identifisere hvordan planen kan forsterke identitet og bymessige kvaliteter har vi undersøkt to
strategiske innfallsvinkler til kunnskapsgrunnlaget for ny plan:
➢
➢

Byen i landskapet gir overordna rammer for høyder, kap 2
Byens etablerte strukturer – byrom og bebyggelse herunder den kulturhistoriske dimensjonen gir rammer for infill og omdanning, kap 3

Disse innfallsvinklene er så brukt til å styre hhv infill og omdanning, slik det er vist i
➢ Definisjon av infill- og omdanningsområder, kap 4
➢ Ulike sett av regler for endring og utvikling av hhv infill- og omdanningsområder med beskrivelser
av de enkelte områdene og delområdene, hhv kap 5 og 6. Kap 7 oppsummerer bestemmelser for
høyder.
➢ Kap 8 viser fremtidsbilder av hele modellen for Tromsø sentrum 2032.

Hvert enkelt prosjekt påvirker helheten og må ses i en bymessig sammenheng.
Ditt prosjekt er vår by.
Planen sikrer et minimum av kvalitet, men det er alltid prosjektet som er avgjørende for om resultatet
er bra.

Tromsø kommune 21.04.20
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Leseveiledning og ordliste
•

Leseveiledning

Dette notatet er vedlegg til planbeskrivelsen, og må leses i kontekst.
Sammendraget oppsummerer essensen i notatet, med konklusjoner
Kap 1 er bakgrunn og vedtatte føringer
Kap 2 – 7 er selve strategien med begrunnelser, som underlag til plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse. Strategien er tredelt: 2) landskap og høyder, 3) byens fysiske strukturer og 4-6)
ulike regler for infill/omdanningsområder med områdevise beskrivelser.
Kap 8 viser fremtidsbilder av hele modellen for Tromsø sentrum 2032.

•

Ordliste

Byformen: den fysiske formen som dannes av bebyggelsen og byrommene.
Byromstruktur: 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 3.1.
Bebyggelsesstruktur: Bebyggelsesstrukturen beskriver måten flere bygninger satt sammen i ulike
strukturer, som styrer bygningenes plassering, utforming i kontekst, henvendelse, adkomster og
offentlig/privat side. Se kap 3.2.
Kulturhistoriske verdier: Historisk bebyggelse og byrom som skal bevares. Se kap 3.3.
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 15 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.
Nærmere forklaring se kap 5.
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. Nærmere forklaring se kap 6. 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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Sammendrag

Sentrum er i kontinuerlig endring. Endringer vist med brunt over er kommet i perioden 2008-2019 som følge av
sentrumsplan 2008.

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 mht sol/skygge og vind, og havneaktiviteter som krever plass både på vann- og landside. Det
betyr at kapasiteten for nytt volum er begrenset. Det er ikke plass til alt.
For å sikre posisjonen som arktisk hovedstad og produktiv by må sentrum finne kapasitet innenfor
dette knappe arealet. Sentrums kapasitet for nytt volum finnes i nye utfyllinger, høyere utnytelse av
randområdene, omdanning av eksisterende bebyggelse, samt infill og ny bruk av bebyggelsen i
sentrumskjernen. Fleksibilitet i bygningsmassen øker kapasiteten for endring.
Planen gir plass til nye utfyllinger og større omdanningsområder som ivaretar behovet for ny
kapasitet, der nye funksjoner og innovasjon kan dyrkes med nye volum, nye byrom og en
fremtidsrettet bymessig kombinasjon av funksjoner.
Samtidig har moderne byutvikling større fokus på endring og ny bruk av eksisterende
bygningsmasse, fremfor riving og nybygg1. Dette bidrar til å redusere klimagassutslipp og
avfallsproduksjon, og er således viktig for bærekraftig byutvikling. Prinsippet er særlig viktig innenfor
det historiske sentrum og verdens nordligste trehusby, der vern og bevaring styrker både Tromsøs
identitet og kulturmiljø, men også byens verdi som reisemål.
Planforslaget legger til rette for vekst i samspill med vern ved:
•

•
•
•

Å vektlegge europeisk byprofil med en lav historisk sentrumskjerne der ny kapasitet finnes
som infill og byreparasjon, med lave høyder og styrking av verdens nordligste trehusby og
historiske byrom, samt endring og ny bruk av eksisterende bygningsmasse
Å vektlegge nye omdanningsområder der ny kapasitet finnes i ny bygningsmasse, nye høyder
og nye utnyttelser
Å styrke byens forbindelse med sundet og fremheve sentrums landskapselementer mot sundet
som havnene og nesene og langsgående kaipromenade
Å legge til rette for mer landutfylling i søndre del av byen

1

Nye mål i kulturmiljøpolitikken 17.04.20 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturmiljo/id2697943/
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Konkrete rammer
Rammene er utarbeidet på basis av to konsulentoppdrag høsten 2019, tidligere analyser og
utredninger av byform og høyhus samt kommunens egne analyser, se kap 1.2.
Landskap og overordna høyde- og høyhusstrategi
Tromsø sentrums byidentitet må utvikles videre med basis i det etablerte. Samspillet mellom
byromstruktur, bebyggelsesstruktur, monumenter, topografi som havner og nes samt kontakt med
omgivende landskap er sentralt i sentrums identitet. Byformen og nye bygningsvolum må underordne
seg og styrke disse hovedtrekkene. Høyder begrenses i utgangspunktet til dagens dominerende høyder.

Europeisk byprofil, sammen med nordamerikansk og russisk. Noen prinsipper for byforming, Norconsult.
Temakart Landskap – havner, nes og amfi og temakart høyhus/punkthus.

Høyder: Høydene skal følge byamfiet i historisk del av sentrum. I nordre og søndre del av sentrum
tillates høyere høyder i nye omdanningsområder: Vervet og Nordbyen er avklart, og Fylkeskvartalet og
Sentrum sør skal avklares i områdereguleringer. Prostneset har allerede høyere høyder enn
trehusbyen, men høyder skal ikke økes. Høyere høyder kan etableres i søndre havn. Alle avvik fra gitte
høyder krever reguleringsplan.
Høyhus: Tromsø trenger ikke høyhus (over 32 m) som landemerker, ikoner eller fondmotiv, men kan
vurdere særlig gode forslag som gir store kvaliteter tilbake til byen i form av særdeles viktige
funksjoner og høy arkitektonisk kvalitet som øker sentrums attraktivitet.
De fem nesene er vurdert som aktuelle lokaliseringer for etablering av høyhus da disse punktene kan
forsterke sentrums landskapskarakter med nes og havner.
For Vervet og Nordbyen tillates høyhus inntil c+38, mens Sentrum sør kan vurderes i
områderegulering. For Prostneset nord tillates ikke nye høyhus. Dette er hovedsakelig begrunnet i
konflikt med byamfiets kontakt med sundet. Drøfting av alternative løsninger er vist i utredningen.
For Søndre havn anbefales heller ikke høyhus, men løsning må ses opp mot pågående planarbeid for
Mack og museum. Etablering av høyhus krever først politisk prinsippavklaring, deretter
arkitektkonkurranse og plan.
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Byens fysiske strukturer - byromstruktur, bebyggelsesstruktur og kulturhistoriske verdier

Temakart Byromstruktur og temakart bebyggelsesstruktur.

Byromstrukturen styrer bebyggelsesstrukturen og prosjektene, både i infill- og
omdanningsområder. Temakartet viser nettverket av eksisterende byrom som styrer nye prosjekter,
gjennom krav til at disse skal styrke aktivitet i byrommene, og ikke forringe dem mht klima (sol,
skygge, vind etc) mm. Avvik fra etablert struktur tillates ikke, så unntak for viktige nok tiltak krever
både politisk prinsippavklaring og reguleringsplan. Nye omdanningsområder skal hekte seg på med
nye byrom i et sammenhengende og variert nettverk slik det er skissert på kartet (ikke bindende
plassering).
Bebyggelsesstrukturen styrer prosjektene mht innbyrdes plassering, henvendelse, BYA, forhold til
offentlige gater/byrom og fellesprivate bakgårder samt typologi. Temakartet viser hvilken
sammenheng nye bygninger settes inn i, og skal bygge opp under. Bebyggelsesstrukturen styrer infill.
Dersom strukturen endres, for eksempel fylle en åpen bakgård, er det omdanning som krever
reguleringsplan. I nye områder skal strukturen samspille med byrom og etablert struktur slik det er
skissert på kartet (ikke bindende), samt valgt typologi.

Temakart Kulturhistoriske verdier og temakart sammenhengende trehusområder fra ulike epoker.

De kulturhistoriske verdiene representerer et eget lag i forståelse av byen. Byrom og bebyggelse
fra ulike historiske epoker er del av dagens byroms- og bebyggelsesstruktur. Særlig i historisk sentrum
er det viktig å bevare verdens nordligste trehusby. Den nye sentrumsplanen har mer fokus på
sammenhengende byrom og trehusmiljøer, slik det er vist på kartet til høyre. Enkeltbygg er
kategorisert ut fra egenverdi og rolle i byromstrukturen. De kulturhistoriske verdiene styrer infill.
Prosjekter i konflikt med kulturhistoriske verdier krever reguleringsplan.
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Planens utbyggingspotensiale: kapasitet i Infillområder og omdanningsområder

Temakart Infillområder og temakart Omdanningsområder.

Sentrum deles i infill- og omdanningsområder. Alle områder har utviklingspotensiale, men innenfor
ulike sett av rammer.
Infillområdene er utviklingsområder for styrking av kulturhistorisk byidentitet. Byreparasjon og
infill i infillområdene skal fornye og utvikle disse områdene basert på å bygge opp under etablerte
kvaliteter i byromstruktur, bebyggelsesstruktur, fysiske proporsjoner, skala, rytme, innganger og
kulturminnevern. Nybygg skal tilpasses omgivelsene som infillprosjekter i etablert struktur, og
underordne seg etablerte høyder. Prosjektene kan utnytte og fortette arealer i gårdsrom og skal
aktivere gaterom. Endringene vil i stor grad være prosjektbaserte, men vil nesten alltid kreve
reguleringsplan som følge av kompleksitet.
Omdanningsområdene er områder for nyskaping av byidentiet. Høyere høyder og tetthet tillates i
omdanningsområder dersom de kan inngå i utvikling som styrker eksisterende og ny byromstruktur,
ved å bidra til bylivet på gateplan, forbedre lokalklima, ivareta overvann, sikre trafikkfrie uteområder,
samt overgang og tilpasning til etablerte bygningsmiljø. Endringene vil alltid være basert i
reguleringsplan som samordner nye byrom og ny bebyggelse. Større omdanningsområder krever
områderegulering, arkitektkonkurranse eller på annen måte vurdering av flere alternative scenario.
De enkelte områdene og del-områdene i hhv infill- og omdanningsområdene er beskrevet ut fra et fast
sett av kriterier, og illustrert med tegninger i 3D.
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Fremtidsbilder
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1. Bakgrunn og forutsetninger for byform-, høyde- og
høyhusstrategien
Kapasitet for nytt volum og bærekraftige investeringer i eksisterende og ny by

Sentrum er i kontinuerlig endring. Endringer vist med brunt over er kommet i perioden 2008-2019 som følge av
sentrumsplan 2008.

Sentrumsplan 2020 skaper ikke, men skal legge til rette for, nye funksjoner.
For å sikre posisjonen som arktisk hovedstad og produktiv by må sentrum ha kapasitet: rom for
endring og plass til nye programmer.
Tromsø har et geografisk lite sentrum, med en stor andel verneverdig bebyggelse, byrom som er
sårbare mht sol/skygge og vind, og havneaktiviteter som krever plass både på vann- og landside. Det
betyr at kapasiteten for nytt volum er begrenset. Det er ikke plass til alt.
For å sikre posisjonen som arktisk hovedstad og produktiv by må sentrum ha rom for endring og plass
til nye programmer. Den flerfunksjonelle byen må ha fleksibilitet for å sikre den til enhver tid rette
balansen mellom næring, arbeidsplasser, handel, opplevelser, bolig mm. Boliger tilfører byliv, men
privateide boliger vil også hindre byens fleksibilitet og evne til omdanning over tid.
En bærekraftig byutvikling har større fokus på omdanning av eksisterende bygningsmasse, fremfor
riving og nybygg2. - Ny bruk av gamle bygningar bidreg til å redusere klimagassutsleppa og til å
redusere produksjonen av avfall. Den bygde kulturarven er slik sett eit bidrag i omstilling til
sirkulærøkonomi og eit moderne og berekraftig lågutsleppssamfunn. Kulturminne og kulturmiljø
spelar ei sentral rolle i berekraftig byutvikling, seier Sveinung Rotevatn. For Tromsø passer det godt
at vi har fokus på å bevare en del av byen som er verdens nordligste trehusby, som en viktig del av vår
byidentitet. Planen må sikre vern gjennom bruk. De kulturhistoriske verdiene må sikres og
balanseres mot muligheten til å drive rasjonell virksomhet og sikre dagens tekniske krav til for
eksempel universell utforming.
Prinsipper som sikrer maksimal kapasitet og er forutsetninger for strategien:
• Sikre fleksibilitet i eksisterende og ny bebyggelse
• Avklare mulighet for nytt land i utfyllinger, vurdert opp mot havneformål og identitet

2

Nye mål i kulturmiljøpolitikken 17.04.20 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturmiljo/id2697943/
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•

Fastsette rammer for infill og omdanning som ivaretar sentrums identitet

Prosess for utarbeidelse av byform-, høyde- og høyhusstrategi
Byform-, høyde- og høyhusstrategi har vært del av et helhetlige arbeidet med sentrumsplanen. Det har
vært mange bidragsytere til dette notatet, gjennom en omfattende prosess. Her nevnes:

Tidligere arbeider
Av historisk materiale nevnes SPUTS3, Strategi for uterom 2016-2030 (del av Transportnett Tromsø)
og den kommunale høyhusutredningen4 av 2016.
Workshop våren 2019
Som del av sentrumsplanprosessen har det vært arrangert et åpent møte med workshop 10.04.19 med
innledninger Ragni Ramberg om Vervet som godt eksempel på byutvikling og fra Ron Røstad om
høyhus med egen tittel: Passer høyhus inn i Tromsø sin fortelling om seg selv? Mange fra byens
fagmiljøer deltok i denne workshopen. Workshopen viste seg å ha fokus på høyhus, der de sterkeste
stemmene advarte mot flere høyhus i sjøfronten.
Politisk prinsippavklaring, FSK sak 204 / 19
Den politiske prinsippavklaringen i sak til Byutviklingskomiteen og Formannskapet juni 2019. Disse
to politiske utvalgene er ressursgruppe for sentrumsplanarbeidet.
Prinsippsaken fra våren 2019 skapte et godt grunnlag for byform-, høyde- og høyhusstrategien. De
overordna utsagnene er referert i vedlegg 1. Den politiske bestillinga av «høyhusstrategi» i pkt 3e) ble
lagt til grunn for konsulentoppdragene.
Konsulentoppdragene høsten 2019
Kommunen utlyste høsten 2019 en konkurranse om forslag til «byform-, høyde- og høyhusstrategi»
for Tromsø sentrum. To konsulentgrupper vant oppdraget og har levert hver sin utredning med forslag
til byform- og høydestrategi:
-

AT plan og arkitektur + Lo:Le landskap + GPA architects5
Norconsult as6

De to forslagene ble presentert i åpent møte 22. januar 20. Forslagene ligger til grunn for kommunens
anbefaling i dette notatet, men de er ikke referert ut over henvisningene i teksten. De to
konsulentoppdragene kan leses her:
https://www.tromso.kommune.no/kdp-sentrum-2020.6285144-309857.html
Prosesser av særlig betydning for byform-, høyde- og høyhusstrategien
Det har vært gjennomført prosessmøter med Tromsø havn, TFFK – kultur, samt felles møter med
TFFK fagråd eiendom og Tromsø sentrum as med fokus på byform og høyder.
Dette for å starte opp dialog og diskusjoner som vil videreføres under offentlig ettersyn.

SPUTS – strategisk plan for uterom i sentrum, IN`BY og LandskapDesign oktober 2015
Høyt og tett i Tromsø – en veileder, Tromsø kommune Byplan 2016
5 AT plan og arkitektur + Lo:Le landskap + GPA architects, rapport og presentasjon februar 2020, se link
over
6 Norconsult as: rapport og presentasjon datert 07.02.2020, se link over
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Forutsigbarhet – planregime og prosesser i byutvikling
Ønsket om en mer forutsigbar sentrumsplan ligger til grunn for dette forslaget til byform-, høyde- og
høyhusstrategi. Større forutsigbarhet kan oppnås gjennom en plan med mer konkrete rammer og
gjennom bedre og mer kunnskapsvinnende planprosesser.
Utfordringen for å finne konkrete rammer er å finne balansen mellom å sette rammer som tar
hensyn til etablert by, samtidig som en åpner nok for nye prosjekter. Dette notatet redegjør for
forslag til slike rammer.
Kunnskapsvinnende prosesser forutsetter trinnvise avklaringer og god dialog i alle trinn,
særlig i tidlig fase da rammer for både prosjektutvikling og videre prosess legges. Dette stiller krav
til både planmyndigheten og forslagsstillere.

Planregime
Et viktig prinsipp i en plan med klarere rammer er at planer og prosjekter som forholder seg til
rammene må forventes å ha en enklere prosess enn de som utfordrer rammene.
Se kap 3.1
Dette gjenspeiles i plan- og dokumentasjonskrav i bestemmelsene.

Tydeligere rammer for fysiske løsninger
Den ene utfordringen er å finne balansen mellom å sette rammer som tar hensyn til etablert by,
samtidig som en åpner nok for nye prosjekter.
Byform-, høyde- og høyhus-strategien skal etablere en klarere og mer forutsigbar sammenheng
mellom sentrumsplanen og den prosjektbaserte byutviklingen. Metoden er å etablere rammer ut fra
prinsipper utledet fra vekst i samspill med vern slik det er beskrevet i dette notatet.
Kapittel 2 i dette notatet utdyper dette, og gir underlag for de etterspurte rammene.
Konkret ramme for senere detaljplanlegging og prosjektutvikling er gitt i plankart og bestemmelser,
samt temakart som er gjort juridisk bindende, og illustrert med konvoluttvolumer i 3D-modell.

Planprosesser som gir riktig balanse mellom forutsigbarhet og handlingsrom
Den andre utfordringen er finne gode regler for at planforslag utvikles i en forutsigbar prosess, fra
overordna til et mer detaljert nivå. Dette stiller krav til både planmyndigheten og forslagsstillere.
Kunnskapsvinnende prosesser forutsetter trinnvise avklaringer og god dialog i alle trinn, særlig i tidlig
fase da rammer for både prosjektutvikling og videre prosess legges.
Kommunen må forbedre intern samhandling, og har etablert samorg for å samordne tverrfaglige
rammer i tidlig fase av planprosesser.
Forutsigbar saksbehandling og prosess i kommunen forutsetter også leveranser fra forslagsstillere som
oppfyller krav til innlevert materiale, og klar holdning til rammer i plan.
Prosess- og dokumentasjonskravene i bestemmelsene konkretiserer dette tema.
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Planregime for vern og omdanningsområder 2008 og 2020 – endringer
•

Planregimet i gjeldende plan: rammer, plankrav og prosess

Rammene for ny bebyggelse i gjeldende plan er ulike for verneområder og transformasjonsområder.
-

Ny bebyggelse i verneområder (infill) har konkrete krav til tilpasning til eksisterende struktur.
For transformasjonsområdene gjelder få konkrete fysiske rammer for ny bebyggelse. Det er
forutsatt at konkrete rammer skal settes tilknytta prosjekt i detaljreguleringsplan, noe som gir
liten forutsigbarhet for utbyggere, kommunen, berørte naboer og myndigheter.

•

Planregimet ny plan: rammer, plankrav og prosess

Todelingen videreføres, men planregimene og begrepsbruken justeres.
Infillområder
➢

➢

Regimet for infillprosjekter i verneområder trenger en tydeligere presisering, og tilpasning til
temakart byroms- og bebyggelsesstruktur. Bestemmelsene må fortsatt forutsette at en del av disse
mindre sakene behandles som byggesaker, dersom de er i tråd med rammene i planen. Dette
gjelder særlig boligområdene i øvre sentrum. Tiltak i historisk sentrumskjerne er ofte komplekse
og krever reguleringsplan.
Brudd med rammene i plan utløser reguleringskrav.

Omdanningsområder (tidligere kalt transformasjonsområder)
➢

➢

➢
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Regimet for transformasjonsprosjekter skal bli mer konkret mht høyder og volum. Disse
skrankene settes ut fra bebyggelsens påvirkning på bystrukturen, byrom og influensområder for
verneområder / enkeltstående verneobjekter.
Kravet om at enkeltprosjekter utløser plan for hele kvartalet er revurdert. Det viktige er en
byplanfaglig analyse som viser prosjektet i forhold til kontekst, herunder influensområdene av
vern og utforming mot offentlige rom, i tillegg til kvartalet, uten at det nødvendigvis følger
reguleringsplikt med hele analyseområdet. I noen tilfeller bør kommunen likevel pålegge felles
regulering for flere eiendommer, for eksempel steder der parkeringsplasser sperrer for
infillprosjekter, det aktuelle prosjektet har betydelig negativ påvirkning på naboeiendommer eller
det foreslås prosjekter i strid med rammene i Sentrumsplan 2020.
Større omdanningsområder krever områderegulering, arkitektkonkurranse eller på annen måte
vurdering av flere alternative scenario, evt med trinnvis politisk behandling ut over det lovpålagte.
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Estetikk, kvalitet og planens mulighet for å skape rammer for god arkitektur
Kommunen er innstilt på å lage strammere skranker for nye prosjekter, som et ledd i å sikre kvalitet på
nye planer og prosjekter og å sikre et godt startpunkt for plan- og byggesaksprosesser.
Det er viktig å understreke at for å skape gode planer og prosjekter er det ikke nok med strenge regler
for utforming og bruk. Noen ganger kan disse til og med virke mot sin hensikt.
Det er i utviklingen av konkrete prosjekter fra private forslagsstillere at potensialet for
arkitektonisk kvalitet og estetiske interessante og gode løsninger finnes. God arkitektur
kan skapes i et godt samspill mellom kommunens krav og forslagsstillers kreativitet,
evne og vilje til å skape gode omgivelser.
Planen sikrer et minimum av kvalitet, men det er alltid prosjektet som er avgjørende for om resultatet
er bra. Prosjektets kvalitet er avgjørende for om det bør tillates bygget eller ikke. En plan kan aldri
sikre kvaliteter i prosjekt, men kan ha skranker med hjemmel til å si nei til det som absolutt ikke er
godt nok.
Derfor er det viktig å ha både rammer for ny bebyggelse og prosesser som sikrer kvalitet.
Eksempel på to veldig ulike høyhus med ganske like rammer i plan

Sentrums terrasse og the Edege hotell. Foto Barlindhaug eiendom, Aspelin-Ramm.

Begge bygninger underordner seg og forsterker etablert byromstruktur som er gateløpet. Fasaden på gateplan
ligger i byggelinja, og inngangene henvender seg til gata. Fasaden på Sentrum terrasse er åpen på gateplan,
mens the Edge er åpen og tilbyr et romslig inngangsparti og uterom under tak.. Bygningene forringer ikke
offentlig rom vesentlig med skygge, men høydene bidrar til å hente ned vind som forsterkes i gate.
Begge bryter etablert bebyggelsesstruktur ved å introdusere en lamell.
Sentrum terrasse skulle bli en slank lamell på en lav base, men er delvis «pakket inn» av høye bygg både mot Fr
Langes gate og Vestre gate. Det som kunne blitt et innbydende offentlig rom i sør er delt i en gold passasje
mellom Grønnegata og Vestre gate, og et uteoppholdsareal på tak som er lite egnet og lite brukt. Bygningens
formspråk, skala, høyder og volum samt materialbruk fremstår skjematisk, uinspirert og lite artikulert.
The Edge er mer tydelig avsluttet, og har fått en form som er både interessant og gjør at volumet fremstår slankt
– både fra sjøsida og fra indre by. Bygningens formspråk, skala, høyder og volum samt materialbruk står i
kontrast til den etablerte bebyggelsen i kvartalet og området. Samtidig er det referanser til bl.a. bygningene
nord for hotellet som har karakteristiske båndvindu, og den hvite fargen som er etablert i andre deler av
kvartalet. Grunnen til at denne bygningen er bra for byen er at den tilfører noe helt nytt og fremstår som et
positivt landemerke med unike arkitektoniske kvaliteter i seg selv. Dette veier opp for ulempene – som ved
nærmere ettersyn ikke er store til tross for at bygningens høyde står i kontrast til omgivelsene.
Disse eksemplene viser at kvalitet først og fremst løses på prosjektnivå.
14
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2. Byen i landskapet – overordna byform og høydestrategi
Byen i landskapet gir overordna rammer for høyder – drøfting
2.1.1 Sentrum sett «utenfra»
Tromsø sentrum sett fra fjellheisen viser et bilde av et lite sentrum i et stort landskap, hvor det ikke ser
ut som tålegrensene mht høyder er utfordret – eller kan utfordres.

Foto: Tromsø kommune

Sentrum sett fra fastlandet og brua viser at sentrum ikke fremstår som avklart eller historiefortellende
på noen god måte. Allmenningene og andre byrom er ikke godt lesbare. Bebyggelsen varierer mye i
høyde, volum og uttrykk uten en åpenbar logisk sammenheng til landskapet.
Imidlertid er det etablert en rytme i innslag av høyhus langs sundet som kan bygges videre på.

Oppriss av sentrum sett fra sundet – høyder

15
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Sentrum sett fra Tromsdalen

De historiske monumentene vises stort sett ikke fra fastlandet eller brua selv om de i noen grad har
beholdt en god lokal kontakt med de respektive buktene og sundet. Historiske monumenter sett fra
fastlandet er: Agnforsyninga, bryggene i indre havn og bryggene på Prostneset langs sjøen, domkirka
og kunstforeninga i indre by, og Kongsbakken, Sjømannskolen og Alfheim i øvre del av sentrum.
Sentrums front mot sjøen er - med unntak av indre havn – i stor grad preget av baksider av bygninger,
og ikke en bevisst henvendelse mot sjøsida og havnene – som er byens opprinnelse og identitet.
Dette har nok sammenheng med at store deler av sentrums utvikling i moderne tid har vært på
utfyllinger som har vokst i takt med at byens havnevirksomhet har veket plass for andre funksjoner.
Nye etableringer på utfyllingene har henvendt seg mot byen på innsida, og baksida mot sundet har
vært for varelevering og parkering.

Tromsø sentrum kan få et nytt ansikt mot sjøen.
Bildet av at byen snur baksiden mot sundet og havnene kan endres med nye investeringer langs
sjøfronten, i eksisterende og ny bebyggelse i sjøfronten og eksisterende og nye kai- og havneanlegg
med en sammenhengende kaipromenade tilrettelagt for gående.
Ved å åpne opp for mer volum langs sundet, vil det muliggjøre en transformasjon av sjøfronten. Dette
vil forbedre både det store bildet – fjernvirkningen – og konkret: opplevelsen i å bevege seg langs
sjøfronten.

16
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2.1.2 Sentrum sett «innenfra»
Når en beveger seg inn i byen på bakken, er det absolutt en problemstilling å ta stilling til tålegrensene
for høyder i ny bebyggelse. Erfaringene med å bygge høyt sær for Stortorget og skyggelegge dette, er en
evig påminnelse om hvor marginalt klima i byrommene er i Tromsø. Vi har også eksempler på brutale
overganger mellom historisk bebyggelse og ny bebyggelse (og mange eksempler på gode overganger).
Særlig viktig er det å få på plass en tydelig strategi for høyhus / punkthus. I dag foreslås høyhus
«overalt» og kommunen har ikke en etablert tenking for hvor høyhus kan vurderes og ikke, og heller
ikke en uttalt strategi for hvilke konsekvenser og kvaliteter som skal vurderes dersom det kommer
forslag til høyhus.
Dette er særlig kritisk for områder med stor historisk verdi, men en presserende problemstilling i hele
sentrum. Høyhus påvirker både byens profil og «image», og nærliggende uterom mht klima – sol,
skygge og vind. Høyhus kan ha en banal utforming, for eksempel en bokstav, som Tromsø har vært
eksponert for flere ganger. Men høyhus kan også gi tilbake i form av funksjoner og strålende arkitektur
som løfter byen, som Tromsø også har fått.
Vi trenger verktøy for å si nei til prosjekter som ikke beriker sentrum, og vi trenger verktøy for å følge
de gode prosjektene helt hjem.

London har en byprofil som vil være både
europeisk og amerikansk. Det blir en nokså
uharmonisk blanding av det gamle lave og det
nye (svært) høye.
Dette kan også bli Tromsø sin byprofil om noen
år dersom man sier ja til alle forslagene om
høyhus på tilfeldige tomter rundt omkring i
byen, uten system i etableringene.

Tre innfallsvinkler:
Det er arbeidet med tre ulike innfallsvinkler til overordna grep for byens plassering i landskapet, og
overordna strategi for høyder og høyhus:
Konsulentoppdrag I7 som vektlegger europeisk byprofil med større høyder i nord og sør, og
svært få nye høyhus
Konsulentoppdrag II8 som vektlegger at alle de definerte omdanningsområdene kan ha både
høye høyder og flere høyhus
Kommunens egen analyse av byens forhold mellom land og havn, med mulighet for å forsterke
nesene med markert bebyggelse (høyder eller uttrykk)
I det følgende presenteres disse tre ulike innfallsvinklene, og deretter Byplan sin anbefaling til en
samla tenking som bygger på det mest relevante fra de ulike innfallsvinklene.

Norconsult as
ATPA, Lo:Le og GPA.
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2.1.3 Innfallsvinkel I – europeisk byprofil

SPUTS med høyhus i nord og sør, amerikansk og europeisk byprofil samt bebyggelse som følger amfiet begge
figurer fra Nroconslut. .

Den europeiske byprofilen – med den gamle lave byen i sentrum og den nye høye byen i nord og sør –
ble fastlagt som førende prinsipp for høyder i SPUTS (strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum)9.
Dette er også foreslått som førende prinsipp i utredning fra Norconsult10.
Videre legger Norconsult til grunn at Tromsø sentrum opprinnelig lå i et landskapsamfi der en jevn
trehusbebyggelse fulgte landskapet, med kirka på et nes i sør og Skansen på et nes i nord på hver sin
side av amfiet. Amfiet slik det er beskrevet i prinsippet over er i dag mest lesbart langs allmenningen
fra indre havn via Stortorget opp mot Gyllenborghallen, og i trehusbebyggelsen innafor den
verneverdige delen av Tromsø historiske sentrum, jfr temakart kulturhistoriske verdier. Den etablerte
bebyggelsen langs fyllingene ved sjøen bryter allerede dette prinsippet, også vest av Grønnegata og
punktvis innafor den historiske trehusbyen fra 1800-tallet.
Norconsult mener at Tromsø ikke trenger høyhus for å forsterke sin identitet, og heller ikke for å
skaffe volum til byvekst. Det bør derfor ikke etableres flere høyhus i sentrum. Dersom man likevel
skulle gå inn for høyhus vektlegger Norconsult at de plasseres med stor avstand for å minske effekten
av samla høyhus, og anbefaler slanke høyhus som orienteringspunkter i transformasjonsområder.
Nedenfor en figur som beskriver aktuell konsekvens av prinsippene over: høyt i nord og sør, vist over
Norconsult sin egen figur over aktuelle steder for høyhus.

«Dersom høyhus, aktuelle tomter» vist med røde figurer med +, illustrasjon fra Norconsult.

SPUTS strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum, forfatter, dato
Norconsult
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2.1.4 Innfallsvinkel II – det historiske nye, og høyere høyder i nye omdanningsområder

«Det historiske nye» og de tre transformasjonsonrådene Kjernen, Havneparken og
Innovasjonsdistriktet.
Utredningen fra AT Plan og Arkitektur, Lo:Le og GPA 11 definerer «det historiske nye» som tar vare på
det historiske bygningsmiljøet, og samtidig fornyer og ivaretar kvaliteter gjennom Infill, reparasjon og
utvikling. De påpeker at et strategisk vernesyn også må utløse utbyggingsmuligheter og
investeringsvilje til fordel for felleskapet og kulturminnevernet.
Konsulentgruppen anbefaler videre at «kjernen» med Fredrik Langes gt og Grønnegata,
«Havneparken» som er områdene langs sjøfronten, samt «Innovasjonsdistriktet» i Sørbyen,
transformeres med innslag av høyhus slik det er vist på illustrasjonen under. Foreslått byform- og
høydestrategi for disse områdene er:
KJERNEN (lys grønn, til høyre)
• Generelt 4-6 etasjer, høyere volum opp til 10-12 etasjer (eksempelvis kote 42) langs Grønnegata og
Fredrik Langes gate. Tilpasninger til eksisterende bebyggelse og byrom
HAVNEPARKEN (blå)
• Generelt 4-6 etasjer, men enkelte bygg som høyere volum (eksempelvis kote 42). Varierte byggehøyder
innenfor kamstrukturens logikk. Avtrappinger og forskyvninger ut fra vind- og solforhold. Sikre
solveggene langs Havnefronten.
INNOVASJONSDISTRIKTET (grønn, til venstre)
• Klynge med høyere bebyggelse i sentralt felt (eksempelvis Kote 54). Flere nye byrom og bilfrie soner.
Avtrappinger mot nord og sør ut fra vind og solforhold

Høyere høyder og høyhus kan etableres i Kjernen, havneparken og Innovasjonsdistriktet.

ATPA, Lo:Le og GPA.
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2.1.4 Innfallsvinkel III – Tromsø sentrum er bukter og nes som strukturerer ny bebyggelse

Illustrasjon landskap med bukter og nes, havner og bebyggelse, samt blågrønne korridorer mellom sundet og
øya, monumenter med kontakt med hver sin bukt (Fiskernes Agnforsyning, Tinghuset, Skansen, Tromsø
domkirke, kommende nye Tromsø museum og HT/kommende bygg på ny utfylling), og utsiktspunkter ytterst
mot sundet.

Tromsø sentrum kan betraktes som en serie bukter og nes, som gjenspeiler byens forbindelse til havet
og viktigheten av havnene som strukturerende elementer i byformen. I nordre del er Hansjordneset,
Seminarneset og Vervet (på neset ved Skansen) bygget som forlengelser av naturlige nes. Prostneset er
utvidelsen av det historiske neset ved kirka. Man kan velge å skape tilsvarende (nye) nes ved Sørjetéen
og fremtidig utfylling ved HT, og samtidig skape nye tydelige og funksjonelle havneavsnitt langs
sundet.
Dette kartet kan brukes som en innfallsvinkel til å styre utvikling av byformen. De fem nesene kan
markeres med høyere og/eller identitetsskapende bebyggelse, og/eller høyhus. Dette kan skape ny
identitet til byprofilen, henvendelse til sjøsida og kaipromenaden, og skape en rytme mot sundet med
markerte nes og bukter/havneavsnitt.
Med en slik strategi utvikles byen langs sundet, og en kan utløse et stort potensiale for ny kapasitet
samtidig som en åpner for en forming av en ny sjøfront som henvender seg tydeligere til sundet, med
en variert og interessant kaipromenade langs bukter og nes, også i sør. En konsekvens vil være at en
må bevege seg ut på nesene for å ha kontakt nord- og sørover sundet, slik det for eksempel er i indre
havn i dag.

Kart som viser fem nes vurdert for høyhus.
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Høyde- og høyhusstrategi – anbefaling
Alle de tre innfallsvinklene foran representerer noen elementer som bør videreføres. Her gis en
overordna samla anbefaling, som utdypes i kapitler for de enkelte områdene.

2.2.1 Overordna høyde- og høyhusstrategi
Samspillet mellom byrommene, bebyggelsen, byens møte mellom sjø og land i form av
havner og nes, øvrig topografi og omgivende landskap er sentralt i sentrums identitet.
Nye bygningsvolum skal underordne seg og styrke disse hovedtrekkene.
Høyder begrenses i utgangspunktet til dagens dominerende høyder i ulike områder av
byen. Det betyr
• lavere høyder i infillområdene i historisk sentrum og øvre sentrum
• høyere høyder i omdanningsområdene langs sjøfronten og indre by
• innslag av høyhus vil bare bli vurdert tilknyttet nesene langs sundet
I alle områder skal all ny bebyggelse ta hensyn til etablert byromstruktur slik at
byrommene styrkes mht aktiviteter og ikke forringes klimatisk (sol, vind), samt at
etablert bebyggelsesstruktur og historisk verdi hensyntas.

2.2.2 Lavere høyder i historiske områder
Amfiet er lesbart i store deler av den historiske trehusbyen, særlig sentralt langs Stortorgetallmenningen. Dette sammen med europeisk byprofil medfører en restriktiv høydestrategi for historisk
sentrum. Området utvikles ved at både nye infillprosjekter og fornyelse av eksisterende bygningsmasse
styrker kulturhistoriske verneverdier. Det betyr at ny bebyggelse må tilpasses eksisterende i dette
området, og forsterke den etablerte byroms- og bebyggelsesstrukturen.
Grønnegata og del av Fr Langes gate betraktes som del av det historiske området men får noe høyere
høyder i tråd med omdanning som allerede er skjedd.
• Kvartalene mellom Grønnegata og Vestre gate får høyder satt ut fra rådhusets høyde. Grønnegatas
østside mot verneverdig bebyggelse i Storgata må tilpasses høyder langs denne, får en variert profil
og mulighet for gjennomgående bruksarealer i kvartalene - fra trehus i Storgata til høyere bygg
mot Grønnegata.
• I del av Fr. Langnes gate settes nye høyder ut fra Rødbankens etablerte gesimshøyde som
retningsgivende for maks gesimshøyder i området.
Se kap 5 Infillområder for utdyping og konkretisering.

2.2.3 Høyere høyder i eksisterende og nye omdanningsområder
Høyere bygg tillates i omdanningsområder der de oppfyller definerte kvalitetskriterier for
byromstruktur, bebyggelsesstruktur og historiske verdier som bygulv/førsteetasjer, overgang og
tilpasning til etablerte bygningsmiljø, lokalklima, overvann, trafikkfrie uteområder etc.
• I nordre del av sentrum har planene for Nordbyen og Vervet allerede lagt til rette for både høye
høyder og innslag av høyhus, se kap 6.5.1.
• De nye transformasjonsområdene langs Søndre havn og i Sentrum sør tåler høye høyder, i tråd
med europeisk byprofil med større høyder i nord og sør. Søndre havn bør få bebyggelse som
forsterker et nytt laguneformet havnebasseng, gjerne en lamellstruktur etter modell av
Nerstranda. Se drøfting under områder, kap 6.3.2.
• Fylkeskvartalet kan transformeres og tåler høyder som ses i sammenheng med sentrum sør og
Grønnegata. Se drøfting under områder, kap 6.5.3.
Se kap 6 Omdanningsområder for utdyping og konkretisering.
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Lavere høyder i infillområder, og mulighet for høyere høyder i omdanningsområder.

2.2.4 Innslag av høyhus er vurdert tilknytta nesene langs sundet
Solitære høyhus som landemerker, ikoner eller fondmotiv styrker i begrenset grad de kvalitetene som
Tromsø by kjennetegnes av, men kan vurdere særlig gode forslag som gir store kvaliteter tilbake til
byen i form av viktige funksjoner, økt attraktivitet for sentrum etc.
De fem nesene er vurdert som aktuelle lokaliseringer for etablering av høyhus. Markering av nesene
kan forsterke sentrums landskapskarakter som er bygd opp av nes og havner.
• De to nesene mot nord – Vervet og Seminarneset i Nordbyen - er allerede definert med høye
høyder og høyhus, se kap 6.5.1.
• Prostneset har to (snart tre) høyhus, er vurdert supplert av flere i en klynge. Se drøfting under
områder, kap 6.3.1. Her anbefales ikke flere høyhus.
• Søndre havn, se kap 6.3.2. Her anbefales ikke høyhus.
• Sentrum sør med ny utfylling kan markeres med både høye høyder og høyhus. se kap 6.5.2.
Etablering av høyhus krever først politisk prinsippavklaring, deretter arkitektkonkurranse og plan.

Byprofiler – europeisk, amerikansk og russisk12, tre prinsipper fra Norconsult samt temakart Landskap – havner, nes og
amfi og temakart Høyhus/punkthus.

Cities: Internal Structure. Elisabeth Lichtenberge (2015) https://www.sciencedirect.com/topics/socialsciences/european-law
12
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3. De etablerte strukturene i byformen
Byromstrukturen gir rammer for byformen

Temakart byromstruktur – juridisk bindende, inngår i bestemmelsene.

3.1.1 Hva byromstrukturen er
I byromstrukturen inngår 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.
Det betyr at grøntstrukturen inngår som en del av byromstrukturen slik den er vist her, men for øvrig
detaljert i POR. Denne er utarbeidet ut fra følgende prinsipper:
• Legge mer vekt på sammenhengene i nettverket av byrom med lek og uteopphold
• Utvikle og kartfeste byrommenes ulike kvaliteter og attraktivitet som møteplasser
• Byrom som også er tilrettelagt for barn og unge fungerer for alle
Siktlinjene i byen går først og fremst fra indre by til sundet, og til monumentene som ligger høyt i
terrenget. Sikt til landskapet som Tinden, Fjellheisen og Bentsjordtindene i sør er også viktig.

3.1.2 Føringer til bestemmelser for ny bebyggelse som hensyntar byromstrukturen
All endring av byformen skal ivareta og forsterke byrommenes identitet, klima og
kvaliteter.
• Utforming av første etasje skal bygge opp under byrommenes aktiviteter og intensitet
• Ny bebyggelse skal ivareta og bygge opp under offentlige rom som gater, parker, torg og
kaipromenade som strukturerende elementer
i) Ingen ny bebyggelse utenfor etablerte byggelinjer mot offentlige rom i bystrukturen
ii) Ingen høyere bebyggelse sør for etablerte og viktige byrom
iii) Ingen ny bebyggelse som belaster viktige uterom med økt vind og turbulens
• Klimatiske konsekvenser av ny bebyggelse – sol/skygge og vind – utredes mht de viktige
byrommene. Dimensjonerende solvinkel i Tromsø 21.03 / 21.09 er ca 30 grader.
• Strategi for kvalitet i byrom gjennom felles løft mellom kommune og utbyggere.
Dette gjelder særlig for alle de viktigste byrommene for uteopphold slik det er vist i POR13 –

POR – planveileder for offentlige byrom, vedlegg 3 til planbeskrivelsen
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Storgata, torgene, parkene og kaipromenaden.
Det kan gjøres unntak for særlig viktige offentlige funksjoner, se Tromsø museum under. Gatenettet
er smalt og bygninger bør ikke kunne krage ut over offentlig veiareal, aht lysinnfall i gate og
funksjonelle forhold som brøyting, varelevering etc. Overdekkede arealer langs fortau bør heller
etableres i inntrukket første og evt andre etasje innafor byggeareal.

3.1.3 Aktuelle case
Eksempler på byrom som styrer ny bebyggelse

Stortorget eller andre viktige byrom må aldri igjen rammes av at en tillatelse til å bygge høyere sør
for byrommet. Her en bolig som skyggelegger det offentlige rommet Stortorget.
Bebyggelse som krager ut over etablerte byggelinjer mot offentlig areal står i fare for å skape enda
smalere gaterom. Dette er utfordrende i en byplan fra 1800-tallet, både mht siktlinjer, lys og
funksjon.
Eksempler på omdanning av byromsnettverket, jfr de enkelte områdene

Vervet skaper ny struktur, men bygger videre på eksisterende byrom (slipptorget) og bruker
siktlinjer fra øvre by til sundet for å strukturere plangrep.
Tromsø museum bygger ned område regulert til offentlig park, og bryter eksisterende
byromsstruktur, et bevisst unntak for et svært viktig program. Området avsettes til byggeområde,
men går tilbake til park dersom museum ikke realiseres på tomta.
Eksempler på siktlinjer og -sektorer som bevares og styrer ny bebyggelse

Siktlinjer er verdifulle for forståelsen og opplevelsen av sammenhengene i byen, og ut til landskapet.
Passasjen her overlevde sentrum terrasse, men utfordres av prosjektet Kongeparken.
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Bebyggelsesstruktur gir rammer for byformen, og riktig typologi

Temakart bebyggelsesstruktur – juridisk bindende, inngår i bestemmelsene.

3.2.1 Hva bebyggelsesstrukturen er
Bebyggelsesstrukturen beskriver måten flere bygninger er satt sammen i ulike strukturer, som 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. I kvartalsstrukturen skilles
mellom sentrumskvartaler og boligkvartaler.
• I sentrumskjernen tillates at kvartalene fylles dersom det ikke er bolig i kvartalet. Dersom det
er en andel boliger må kvalitetskrav til fellesprivate arealer sikres. Dette kan løses i stille
bakgårder.
• I boligkvartaler skal strukturen med åpne bakgårder beholdes. Det betyr at ny bebyggelse skal
ha et fotavtrykk som plasserer bebyggelsen i byggelinje mot gate, med inngang fra denne, og et
åpent areal inn mot bakgården. Private eiendomsgrenser må ikke oppheves, men det er
mulighet for å ta ned gjerder mellom eiendommene og utvikle kvaliteter i felles bakgård.
Karakteristisk for Tromsø er kamstrukturen langs kai og havner, som kan videreutvikles og gis ny form
og skala. Kamstrukturen sikrer visuell kontakt mellom indre del av byen og sundet. Samtidig kan lange
lameller plassert ytterst mot sundet utfordre viktige siktlinjer mot sør. Planen kan ta stilling til hvilke
siktsektorer som skal bevares, eller man kan overlate dette til prosjektnivå.
Lameller er en nyere typologi som kan innpasses i kamstruktur, men fremstår særlig avstikkende
plassert i trehusområdene.
Monumenter ligger som punkter med mye luft rundt, gjerne i fonden av en akse eller gate, eller høyt i
terrenget.
Lineære strukturer – enkeltbygg langs vei – preger mye moderne planlegging, både i øvre
boligområder men også i transformasjonsområder i sentrum som er omdannet i etterkrigstida.
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3.2.2 Forholdet mellom bebyggelsesstruktur og typologi
Det er viktig å velge typologier som bygger opp under byrom og bebyggelsesstrukturer.
Boliger som henvendes mot offentlige rom som gater, parker, torg etc må ha en utforming som i
minst mulig grad virker privatiserende på byrommene. Det betyr å unngå boliger på første etasje, og
unngå private uteopphold på balkonger etc som stikker ut i fasaden. I en urban kontekst må private
uteopphold være på balkong som er inntrukket i fasaden, eller mot felles privat bakgård. Dette gjelder
også hoteller og apartment. Terrasseblokk er i så måte heller ikke en typologi som passer i bysentrum,
særlig ikke inn mot viktige byrom.
Monumenter ligger som punkter med mye luft rundt, gjerne i fonden av en akse eller gate (Rådstua),
høyt i terrenget (Sjømannskolen) eller som del av kvartalsstrukturen (NAV-bygget).
Gyllenborghallen har en monumental plassering, men er ikke et monumentalbygg.

3.2.3 Føringer til bestemmelser for ny bebyggelse som hensyntar bebyggelsesstrukturen
All endring av byformen skal ivareta og forsterke den etablerte bebyggelsesstrukturens
identitet og kvaliteter.
• Utforming av første etasje skal bygge opp under byrommenes aktiviteter og intensitet.
• Den nye bebyggelsens plassering, henvendelse, adkomster og offentlig/privat side skal bygge
opp under den etablerte bebyggelsesstrukturen. I nye områder kan nye strukturer utvikles i
tråd med landskapsforståelse, byrommenes kvaliteter etc.
• I kvartalsstrukturen skilles mellom sentrumskvartaler og boligkvartaler.
I sentrumskjernen tillates at kvartalene fylles dersom det ikke er bolig i kvartalet. Dersom
det er en andel boliger må kvalitetskrav til fellesprivate arealer sikres. Dette kan løses i
stille bakgårder.
Det kan også utvikles typologier med fylt plan 1 eller flere til forretning, og karre med
kontor og/eller boliger over, se skisse under.
I boligkvartaler skal strukturen med åpne bakgårder beholdes.
•
•

•

Ny bebyggelse i sjøfronten skal ta utgangspunkt i kamstruktur, enten for hele bygget eller for
bygning på en større base. Lange volum kan deles i flere høyder for å sikre kontakt mot sør.
Bebyggelse med en monumental plassering i strukturen må gis særlig oppmerksomhet. Disse
må fortrinnsvis ha en offentlig eller allmennyttig funksjon og en utforming som samsvarer
med plassering i strukturen. Det stilles krav til arkitektkonkurranse ved nybygg, eller om-, tileller påbygging av eksisterende monumenter.
Klimatiske konsekvenser av ny bebyggelse – sol/skygge og vind – utredes mht de viktige
byrommene

I nye områder etableres nye strukturer, som skal ha et begrunna samspill med og bygge opp under
etablert og ny byromstruktur og offentlige rom, herunder kaipromenade / havn.
All endring av byformen skal ivareta valg av riktig typologi (gjelder nybygg, ikke
bebyggelse regulert til bevaring og gjelder ikke i boligområder).
• Typologien må samsvare med bebyggelsesstrukturen og forholdet til offentlige rom
• Første etasje skal ikke brukes til private boliger, eller hotellrom, men fellesarealer for boliger
kan innpasses i deler av fasaden.
• Boligfasader skal ikke virke privatiserende på offentlige rom, men fremstå nøytrale med evt
private uteoppholdsarealer inntrukne i fasaden
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3.2.4 Aktuelle case som viser sammenheng mellom bebyggelsesstruktur og typologi
Eksempler på ny bebyggelse som har en privat side mot bakgård og en åpen/offentlig mot gate

Karl Johan har tydelig gateside og en bakgård. Heracleum har en bakgård med
uteoppholdskvaliteter som redusert støy, og godt solinnfall.
Eksempler på ny bebyggelse som privatiserer viktige offentlige rom på en uheldig måte

Illustrasjon Kongsparken: AT arkitektur og plan.

Hotell i Grønnegata har en lukket første etasje som ikke gir noe tilbake til byrommet.
Kongsparken-prosjektet har store private boligterrasser som privatiserer den offentlige parken.
Eksempler på bygninger med en monumental plassering

Foto AMI hotell

Monument: Kunstforeninga. Bygg med monumental plassering: Gyllenborghallen.
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Historiske byrom og bebyggelse gir rammer for byformen

Temakartet kulturhistoriske verdier

3.3.1 Hva kulturhistoriske verdier er
En hovedhensikt ved revisjon av dette temakartet var å fokusere på sammenhengende miljøer med
flere hus og tilknytta byrom, og komme bort fra bare vern av enkeltbygninger:
• Verne Nord-Norges eneste og verdens nordligste bevarte trehusby fra 1800-tallet
• Større fokus på områder med sammenhengende bebyggelse og tilknytta byrom
• Kunnskapsbasert analyse av de enkelte bygningene og byrommene og deres influensområder
Temakartet kulturhistoriske verdier over viser området der verdens nordligste trehusby fra 1800-tallet
ble etablert på 1850-tallet, med brun bakgrunn. Dette er det viktigste infillområdet med en rekke
særlig verneverdige sammenhengende trehusområder og enkeltbygg med høy verdi, jfr temakartet
under. De senere strukturene i øvre del av byen har også stor verneverdi, og defineres som
infillområder, men har ikke like stramme regler for utforming av byrom og ny bebyggelse.

Temakart sammenhengende trehusområder fra ulike epoker. Riksantikvarens NB-register er vist med sort linje.
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Kart som viser bebyggelse i verneklasse 1, 2 og 3.
Kartet viser kategorisering av verneverdige bygninger i verneklasser 1 - 3, som har ulik kulturhistorisk
verdi. Enerne forutsetter antikvarisk vern, toerne et mer fleksibelt og bruksretta vern mens tre-ernes
vernemessige rolle er å danne vegger i viktige historiske byrom.
Se nærmere beskrivelse i planbeskrivelsen kap xx.

3.3.2 Føringer til bestemmelser for ny bebyggelse som hensyntar kulturhistoriske verdier
Utvikle byen med respekt for vern av trehusbyen
Innenfor området der byen var etablert på 1850-tallet finner vi i dag verdens nordligste trehusby fra
1800-tallet. Sammen med områder i øvre sentrum defineres disse som infillområder i planen, se kap 5.
Omdanning av eksisterende historisk bebyggelse
All historisk bebyggelse i kategori 1-3 skal ivareta respektive vernehensyn slik de er vist i
bestemmelsene. Dette er bebyggelse som ikke vil endre sin sammenheng til hverken byromsnettverket
eller bebyggelsesstrukturen. Omdanning vil kun skje på bygningsnivå innafor rammen av eksisterende
bebyggelse, eller ved kobling til bygninger i omdanningsområder som for eksempel bygninger langs
Storgata som kobles sammen med ny bebyggelse langs Grønnegata.
Ny bebyggelse som infill i historiske områder
Innafor infillområder skal kulturhistoriske verdier i stor grad styre utforming av ny bebyggelse, se kap
3.3. Her er også vist gode eksempel på vellykket infill som tilpasser seg historisk kontekst.
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3.3.3 Case som viser ny bruk og endring av eksisterende historisk bebyggelse
Eksempel på transformasjon av eksisterende vernet bygning: Storgata 66

Renoveringen av Storgata 66 har skjedd innafor rammene av et bygg som er plassert i verneklasse
3. Bygningen har gjennomgått en omfattende renovering og ombygging og er et godt eksempel på
hvordan bebyggelsen i verneklasse 3 kan behandles. Ut i fra kulturhistoriske hensyn ut mot det
viktige byrommet som gågata er, har bygningen beholdt takform, bruk av høvlet panel og
velproporsjonerte lister. I andre etasje er det brukt gode kopier av empirevinduer, mens første etasje
er designet ut i fra restaurantdriftens behov for store vinduer og et innbydende, moderne utseende,
samt universell utforming. Innvendig kommer deler av den opprinnelige tømmerkassen også til
syne.
Bygningen er altså ikke antikvarisk behandlet, men historien har spilt en stor rolle i designet av den
den nye bruken. Fasaden på gateplan er ny, men både valg av materialer, farger, skilting er gjort
med en helhetlig design med et nikk til sine nabofasader og historien. Gjennom en slik behandling
mister bygningen mye av sin kildeverdi og opplevelsen av det historisk autentiske, men for
tilgjengelighet og kontakt med byrommet er også noe positivt oppnådd for Tromsøs historiske
bebyggelse.
I så måte er prosjektet en del av fortellinga om Tromsø som verdens nordligste trehusby fra 1800tallet.
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4. Sentrum delt i infill- og omdanningsområder
Definisjon av infillområder og omdanningsområder i sentrum

Temakartet viser infillområder og omdanningsområder.

I planen skilles mellom infill-områder og omdanningsområder.
Dette er ikke et sort-hvitt skille. Deler av infill-områdene er allerede omdannet, og det finnes innslag
av bevaringsverdige byrom og bebyggelse i omdanningsområdene. Infill må heller ikke forstås som
«en klam hånd» som hindrer utvikling – på samme måte som omdanning ikke betyr «fritt frem»:

4.1.1 Infillområder i historisk sentrum
Infillområdene er utviklingsområder for styrking av kulturhistorisk byidentitet. Byreparasjon og
infill i infillområdene skal fornye og utvikle disse områdene basert på å bygge opp under etablerte
kvaliteter i byromstruktur, bebyggelsesstruktur, fysiske proporsjoner, skala, rytme, innganger og
kulturminnevern. Nybygg skal tilpasses omgivelsene som infillprosjekter i etablert struktur, og
underordne seg etablerte høyder. Prosjektene kan utnytte og fortette arealer i gårdsrom uten boliger,
og skal aktivere gaterom.
Områdene i sentrumskjernen har bygninger i vernekategori 1-3, men også mange uten vern, og
inneholder flere mindre delområder med sammenhengende historisk bebyggelse og byrom som er
særlig verdifulle å ivareta, mens andre delområder har gjennomgått stor omdanning. Det er summen
av disse kulturhistoriske verdiene og deres influensområde som definerer infillområdene.
-

Historisk sentrumskjerne er det viktigste infillområdet der både byrommene og bebyggelsen
representerer trehusbyens store kulturhistoriske verdier i verdens nordligste trehusby fra
1850-tallet. Flere delområder er delvis transformert med høyere bebyggelse (Fr. Langes gt og
indre havn sør).

-

Boligområder i øvre sentrum er et «teppe» av eneboliger i det skålformede landskapet, med
noen klare strukturer som bør bevares, og en del verneverdige bygg i verneklasse 2 og 3. Utvikling
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kan for øvrigs styres etter generelle fortettings- og tilpasningsprinsipper. I tillegg kommer tre
skoler, hvorav to har en monumental plassering og typologi.

4.1.2 Omdanningsområdene / nye utviklingsområder
Omdanningsområdene er områder for nyskaping av byidentiet. Høyere høyder og tetthet tillates i
omdanningsområder dersom de kan inngå i utvikling som styrker eksisterende og ny byromstruktur,
ved å bidra til bylivet på gateplan, forbedre lokalklima, ivareta overvann, sikre trafikkfrie uteområder,
samt overgang og tilpasning til etablerte bygningsmiljø. Endringene vil alltid være basert i
reguleringsplan som samordner nye byrom og ny bebyggelse. Større omdanningsområder krever
områderegulering, arkitektkonkurranse eller på annen måte vurdering av flere alternative scenario.
I omdanningsområdene åpner planen for omdanning av eksisterende og etablering av nye strukturer,
samt høyere høyder enn i trehusbyen. Men disse områdene må hensynta nærhet til trehusbyen, og
enkeltobjekter som er vernet og ligger inne i omdanningsområdene.
-

-
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Store deler av sjøfronten, og flere felt i indre by, er omdanningssområder.
I beskrivelsen skilles mellom omdanningsområder i etablert by der etablert byromstruktur
styrer ny bebyggelse, og nye utviklingsområder som skal etablere nye byromstruktur i samspill
med ny bebyggelse.
Prostneset nord, Grønnegata, Søndre havn og Mellomveien er omdanningsområder i
etablert by.
Nordbyen, Vervet, Sørbyen og Fylkeskvartalet er nye utviklingsområder.
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Områder og delområder
I det følgende beskrives følgende områder og delområder:

1) Infillområde i historisk sentrum med byrom Storgata og Prostneset sør
• Historisk sentrumskjerne
• Trehusbyen sør
2) Infillområde øvre sentrum
• Historiske boligområder (kvartalsstruktur) og nyere boligområder (lineære strukturer)
• Skolene med byparker
3) Omdanningsområder og nye utviklingsområder i sjøfronten med byrom
kaipromenaden
• Sentrum nord: Nordbyen og Vervet – nye utviklingsområder
• Prostneset nord – omdanningsområde
• Søndre Havn – omdanningsområde
• Sørbyen innovasjonsdistrikt – nytt utviklingsområde
4) Omdanningsområder og nye utviklingsområder i indre by
• Grønnegata – omdanningsområde
• Fylkeskvartalet - nytt utviklingsområde
• Mellomveien: Overgangen by til bolig – omdanningsområde
• Solseilet – omdanningsområde
I påfølgende kap beskrives hhv infill—og omdanningsområder.
De enkelte områdene er beskrevet ut fra kriteriene i kap 2 og 3, deretter er delområdene beskrevet
med vekt på høyder og illustrert med tegninger i 3D.
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5. Prinsipper for utvikling innafor historiske infillområder
Felles prinsipper for infill i historisk bysentrum og øvre sentrum
Planen har identifisert områder for infill i eksisterende historisk bysentrum og bolig- og skoleområdet
i øvre sentrum.
Historisk bysentrum er verdens nordligste trehusby fra 1850-tallet, og bestemmelsene om
tilpasning legges opp særlig strengt i dette området både mht høyder, byrom, struktur og estetisk
utforming.
I øvre sentrum er det større åpning for variasjon i bebyggelsens uttrykk innafor de enkelte
delområdene.

Føringer til bestemmelser for ny bebyggelse i infillområder
Ny bebyggelse som infill innafor definerte verneområder
•

Skal utvikles i tråd med overordna høydestrategi, jfr kap 2.2

•

Skal underordne seg og bygge opp om etablert byromsnettverk, jfr kap 3.1

•

Skal underordne seg og bygge opp om etablert bebyggelsesstruktur og typologi, jfr
kap 3.2

•

Skal ivareta og tilpasse seg kulturhistoriske verdier og vern på bynivå, jfr kap 3.3.

•

Skal tilpasse seg den etablerte bebyggelsens formspråk, skala, høyder, volum og
materialbruk herunder ha ikonografiske trekk med referanser til det historiske, og innslag av
vår tid.

For eksisterende vernet bebyggelse gjelder egne regler, se bestemmelser for dette.
Disse føringene er forklart og konkretisert i påfølgende kapitler for hhv historisk bysentrum og øvre
sentrum boligområder.
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Infill i historisk bysentrum og øvre sentrum – konkretisering av prinsipper

I historisk sentrum gjelder reglene for infillområder fullt ut.
Boligområder i øvre sentrum er et «teppe» av eneboliger i det skålformede landskapet, med noen
klare strukturer som bør bevares, og en del verneverdige bygg i verneklasse 2 og 3. Utvikling kan for
øvrig styres etter generelle fortettings- og tilpasningsprinsipper iht KPA. I tillegg kommer tre skoler,
hvorav to har en monumental plassering og typologi samt verneklasse 2.

ANALYSE AV
KVALITETER I
ETABLERT BY GIR
REGLER FOR NY
INFILL

Historiske infillområder

Landskap og høyder

Skal utvikles i tråd med
overordna
høydestrategi, jfr kap 2.2
Se temakart og føringer kap
2.2.
Stikkord:
• Europeisk byprofil
• Følge byamfiet

Konkret for historisk
sentrumskjerne og trehusbyen sør

Historisk bysentrum:
Høyder i historisk bysentrum skal tilpasse
seg etablert bebyggelse ut fra prinsippet
om europeisk byprofil og å følge amfiet. I
dette området tillates som hovedregel
ikke høyere høyder enn de etablerte. Dvs
trehusbyens skala i store deler av
området. Fr. Langes gate og inder havn
sør er i stor grad transformert, og får
høyere høyder men også her ut fra
prinsipp om tilpasning.
Øvre sentrum:
Høyder i infillområder i øvre sentrum:
Beholde teppebebyggelsen med jevn
høyde. Monumentene (skolene) skal
fremstå høyere.

Byromstruktur –
nettverk av byrom
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Skal underordne seg og
bygge opp om etablert
byromstruktur, jfr kap
3.1
Se temakart og føringer kap
3.1. Stikkord:
• Byrommene styrer ny
bebyggelses fotavtrykk.

Historisk bysentrum:
Byromsnettverket i historisk sentrum har
stor kulturhistorisk verdi, og inneholder
viktige byrom som Storgata. Kirkeparken,
Stortorg-allmenningen og Strandtorget
samt det kommende byrommet langs
Kaipromenaden.

Plan 0225 KDP Tromsø sentrum – byform-, høyde- og høyhusutredning

•
•

Bebyggelsesstruktur
og typologi

Ikke bygge inn i etablerte
byrom/ siktlinjer,
Ikke forverre klima mht
sol/skygge/vind,
Styrke aktiviteter i
byrom med innganger og
åpenhet

Skal underordne seg og
bygge opp om etablert
bebyggelsesstruktur, jfr
kap 3.2
Se temakart og føringer kap
3.2.
Stikkord:
• Underordne og bygge
opp om beb-struktur.
• Tilpasse typologi.

Storgata kan forlenges som gågate til
Skansen i nord og Strandtorget i sør (via
Strandgata).
Øvre sentrum:
Byromstrukturen i infillområder i øvre
sentrum.
De tre viktige grøntområdene beholdes,
og det må ikke etableres høyere
bebyggelse sør for disse.
Historisk bysentrum:
Bebyggelsesstrukturen i historisk
sentrum består av kvartaler som i stor
grad er blitt fylt pga ny bruk til
sentrumsformål, kamstruktur langs
havnene samt monumenter.
Boligkvartaler bør beholde åpen bakgård
aht støy og uteopphold. Suburbane
typologier som for eksempel terrassehus
må unngås.
Øvre sentrum:
Åpne kvartaler bør beholdes aht
boligkvalitet i bakgård.
Bebyggelsen langs veiene kan fortettes, og
lineære strukturer kan fortettes.
Typologien skal være bymessige
boligtypologier i tråd med de etablerte.
Suburbane typologier som privatiserer
offentlige byrom med for eksempel store
private terrasser eller garasjeporter som
dominerer på gateplan må unngås.

Vern på bynivå

Utforming på
bygningsnivå

Verneklasse 1-2-3
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•

Skal ivareta og
tilpasse seg
kulturhistoriske
verdier, jfr kap 3.3.
Se temakart og føringer kap
3.3.
Stikkord:
• Vern på bynivå styrer ny
bebyggelse innafor
infillområdet
• Hele infillområdet er
definert som
influensområde vern, jfr
bestemmelser for
hensynssoner
Vernet bebyggelse
• kan endres og få ny bruk
i tråd med bestemmelser
for verneklasse 1 -2 –3.
Ny infill skal tilpasse seg
etablert bebyggelse

Historisk bysentrum:
Dette er verdens nordligste trehusby
fra 1800-tallet. Både byrommene,
bygningsmiljøet og enkelt-bygninger skal
bevares og styrer både omdanning på
bygningsnivå og utforming av ny
bebyggelse som infill i det etablerte.
Øvre sentrum:
Kvartalene i nordre del av sentrum er
karakteristiske. De tre skolene er
monumenter av kulturhistorisk verdi,
verneklasse 2.

Historisk bysentrum:
Reglene for vernet bebyggelse og ny
infill som skal tilpasses
eksisterende gjelder fullt ut.
For høyder i respektive delområder: se
påfølgende kap.
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•

•
Forbildeprosjekt i historisk
infillområde

Plankrav

Kapasitet
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Skal tilpasse seg den
etablerte bebyggelsens
typologi samt formspråk,
skala, høyder, volum og
materialbruk
herunder ha
ikonografiske trekk med
referanser til det
historiske, og innslag av
vår tid

Detaljregulering ved avvik
fra sentrumsplanens
bestemmelser og
retningslinjer.

Det er noen områder som trenger
konkrete høydesettinger, mens andre er
så styrt ut fra de tre strukturene at det
ikke er behov for konkrete høydesettiger.
Øvre sentrum:
Reglene for vernet bebyggelse og ny infil
som skal tilpasses eksisterende gjelder.
For høyder i respektive delområder: se
påfølgende kap.
Det er noen områder som trenger
konkrete høydesettinger, mens andre er
så styrt ut fra de tre strukturene at det
ikke er behov for konkrete høydesettiger.
Historisk bysentrum:
Det stilles plankrav for samordning av
bebyggelse langs Grønnegata bak
trehusene i Storgata, se kap Grønnegata.
Det stilles plankrav til infill i Tempokvartalet. Planen for Tempo behandles
ihht Sentrumsplan 2008.
Øvre sentrum:
Plankrav ved avvik fra høyder, eller de tre
strukturene.
Hovedpotensialet for kapasitet i historisk
sentrumskjerne ligger i endret bruk og
transformasjon på bygningsnivå. I tillegg
kommer mulig reserve for nybygg i
området.
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Infill i historisk bysentrum – konkrete høyder i delområder

5.3.1 Historisk sentrumskjerne
• Storgata – Kirkeparken – Stortorget
Skala, høyder og volum tilpasses på en måte
som respekterer landskap, byrom,
bebyggelsesstruktur, vern og etablert
utforming på bygningsnivå.
Innafor området vil dette prinsippet styre
infill i trehusbyens etablerte strukturer på
alle nivå nevnt over.

En kan vurdere muligheten for at Torgsenteret
får kappet av et hjørne for bedre
framkommelighet for buss.

5.3.2 Historisk sentrum nord
Nordbyen områderegulering åpner for
bygging i bakgård bak bryggene mot indre
havn med en høyde som tilpasser seg
bryggene.
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5.3.2 Trehusbyen sør
Skala, høyder og volum tilpasses på en måte
som respekterer det historiske.
Innafor området vil dette styre infill i den
historiske trehusbyens etablerte strukturer.

5.3.3 Indre havn sør
Indre havn sør er delvis transformert, og det
er etablert noe høyere høyder.
Begge konsulentoppdrag ser på indre havn
som del av influensområdet for vern, og
foreslår bebyggelse med moderate tilpassa
høyder og særlig ingen økt høyde sør for
Stortorget-allmenningen.
Anbefaling:
Etablerte høyder dimensjonerer nye høyder,
aht virkning mot det historiske byrommet
Indre havn, og aht sol på Stortorget og
kaipromenade / flytebrygger i indre havn.
Gesims Fiskernes hus c+17, møne c+21.
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5.3.4 Fredrik Langes gt:
Langs Fredrik Langes gate er byen delvis
transformert, og det er etablert høyere
høyder.
Banken – Fr Langes, sett fra Smørtorget.

Konsulentoppdragene spriker: Norconsult
holder på etablerte høyder som styrende for
nytt. AT/Lo:Le/GPA viser en betydelig
høyere bebyggelse langs Fredrik Langes enn
man har i dag, og knytter dette til Grønnegata
og Prostneset som omdanningsområder.
Forslag fra Norconsult videreføres, men
høydene er høyere enn trehusbyen.
Anbefaling:
Langs denne gata settes gesimshøyde for
Rødbanken som førende for gesimshøyden til
nybyggene, c+23, med krav om tilpasning til
lavere bebyggelse langs Storgata og Sjøgata.
Over dette tillates tilbaketrukket toppetasje
dersom det ikke rammer viktige byrom med
skygge (Storgata) eller tap av viktige siktlinjer
(kirkespiret fra Stortorget).
For pågående reguleringsplan 1915 Smørtorget/
Tempokvartalet gjelder oppstartmøtereferat
foran foreliggende forslag til sentrumsplan.

5.3.5 Strandgatakvartalet
Strandgatakvartalet har gått gjennom en
grundig prosess mht vern i balanse med
utvikling.
Her beholdes gjeldende regulering, med lav
bebyggelse mot Sjøgata (c+10 m) og et høyere
volum inne i bakgården (c+23).

5.3.6 Prostneset sør
Norconsult argumenterer for å bygge langs
sjøfronten for å unngå et stort åpent og
forblåst område mot kai, og heller oppnå et
avgrensa og bedre klimabeskyttet byrom i
Roald Amundsen-parken.
Kommunens vurdering er at dette er et
interessant forslag som kunne gitt stor ny
kapasitet sentralt i byen. Men åpningen er
resultat av mekling med Riksantikvaren og er
ikke aktuell å utfordre nå. Havnebygget kan
derimot påbygges.
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Infill i historisk bysentrum og trehusbyen sør – forbilder
Forbilde på infill i kvartal: Strandgata 22

Godt eksempel på infill i historisk miljø.

Strandgata 22 er et godt eksempel på infill i historisk verneverdig miljø.
Bygningen underordner seg etablert byromstruktur som er gateløpet. Fasaden ligger i byggelinja.
Bygger opp om byrommet ved at inngangene henvender seg til byrommet, og stor del av fasaden er
åpen på gateplan. Bygningen underordner seg også etablert bebyggelsesstruktur som er et fylt
kvartal.
Bygningen tilpasser seg den etablerte bebyggelsen i kvartalet og området, samtidig som den
uttrykker sin egen tid. Formspråk og skala er tilpasset naboene, det samme er høyder og volum sett
fra gata. Formspråket med en usymmetrisk gavl er et moderne uttrykk med referanse til de gamle
saltakshusene. Her er det viktig at gesimshøydene slik det oppleves fra gata er tilpasset, mens
bygningsmassen har et volum i bakkant som gir større kapasitet (se skråfoto). Materialbruken er
moderne, men har referanser til både det gamle bygningsmiljøet gjennom bruk av trepanel og
båndtekking av taket, og nyere i Nerstranda gjennom et større glassfelt i fasaden.
Forbilde på vern/bevaring av eksisterende bygg i verneklasse 2 og infill i kvartal: Rødbanken med tilbygg

Renoveringen av Rødbanken har skjedd med god ivaretakelse av kulturhistoriske verdier i fasaden
og interiøret, samtidig som bygningen nå er modernisert mht både logistikk og teknisk standard
inne.
Tilbygget til Rødbanken underordner seg byrom- og bebyggelsesstruktur. Endrer ikke gateløp, og
har flere innganger som bygger opp om byrommene.
Tilbygget tilpasser seg den etablerte bebyggelsen i kvartalet og området, og underordner seg
Rødbanken som monument, samtidig som den uttrykker sin egen tid. Formspråk og skala er
tilpasset Rødbanken, det samme er gesimshøydene og volum sett fra gata. Materialbruken er
moderne, og selv om den står i kontrast til Rødbankens pussa fasader fremstår anlegget som
helhetlig og tilpasset omgivelsene som har flere innslag av modernistiske fasader med lesbar
struktur.
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Infill i øvre sentrum – konkrete høyder i delområder

5.5.1 Boligområder i øvre sentrum sør
og nord
Skala, høyder og volum tilpasses på en måte
som respekterer landskap, byrom,
bebyggelsesstruktur, vern og etablert
utforming på bygningsnivå.
Dette gjelder i både
• Kvartalsområdene
• De lineære boligstrukturene

5.5.2 Skolene med parker
De tre skolene er i verneklasse 2, og har en
monumental plassering som ikke må
utfordres med for stor fortetting av åpne
arealer, eller at omkringliggende bebyggelse
konkurrerer i høyde.

42

Plan 0225 KDP Tromsø sentrum – byform-, høyde- og høyhusutredning

Infill i historisk kvartalsstruktur i øvre sentrum – forbilder

Eksempel på boligkvartaler, der det til venstre har beholdt kvartal med åpen bakgård. Alle
bygningene – også nye – er gode infill-prosjekter som underordner seg broms- og
bebyggelsesstruktur. De ligger i respektive byggelinjer mot vei, har inngang fra gata og et åpent
grønt felt mot indre og stille bakgård. Bakgårdene gir verdifull bokvalitet i sentrum, og har
potensiale for fellesarealer.
Eksempelet til høyre viser et kvartal der bebyggelsesstrukturen er omdannet. Bygningene i øvre del
av kvartalet ligger riktignok i byggelinje mot vei, men strukturen er for øvrig i irreversibel
oppløsning. Bygningene bygger ned den åpne bakgården og inngangene er delvis flyttet inn i
åpningene mellom byggene. Bakgårdens bokvalitet er erstattet av mer volum og noen leiligheter som
ligger høyt med flott utsikt.
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6. Prinsipper for utvikling innafor omdanningsområder
Felles prinsipper for ny bebyggelse innafor omdanningsområder
Planen har identifisert nye omdanningsområder for nyskaping av byidentitet.
Dette gjelder store deler av sjøfronten og flere områder i indre by, jfr kartet under.
Av disse er Grønnegata, Prostneset nord, Søndre havn samt Grønnegata og Mellomveien i overgangen
til øvre sentrum definert som omdanningsområder i etablert by. Sørbyen og Fylkeskvartalet er
vurdert som nye utviklingsområder der ny byromstruktur kan skapes - på samme måte som Vervet og
Nordbyen som er avklarte nye områder.
Bilder langs kaipromenaden og Biblioteket, Grønnegata og Solseilet

6.1.1 Føringer til bestemmelser for ny bebyggelse i omdanningsområder

Ny bebyggelse innafor definerte eksisterende og nye omdanningsområder
•

Skal utvikles i tråd med overordna høydestrategi, jfr kap 2.2.

•
•

Skal underordne seg og bygge opp om etablert byromstruktur, eller i nye områder
føye til nye byrom i strukturen, jfr kap 3.1. - unntak: viktige offentlige funksjoner
kan overstyre bystruktur
Kan tilpasse seg, eller i nye områder skape ny, bebyggelsesstruktur, jfr kap 3.2.

•

Skal ivareta og tilpasse seg kulturhistoriske verdier, jfr kap 3.3.

•

Skal tilpasse seg eller kan i særskilte tilfeller stå i kontrast til øvrig eksisterende
bebyggelses formspråk, skala, høyder, volum og materialbruk
Bør ha ikonografiske trekk med referanser til eksisterende bebyggelses formspråk og
materialbruk, men uttrykke vår tid, herunder moderne materialer og arkitektoniske uttrykk.
For eksisterende vernet bebyggelse gjelder egne regler, se egne bestemmelser for dette.

•
•
•
44

Plan 0225 KDP Tromsø sentrum – byform-, høyde- og høyhusutredning

Omdanning i etablert bysentrum og nye utviklingsområder – konkretisering av
prinsipper
ANALYSE AV
KVALITETER I
ETABLERT BY GIR
FØRINGER FOR NY
BY

Landskap og høyder

Omdanningsområder i
etablert by
= enkeltprosjekter gir ny
struktur

Omdanningsområder i etablert by
= enkeltprosjekter gir ny struktur
Sjøfronten delområder: Prostneset og
Søndre havn. Indre by: Grønnegata og
overgang til øvre sentrum

Nye utviklingsområder
= områder som skaper ny
struktur

Nye utviklingsområder
= områder som skaper ny struktur
Sjøfronten delområder: Vervet, Nordbyen
og Sentrum sør. Indre by:
Fylkeskvartalet

Skal utvikles i tråd med
overordna
høydestrategi, jfr kap
2.2
Se temakart og føringer kap
2.2. Stikkord:
• Høyere høyder
• Nesene = høyhus
vurderes. Høyhus må gi
kvaliteter tilbake til
byen.

Prostneset nord:
Høyhus vurderes, to alternativer.
Søndre havn:
Høyere hus vurderes.
Grønnegata:
Rådhuset settes som førende høyde mot
vest, høyder tilpasses trehusbyen mot øst.
Mellomveien:
Høyder tilpasses amfiet og eksisterende
bebyggelse.
Sentrum sør og Fylkeskvartalet:
Høyere høyder er aktuelt, høyhus kan
vurderes i sentrum sør (nes) ved
områderegulering.

Byromstruktur –
nettverk av byrom

Skal underordne seg og
bygge opp om etablert
byromstruktur, eller i
nye områder føye til
nye byrom i strukturen,
jfr kap 3.1
Se temakart og føringer kap
3.1. Stikkord:
• Ikke bygge inn i
etablerte byrom/
siktlinjer,
• Ikke forverre klima mht
sol/skygge/vind,
•
Styrke aktiviteter i
byrom med innganger
og åpenhet

Prostneset nord:
Høyhus vurderes, to alternativer. Disse
vurderes opp mot virkning på
byromstruktur.
Søndre havn:
Det åpnes for utfylling med ny klarere
laguneform for havna, og ny trasé for
kaipromenaden. Høyere hus er vurdert
opp mot virkning på byromstruktur,
særlig kaipromenaden og siktsektor mot
sør (Bentsjordtindene).
Grønnegata:
Grønnegata vurderes som en allerede
skyggelagt gate. Høyere bygninger kan
skape mer vind, men fortetting i sentralt
byområde veier tyngere. Hensynta
kryssende byrom (Stortorgallmenningen
og Strandskillet).
Mellomveien:
Ny bebyggelse må bygge opp under de
opprinnelige gaterommene som er
utflytende i dag.
Sentrum sør og Fylkeskvartalet:
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Nye byrom skal skapes i nye områder.
Disse må etableres i en god sammenheng
med etablert byromstruktur og siktlinjer,
og i seg selv oppfylle kvalitetskrav mht
klima for uteopphold, og innganger for å
styrke aktiviteter på gateplan.
Bebyggelsesstruktur
og typologi

Kan tilpasse seg, eller i
nye områder skape ny,
bebyggelsesstruktur
Se temakart og føringer kap
3.2. Stikkord:
• Følge, tilpasse
strukturen
• eller endre strukturen
(for eksempel fylle
kvartal)
• Ny struktur må
videreutvikle
eksisterende, for
eksempel forlenger et
grøntdrag eller legger til
rette for en etappe i
kaipromenaden.
• Tilpasse typologi

Prostneset nord:
Høyhus vurderes, to alternativer.
Søndre havn:
Eksisterende fylte kvartaler suppleres med
ny kam-inspirert struktur mot ny kai.
Grønnegata:
Åpne kvartaler skal beholdes der det er
boliger, ellers kan de fylles. Kan også ha
struktur som varierer i snittet. Høyere
lameller kan vurderes i kvartaler der de
ikke belaster uteopphold for boliger i felles
bakgård.
Mellomveien:
Området har en uklar struktur, og
sammensatt typologi. Det bør etableres
lineære strukturer langs gatene som
utnytter høydeforskjellene for fortetting.
Tilpasning til kvartalsstruktur i øst. Lavere
bebyggelse mot villaområdene i vest.
Sentrum sør og Fylkeskvartalet:
Ny bebyggelsesstruktur skal skapes i nye
områder. Disse må etableres i en god
sammenheng med etablert
bebyggelsesstruktur og med en typologi
som er tilpasset både struktur og
beliggenhet i sentrumskontekst.

Vern på bynivå

Skal ivareta og tilpasse
seg kulturhistoriske
verdier, jfr kap 3.3.
Se temakart og føringer kap
3.3. Stikkord:
• Innslag av vernet
bebyggelse hensyntas
med tilpasning.
•
Overgang til vernet
bebyggelse i
innfillområder ivaretas
med respekt for det
historiske.

Prostneset nord:
Prostneset ligger omkranset av den
historiske trehusbyen, men har teoretisk
potensiale for mer omdanning. Det er vist
to alternative løsninger, hvorav en med
flere høyhus og en uten flere høye hus.
Søndre havn
Siktsektor mot sør, jfr byromstruktur.
Grønnegata
Stortorgetallmenningen og Strandskillet,
jfr byromstruktur.
Mellomveien
Historisk bygg Strimmelen skole og
prestegård i Jonas Lies gt.
Sentrum sør og Fylkeskvartalet:
Siktlinjer mot sjø i begge områder, og
historiske bygninger i Fylkeskvartalet.
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Utforming på
bygningsnivå
(estetikk?)

Verneklasse 1-2-3

Forbildeprosjekt i
historisk infillområde

Forbildeprosjekt i
omdanningsområde

Skal tilpasse seg - eller
kan i særskilte tilfeller
stå i kontrast til - øvrig
eksisterende
bebyggelses formspråk,
skala, høyder, volum og
materialbruk
• Bør ha ikonografiske
trekk med referanser til
eksisterende
bebyggelses formspråk
og materialbruk, men
uttrykke vår tid,
herunder moderne
materialer og
arkitektoniske uttrykk.
• Særskilte regler for
eksisterende vernet
bebyggelse i hhv
verneklasse 1,2,3

Prostneset
Dersom bebyggelsen omdannes innafor
gjeldende høyder er det rom for spesiell og
spektakulær utforming, særlig for
bebyggelsen fremst på havna.
Arkitektkonkurranse her.
Dersom det skal etableres høyhus står de i
kontrast til etablert bebyggelse, men
samtidig må de ha både ha referanser til
denne og et eget arkitektonisk uttrykk som
er både vakkert og interessant.
Søndre havn
Dersom men legger en felles
bebyggelsesstruktur til grunn kan det
etableres varierte uttrykk i lameller på
basene.
Grønnegata
Kvartaler på vestsida styres av gesims
Rådhuset, men kan ha en profil som følger
amfiet. På østsida bør det være en variert
og sammensatt volumoppbygging med
innslag av skrå tak.
Mellomveien
Det bør være en variert og sammensatt
volumoppbygging med innslag av skrå tak.
Sentrum sør:
Her bygges i stor grad et helt nytt område,
som kan utvikle et nytt estetisk uttrykk.
Dette skal ha referanser til Tromsøs
etablerte formspråk, skala, høyder, volum
og materialbruk.
Fylkeskvartalet
Som over men her bør historisk
bebyggelse respekteres og tilpasses.

Plankrav

Detaljregulering av alle
omdanningsprosjekter i
etablert by
Områderegulering for
nye utviklingsområder

Prostneset nord og Søndre havn.
Grønnegata og Mellomveien.
Detaljregulering av hele kvartalet dersom
struktur endres.
Analyseområdet er hele kvartalet og alle
tilliggende byrom.
Sentrum sør og Fylkeskvartalet:
Områderegulering.
Behov for å samordne infrastruktur og
utbyggingsområder.
Analyseområdet må omfatte den
sammenhengende byromstrukturen.
Kan stille krav om detaljregulering for
prosjekter innenfor planområdet som ikke
er avklart ved vedtak av områdeplan.

Kapasitet
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Se det enkelte område.
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Omdanning i etablert bysentrum – byform og høyder i delområdene

6.3.1 Byform og høyder i etablert bysentrum, sjøfronten: Prostneset nord
Prostneset nord ligger omkranset av den
historiske trehusbyen, med innslag av
historisk bebyggelse i tre brygger med
tilhørende adkomst, samt Havnebygget og
Nordnorsk kunstmuseum.
Likevel er området mye omdannet med flere
høyere bygninger og høyhus (SAS-hotellet
med to volum og Austad hotell under
regulering), og har teoretisk et potensiale for
mer omdanning. Det er derfor vist to
alternative løsninger, hvorav en med høyhus
og en uten flere høye hus.
Konsulentoppdragene:
Norconsult ligger lavere enn de høyeste
etablerte høyder, i tråd med Havnebygget og
Nordnorsk kunstmuseum som førende, men
fyller ut gate- og plasstrukturen i indre
kvartal bak Skattens hus med ny bebyggelse.
AT/Lo:Le/GPA ser på Prostneset som en
forlengelse av Fr Langes gt. De viser høyere
bebyggelse, topper eksisterende SAS-hotell
og Rica Ishavshotell. Videre legger de inn
hotell i Austadkvartalet i tråd med
kommende reguleringsplan, og nye lameller
på bredere base ved Skattens hus og tomta i
havnefronten.
Kommunens anbefaling:
Forslagene drøftes videre med to ulike
innfallsvinkler, se påfølgende sider.
Her drøftes to ytterpunkter for å frem
ulikheter og aktuelle konsekvenser, hvorav
innfallsvinkel 2 viser en teoretisk maks.
Innfallsvinkel 1 – lav - tar utgangspunkt i at
ny bebyggelse skal være lav i tråd med
historisk bysentrum og amfiet. Her beholdes
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en lav profil også i forkant av det historiske
sentrum mot sundet.

Illustrasjoner av de to innfallsvinklene lav og høy.

Byrommene blir ikke betydelig mer belastet
med skygge eller vind. Byrommet i front av
SAS- og Ishavshotellet og kommende Austad
hotell trenger også aktive fasader og bedre
trafikkstyring for å fungere godt som byrom.
Sikt fra indre havn blir påvirket av Austad
hotell.
Bebyggelsesstrukturen er kamstruktur,
unntatt regulert volum fremst mot kai.
Lokalisering av dette tilsier særpreget
utforming. Ny bebyggelse kan fremstå med
høy arkitektonisk kvalitet og bidra til
sentrums attraktivitet selv om den ikke er
utformet som høyhus / punkthus.
Arkitektkonkurranse må kreves her.
Ombygging av Skattens hus lite trolig.
Kapasitet:
Nybygg fremst mot havna:
Austad nytt hotell:

Sett fra sundet.

Innfallsvinkel 2 – gruppe av høyhus – viser at
ny bebyggelse kan være høy i tråd med
muligheten for å markere nesene, og supplere
allerede etablerte høyhus på Prostneset.

Perspektiv fra indre havn, Storgata og Prostneset sør.

Dette er mot råd om å ikke samle høyhus i
grupper fra Norconsult.
Flere høyhus skaper mer belastning på byrom
med skygge og vind, og sikt mot sør fra indre
havn blir påvirket av Austad og evt påbygg på
Ishavshotellet.
Bebyggelsesstrukturen er kamstruktur, noe
høyhus kan falle inn i. Strukturen utfordres
av regulert volum fremst mot kai, som tilsier
spesiell og spektakulær utforming.
Dersom det skal etableres høyhus står de i
kontrast til etablert bebyggelse. Dersom det
skal tillates må de gi tilbake funksjoner til
byen, ha referanser til etablert bebyggelse og
et eget arkitektonisk uttrykk som er både
vakkert og interessant. Arkitektkonkurranser
må kreves for høyhus og frontbygg.
Kapasitet:
Austad nytt hotell:
Nybygg fremst mot havna:
Ombygging av Skattens hus til hotell:
Amalie hotell:

Anbefaling.
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Anbefaling fra kommunen er innfallsvinkel 1
- lav. Hovedbegrunnelsen er ønsket om å
beholde en lav profil i forkant av det
historiske sentrum mot sundet.
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6.3.2 Byform og høyder i etablert bysentrum, sjøfronten: Søndre havn
For pågående regulerings-plan 1911 med KU
Mack og museum gjelder oppstartmøtereferat
foran foreliggende forslag til sentrumsplan.

Det åpnes for utfylling med ny bebyggelse
utenfor dagens kaipromenade. Dette skaper
en ny sjøfront og et bedre utformet
havnebasseng.
Konsulentoppdragene
Norconsult viser etablerte høyder, men legger
ut et høyt bygg langs sørjetéen.
AT/Lo:Le/GPA viser en ny kam-inspirert
struktur mot ny kai med lameller på base.
Anbefaling fra kommunen:
Forslaget fra AT/Lo:Le/GPA videreføres,
men må modereres mht høyder: Høyere hus
er vurdert opp mot virkning på byromstruktur, særlig kaipromenaden og sikt mot
sør (Bentsjordtindene). Alternativer:

Dagens situasjon, sikt mot sør (Bentsjordtindene), sett
fra byrommet vest for havneterminalen.

Forslag fra Norconsult, bygning på sørjeteen.

Ny bebyggelse i søndre havn med høyder ihht
Nerstranda lamell c+29. Mack øst er vist med c+42, i
tråd med oppstartmøtereferat i pågående reguleringsplan 1911 med KU. Bukta foran Tromsø museum
anbefales brukt som park og uteareal for museet.

Forslag fra AT/Lo:Le/GPA vist med blått, med bygninger
på Sørjeteen og i Sørbyen som sperrer utsikt mot sør.

Illustrasjon av anbefaling med sikt mot sør, høyde c+29.

Området sett fra sundet, dagens situasjon og med ny
bebyggelse mot søndre havn og Mack øst.
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Bygninger på utfylling i søndre havn, i en
kamstruktur innenfor maks høyde c+29 (ref
Nerstranda), er med på å skape god havn,
byrom med variert kaipromenade samt ny
kapasitet sentralt i sentrum. Dette medfører

Plan 0225 KDP Tromsø sentrum – byform-, høyde- og høyhusutredning

at bebyggelsen sperrer for utsikt mot sør og
deler av Bentsjordtindene, fra gitte standpkt.

6.3.3 Byform og høyder i etablert bysentrum, indre by: Grønnegata
Grønnegata er allerede i transformasjon.
Konsulentoppdragene
Norconsult viser fylte kvartaler på vestside
med et par høyhus, og lavere bebyggelse mot
trehusene i øst.
AT/Lo:Le/GPA viser fylte kvartaler med flere
høyhus mot vest, og lavere bebyggelse i et felt
vis-a-vis Domkirka for å sikre kontakt med
landskapet i indre by og øvre sentrum fra
Kirkeparken.
Anbefaling fra kommunen:
Her har kommunen utviklet et eget konsept,
basert på de to forslagene og øvrige analyser.
Kvartalene mellom Grønnegata og
Vestre gate får høyder satt ut fra rådhusets
høyde som er gesims c+28 og høyde mot vei
c+31. Mulighet for fylte kvartaler gir best
fleksibilitet for ny by. Kvartalenes snitt kan
tilpasses amfiet, og det kan vurderes høyere
høyder mot Vestre gate, jfr motstående
bebyggelse.
Grønnegatas vestside mot verneverdig
bebyggelse i Storgata må tilpasses høyder
langs denne, får en variert profil med innslag
av skråtak og mulighet for gjennomgående
bruksarealer i kvartalene - fra trehus i
Storgata til høyere bygg mot Grønnegata.
Det forutsettes at vegger i verneverdig
bebyggelse mot Storgata kan åpnes mot vest,
og kobles sammen med større volumer langs
Grønnegata som vist i illustrasjon under.
Snittene under er tatt ved Kirkeparken og
Stortorget.
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Typisk snitt langs Grønnegata, her ved Stortorget-allmenningen (snitt gjennom Nordlysbygget og
Veitasenteret). Høyder i skråflater fra Storgata er vist med rødt. Konvoluttvolum i kvartalet mellom
Grønnegata – Vestregata vist med orange med rød kant (Rådhuset).
Mulig profil for ny bebyggelse vist med svart. Mindre bygningsdeler kan stikke over skråflata for å vise
variasjon, jfr østside av Grønnegata. Gesims mot Vestre gt er vist på c+28, mens profilen i kvartalet
følger amfiet.
(Blå og grønne volum i tegning er konsulentoppdrag, orange er kommunens modell).

Snitt ved kirka. Høyder i skråflate fra kirketrappa og over møne på trehus i Storgata c+19,5 vist med
rødt. Konvoluttvolum som følge av skråflate er vist med orange med rød kant.
Mulig profil for ny bebyggelse vist med svart. Mindre bygningsdeler kan stikke over skråflata for å
oppnå variasjon, jfr østside av Grønnegata. Tilsvarende bør gesims mot Vestre gt holdes under c+28,
mens profilen i kvartalet for øvrig følger amfiet.
Det er forutsatt at eksisterende trehus mot Storgata kan åpnes i bakvegg for å oppnå større
forretningsarealer gjennomgående til Grønnegata.
(Blå og grønne volum i tegning er konsulentoppdrag, orange er kommunens modell).

Snittet ved kirka sett i et større utsnitt. Kongsbakken forsvinner delvis bakom nybygget Kongsparken
og delvis bak høydene i Grønnegata dersom mønehøyden settes ut fra skråfalte i 19, 4 m mot Storgata,
jfr perspektivet til høyre.
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6.3.4 Byform og høyder i etablert bysentrum, indre by: Mellomveien
Grensen mellom byen og boligområdet i øvre
sentrum.
Området har en uklar struktur, og
sammensatt typologi.
Det bør etableres lineære strukturer langs
gatene som utnytter høydeforskjellene for
fortetting.
Strimmelen-kvartalet
Kvartalet ligger i grensen mellom bykvartaler
og villaområdet i øvre sentrum. Nylig regulert
prosjekt i Petersborggt 7 er et godt forbilde
for utforming. Tilpasning til sentrums
kvartalsstruktur i øst c+ 31 - 37.
Relativt lavere bebyggelse mot villaområdene
i vest mot Jonas Lies gt. C + 31 - 37.
Hele felt B41 må hensynta fallende høyder i
tråd med byamfiet.
Skrenten
Langs skrenten mot Dr. Lies gt kan det
etableres ny bebyggelse. Et godt prosjekt her
gir ny kapasitet uten å belaste bebyggelsen
ovenfor med tapt utsikt. Et prosjekt her vil gi
området et løft, og rydde opp i en ustelt lite
bymessig skråning som ikke brukes. B34
settes med høyde c+31.
Nedsiden av Mellomveien
Bebyggelsen kan fortettes eller erstattes, med
unntak av verneverdig bebyggelse. Fallende
høyder mot nord tilsvarende terrengfall i
amfiet. Høyder og utforming tilpasses
verneverdig bebyggelse i Prestenggata. B35
settes med høyde c+28, og B42 c+ 28-34.
Mellom Parkgata og Vestre gt
Høyder holdes moderate rundt Kongsparkenprosjektet. BS 71 settes til c+31. Rekka
nedenfor Dr Lies gt bør få varierte høyder
som ivaretar utsikt fra bebyggelsen på
vestsida av Dr Lies gt. BS 33 settes til maks
c+34.

Anbefalte høyder.

53

Plan 0225 KDP Tromsø sentrum – byform-, høyde- og høyhusutredning

6.3.5 Byform og høyder i etablert bysentrum, indre by: Solseilet
Solseilet er et feilgrep i etablert historisk
kvartalsstruktur.
Prosjektet er ikke førende for noen
fremtidige prosjekter.
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Forbilder på omdanning på bygningsnivå
Eksempler på ny bebyggelse i omdanningsområder: hotell the Edge

Foto Aspelin-Ramm

Bygningen underordner seg og forsterker etablert byromstruktur som er gateløpet. Fasaden på gateplan ligger i
byggelinja, inngangene henvender seg til byrommet, fasaden er åpen på gateplan og bygget kaster ikke skygge
eller forringer offentlig rom vesentlig med vind (kun ved egen inngang). I tillegg skaper bygningen et nytt byrom
under tak ved at bygget krager ut over gateløpet. Bygningen tilpasser seg også etablert bebyggelsesstruktur som
er en kamstruktur plassert på tvers av kaifronten.
Bygningens formspråk, skala, høyder og volum samt materialbruk står i kontrast til den etablerte bebyggelsen i
kvartalet og området. Samtidig er det referanser til bl.a. bygningene nord for hotellet som har karakteristiske
båndvindu, og den hvite fargen som er etablert i andre deler av kvartalet.
Grunnen til at denne bygningen er bra for byen er at den tilfører noe helt nytt og fremstår som et positivt
landemerke med unike arkitektoniske kvaliteter i seg selv. Dette veier opp for ulempene – som ved nærmere
ettersyn ikke er store til tross for at bygningens høyde står i kontrast til omgivelsene.
Det er også en påminnelse om at prosjektets kvalitet er avgjørende for om det bør tillates bygget eller ikke. En
plan kan aldri sikre kvaliteter i prosjekt, men kan ha skranker med hjemmel til å si nei til det som ikke er godt
nok.
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Omdanning i nye utviklingsområder – byform og høyder i delområdene

6.5.1 Byform og høyder i nye utviklingsområder i sjøfronten: Vervet og Nordbyen
Detaljreguleringsplan for Vervet og
områderegulering for Nordbyen gjelder i
hovedsak som detaljeringer av
sentrumsplanen.
Ved motstrid gjelder reguleringsplan foran
KDP, dersom ikke annet er presisert.
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6.5.2 Byform og høyder i nye utviklingsområder i sjøfronten: Sørbyen
Sørbyen er et nytt utviklingsområde som skal
utvikles ihht føringene i kap 6.2. Her nevnes
spesielt at Bukta nord for dette nye neset
ligger til nye Tromsø museum, med Polaria
og Polstjerna vernebygg, og må hensyntas i
utforming.
Konsulentoppdragene
Norconsult viser en ny struktur som tar fatt i
etablerte strukturer rundt, og skaper et nytt
byrom som er vindskjermet.
AT/Lo:Le/GPA viser mulighet for ny utfylling
utenfor HT. Foreslått bebyggelsesstruktur tar
fatt i etablerte strukturer rundt, og skaper
nye byrom, og en ny sjøfront med mulighet
for å hente vannet inn mot land.
Anbefaling:
Forslaget fra AT/Lo:Le/GPA videreføres,
men må utvikles videre.
Utforming av selve utfyllingen
• må samordnes med trasé for elkraft og
VA (se hensynssone i kartet)
• bør ha rom for vannkanaler inn i området
• presise fyllingskanter med muligheter for
å legge til med båt og for å komme ned til
vannet for fotgjengere i området
Plassering og høyder for ny bebyggelse må
• hensynta sikt fra sentrum mot
Bentsjordtindene
• siktlinjer fra gater overfor Strandveien og
gir stor frihet i utforming.
• Her kan etableres høyere høyder og
høyhus etter nærmere vurdering.

Anbefalte høyder, settes i områderegulering.

Her stilles krav om områderegulering som
vurderer høyder nærmere.
Mht høyder skal dette særskilt hensyntas:
Klima i eksisterende og nye byrom
Høyder må også henge sammen med:
Etablering av nytt offentlig byrom med
lek min 5 daa.
Sammenheng til kaipromenaden og
offentlig adkomst i området ytterst langs
sundet.
Bruk og utforming av bebyggelse på
gateplan for å skape bymessighet.
Anbefalte høyder opp til c+ 29. Høyhus kan
vurderes opp mot størrelsen på utfyllinga, jfr
samordning med trasé for VA og elkraft.
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6.5.3 Byform og høyder i nye utviklingsområder i indre by: Fylkeskvartalet
Fylkeskvartalet er et nytt utviklingsområde
som skal utvikles ihht føringene i kap 6.2.
Her nevnes spesielt at Kunstforeninga med
tilhørende bypark samt historisk bebyggelse
må hensyntas.
Konsulentoppdragene
Norconsult viser en ny struktur som tar fatt i
etablerte strukturer rundt, men med høy BYA
og ingen tydelige nye byrom.
AT/Lo:Le/GPA viser bebyggelsesstruktur
som tar fatt i etablerte strukturer rundt, og
skaper nye byrom i samspill med etablert og
ny bebyggelse, og en klar struktur for ny
bebyggelse.
Anbefaling:
Forslaget fra AT/Lo:Le/GPA videreføres,
men må modereres mht høyder.

Anbefalte høyder, settes i områderegulering.

Plassering og høyder for ny bebyggelse
må henge sammen med:
Etablering av nytt offentlig byrom med
lek min 5 daa.
Bruk og utforming av bebyggelse på
gateplan for å skape bymessighet.
Forlenge Prestenggata gjennom området
til Jens Olsen gt / Ramfjordgt.
Sykkelvei fra Strandveien til Grønnegata
må ledes gjennom området
Adkomst og parkering til boliger med lav
parkeringsdekning. Parkering bør løses i
fjellanlegg.
VAO og energi i området.
Her kan etableres høyere høyder og
høyhus etter nærmere vurdering.
Her stilles krav om områderegulering som
vurderer høyder nærmere.
Mht høyder skal dette særskilt hensyntas:
Klima i eksisterende og nye byrom
Tilpasning til vernet bebyggelse i
området
Hensyn til boliger i vest (Mellomveien)
Anbefalte høyder c+ 31 – 40, med lavere
høyder inn mot byrommene sentralt i
området, og høyere mot Mellomveien.
Høyhus anbefales ikke, da eksisterende
lamell bør stå solitært.
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Forbilder på omdanning på områdenivå
Eksempel på nytt omdanningsområde: Vervet bydel

Nytt område, som skaper en ny struktur;
Det mye hovedgrepet et stort kvartal med karrébebyggelse som gir en støydempet bakgård med
uteopphold og barnehage. Kvartalets er my større enn de tradisjonelle kvartalene i Tromsø, og
inviterer derfor til en annen type bruk, og gir mulighet for høyere høyder i bebyggelsen rundt.
Områdene rundt hele kvartalet er tydelig utformet som offentlige rom, som Vervet gir tilbake til
byen. Det samme gjelder Slipptorget.
Den nye strukturen bygger på den historiske. Hensyntar vernet trehusbebyggelse, samt viktig
historisk struktur i slippene, med slippvognene som ikoniske elementer.
Renovering av Maskinverkstedet viser tilbakeføring av historisk bygning til opprinnelig form.
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7. Oppsummering av høyder i bestemmelsene
Det er satt maks høyder som skal bruke i tillegg til de grunnleggende bestemmelsene som å hensynta
eksisterende byrom og bebyggelse.
Generell bestemmelse om maks høyde i sentrum
a) All ny bebyggelse innenfor infillområdene skal utformes iht 9.4.1, og innenfor maks høyder
som angitt under.
b) All ny bebyggelse innenfor eksisterende omdanningsområder og nye
omdanningsområder/utviklingsområder skal utformes iht 9.4.2, og innenfor maks høyder
som angitt under.
c) Høyhus kan vurderes i noen utvalgte områder ut fra gitte krav til utforming og til prosess, jfr
9.5, og innenfor maks høyder som angitt under.
d) Heishus kan stikke over tillatt høyde.
e) Områder som ikke er gitt maks høyder i matrise under, styres alene av bestemmelsene i 9.4 og
9.5.
f)

I tillegg gis følgende maks høyder for enkelte felt innafor omdanningsområder:

Område
Feltnummer
på plankart

Tillatt
gesimshøyde skal
ikke
overstige:
Høyder
angitt i
c+ moh
(NN 2000)

Tillatt
høyde mot
gate skal
ikke
overstige:
Høyder
angitt i
c+ moh
(NN 2000)

Tillatt
høyde
skal
ikke
overstige:
Høyder
angitt i
c+ moh
(NN 2000)

Spesialtilpasninger

C+ 29

Referanse er Rødbanken.
Tilbaketrukket etasjer mot Storgata.

Innenfor infillområder
Fr Langes gt
BS52, BS61

C+ 23

C+ 25

Indre havn
sør

C+ 17

C+ 21

Strandgatakvartalet

C+ 10

C+ 10

C+ 23

Gjeldende reguleringsplan.

Skråflaten

Skråflaten

C+ 27

Skråflaten

Skråflaten

Referanse er konstruert skråflate fra
kirketrappa over trehus øst for
Storgata c+ 19,4. Bebyggelse skal
tilpasses gjennom å trappes ned mot
eksisterende vernet bebyggelse i
Storgata, og ha varierte takflater.
Se over.

C+ 31

Skråflaten

Skråflaten

Se over.

Referanse er Fiskernes hus.

Omdanningsområder
Grønnegata
Østsiden av
C+ 25
Grønnegata
BS59

Vestsiden av
Grønnegata
BS58
Østsiden av
Vestregata
BS58
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Vestsiden av
Vestregata
BS57
Østsiden av
Grønnegata
BS45, BS51
BSB59, BS73
Vestsiden av
Grønnegata
BS38, BS40,
BS50, BS 58,
BS72
Vestregata
Østsiden av
Vestregata
BS38, BS40,
BS50, BS 58,
BS72
Vestsiden av
Vestregata
BS44, BS 49,
BS 57, BS 71
Mellomveien
Strimmelen
B41
Skrenten
B34
Nedsiden
B35
B42
Mellom
Parkgata og
Vestre gate
BS71
B33

C+ 31

Skråflaten

Skråflaten

Se over.

C+ 26

C+ 29

C+32

C+ 28

C+ 31

C + 34

Bebyggelse skal tilpasses gjennom å
trappes ned mot eksisterende vernet
bebyggelse i Storgata, og ha varierte
takflater.
Referanse er Rådhuset.

C+ 31

C+ 31

C + 34

Referanse er Rådhuset mot Vestre
gt.

C+ 31

C+ 34

C + 34

Referanse er Vestre gt 40

C+ 31 - 37
C+ 31
C+ 28
C+ 28 - 34

C+ 31
C+ 34

Nye utviklingsområder
Prostneset
nord
BS54-55
BS62-70
Søndre havn
BS 83,
87,90,91,94

C+ 29

Det tillates ikke flere høyhus.

C+ 29

Referanse er Nerstranda. (jfr Mack)

Det kan tillates høyhus med
funksjon og arkitektur som beriker
byen.
Høyhus kan vurderes etablert.

Sørbyen
BOP 20-24

C+ 16

C+29

C+ 42
(punkthus)

Fylkeskvartalet
BS92

C+31

C+ 37

C + 37
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8. Fremtidsbilder
Illustrasjonene under viser kommunens samla modell av fremtidig byform i Tromsø sentrum.
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VEDLEGG 1: POLTISKE FØRINGER I PRINSIPPSAK
Prinsippsaken ble fremmet for å avklare målsettinger, dagsorden og prinsipper for sentrumsplane
2020. Saken ble behandlet våren 2019, i Byutviklingskomiteen først og deretter i FSK som sak
204/19, den 18.06.19.
Konklusjonene med endringer som følge av politisk behandling vist med rødt.
C) Byform: Vekst i samspill med vern
Dette tema er delt i tre: Først hvorfor, hva og hvordan vi verner.Deretter hvordan bystruktur, byrom og
bebyggelse danner rammer for å utvikle byen ut fra et overordnet, strukturelt byperspektiv. Til slutt hvordan
dette må løses på prosjektnivå – som infill eller transformasjonsprosjekter.

1. Tromsø sentrum 2032 har bevart sin historiske bystruktur og byrom, og verdens nordligste
1800-talls trehusby
Føringer for Sentrumsplanen 2020:
a) Bevare etablert bystruktur:
• Temakart bystruktur oppdateres ifht nye planlagte utfyllinger og siktlinjer, ny trasè for
kaipromenaden og lokalisering av Tromsø museum i offentlig parkområde
b) Bevare eksisterende byrom:
• Flere byrom skal med på kartet i tillegg til de grønne: kaipromenade, plasser og torg
• Legge mer vekt på sammenhengene i nettverket av byrom med lek og uteopphold
• Utvikle og kartfeste byrommenes ulike kvaliteter og attraktivitet som møteplasser
• Byrom som også er tilrettelagt for barn og unge fungerer for alle
c) Vern av eksisterende bebyggelse:
• Verne Nord-Norges eneste og verdens nordligste bevarte trehusby fra 1800-tallet
• Større fokus på områder med sammenhengende bebyggelse og tilknytta byrom
• Kategorisere enkeltbyggenes betydning slik at det blir lettere å gi en kunnskapsbasert analyse
av de enkelte bygningene og byrommene, og deres influensområder
• Noen enkeltbygg kan utgå, og noen nye tilføyes, herunder nyere tids kulturminner
2. Tromsø sentrum 2032 har utviklet og forsterket sentrums arktiske identitet og bymessige
kvaliteter med oppgraderte klimatilpassede byrom og en by som igjen er vendt mot sundet
Føringer for Sentrumsplanen 2020:
b) Utvikle bystruktur og byrom:
All endring av byformen skal ivareta og forsterke byrommenes identitet, klima og kvaliteter.
• Funksjoner i første etasje skal bygge opp under byrommenes aktiviteter og intensitet
• Ny bebyggelse skal underordne seg øyas profil og Tromsøbruas høyde
• Ny bebyggelse skal ivareta og bygge opp under offentlige rom som gater, parker, torg og
kaipromenade som strukturerende elementer
i) Ingen ny bebyggelse utenfor etablerte byggelinjer mot offentlige rom i bystrukturen
ii) Ingen høyere bebyggelse sør for etablerte og viktige byromsom
iii) Ingen ny bebyggelse som belaster viktige uterom med økt vind og turbulens
• Klimatiske konsekvenser av ny bebyggelse – sol/skygge og vind – utredes mht de viktige
byrommene
• Strategi for kvalitet i byrom gjennom felles løft mellom kommune og utbyggere.
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c) Utvikle byen med respekt for vern av trehusbyen:
All endring av byformen skal ivareta vern av verdens nordligste 1800-talls trehusby,
= Verneverdig bebyggelse styrer utforming av ny bebyggelse,
• Definere influensområder til verneverdig bebyggelse
• Alle tiltak innenfor verneverdige områder og bebyggelse skal underordne seg bebyggelsens
struktur, skala, høyder og volum se kap 6 infill
• Alle tiltak som er innenfor influensområdet til verneverdige områder og bebyggelse skal
tilpasse seg bebyggelsens struktur og skala, se kap 6 transformasjonsområder
d) Byen skal vendes mot sjøen igjen og ivareta havnevirksomhet som del av byutviklinga
• Kaipromenaden er prioritert byrom, og skal opparbeides som et attraktivt og interessant byrom
for allmenheten.
• Sjøfronten skal balansere krav til levende havnevirksomhet og attraktive funksjoner på land
• All ny bebyggelse skal forsterke kaipromenaden gjennom henvendelse (innganger og åpne
fasader) og utforming som hensyntar klima mht sol og vind. Offentlige formål og attraksjoner
skal prioriteres i sjøfronten, og være kompatible med havnevirksomhet.
• Grensesnitt mot sundet skal utformes med spunt eller kai, ikke utfyllingskanter.
• Alle kanter mot sjø og tilhørende areal i sjø skal vurderes som mulig kai og havn først.
e) Kunst og byroms-prosjektet med KORO skal gis plass og utføres langs kaipromenaden.
3. Tromsø sentrum 2032 har gjennom infill og transformasjon forsterket og utviklet identitet,
byrom og bymessige kvaliteter.
Føringer for Sentrumsplanen 2020:
a) Bymodellen oppdateres med alle aktuelle prosjekter høsten -19, som en del av
sentrumsplanarbeidet.
b) Ny bebyggelse som infill / fortetting innafor definerte verneområder skal underordne seg etablert
bystruktur, byrom, samt den etablerte bebyggelses struktur, skala, høyder og volum og tilpasse seg
formspråk og materialbruk. I ny planbeskrivelse skal disse begrepene forklares gjennom
prinsippskisser og eksempler for de enkelte hovedområdene
c) Planen skal identifisere nye transformasjonsområder. De mest aktuelle transformasjonsområdene som har behov for prinsipper for ny bebyggelse er:
• Langs Grønnegata fra Strandskillet til NAV-bygget, særlig på østsiden
• Langs sjøfronten
• Boligkvartaler i øvre del av sentrum / overgang til sentrumskjernen
• Ved Fylkeshuset
d) Ny bebyggelse innenfor definerte transformasjonsområder (omdanningsområder) kan skape ny
struktur, skala, høyder og/eller volum.
• Bebyggelsen skal underordne seg og forsterke etablert bystruktur og byrom, eller føye til nye
byrom i nettverket og tilpasse seg verneverdig bebyggelse. Ny bebyggelse skal også tilpasse
seg formspråk og materialbruk i de faktiske omgivelsene. I ny planbeskrivelse skal disse
begrepene forklares gjennom prinsippskisser og eksempler for de enkelte hovedområdene.
• Høyder skal settes unikt for hvert område / kvartal ut fra hensyn til bystruktur, byrom og
vernet bebyggelses influensområder, jfr mål 4 og 5. Ny bebyggelse skal ikke skyggelegge
eller skape mer vind og turbulens i etablerte byrom.
• Ny bebyggelse skal underordne tilpasse seg øyas profil og Tromsøbruas høyde.
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•
•

Kvalitet på byggets arkitektur og form skal tillegges større vekt enn høyde.
Tilgangen på sol på de offentlige plassene i sentrum skal ikke forringes. Soltilgang i bakgårder
og andre relevante områder skal vektes sterkt.
e) Det skal utarbeides en høyhusplan for sentrum. Dette skal det være en strategi for lokalisering,
mønstertetthet og utforming av høyhus i sentrum.
•
•
•
•

Spredning med gitte avstander eller samling i grupper
Lokalisering utredes ut fra analyse av sentrum iht. soneinndeling, jf. ormådekart.
Utforming: Frittstående eller integrert i kvartaler? The Edge er et eksempel på utforming som
reduserer visuell og klimatisk konsekvens av høyhus gjennom integrering i kvartal som base.
Plassering innafor hvert enkelt kvartal: plassering i søndre del av kvartal kaster ikke skygge på
offentlig rom, men kan skyggelegge felles bakgård.

f) Ny bebyggelse skal holde høy arkitektonisk kvalitet.
g) Det skal være mulig å bygge over offentlige fortau fra plan 2. Det vil være et overbygg for blant
annet regn og snø, og være en viktig kvalitet for utviklingen av sentrum.
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