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Sammendrag
Risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet på overordnet nivå for hele planområdet. I de tilfellene
der et område endres i formål, skal det vurderes konsekvensutredning i tråd med forskrift om
konsekvensutredninger på kommuneplannivå.
Generelt er planområdet ikke spesielt utsatt for risiko, men vanlige urbane kjennetegn er uttalt som
et risikomoment i planen, som for eksempel støy- og luftforurensning, trafikk og potensial for
fremtidige havnivåstigninger.

Forutsetninger for analysen
System for vurdering
Vurdering av sannsynlighet er gjort i form av en skala;
1.
2.
3.
4.

Lite sannsynlig – mindre enn en gang hvert 10. år
Mindre sannsynlig –mindre enn gang hvert 5. år
Sannsynlig – mer enn en gang hvert 5. år
Svært sannsynlig – mer enn en gang hvert år.

Vurdering av konsekvens:
1.
2.
3.
4.

Ubetydelig – Ingen alvorlig skade
Mindre alvorlig – Få/små personskader
Alvorlig – Behandlingskrevende person-/miljøskader
Svært alvorlig – Personskade som kan medføre død/varig men. Langvarig miljøskade.

Sentrumsplanen 2020 vil stille krav til oppfølgende reguleringsplaner og byggesøknader som sikrer
forhold nevnt nedenfor.
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2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2

4
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1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Aktuelt

Sannsynlig

Konsekvens

Er området utsatt for
snø- eller steinskred?

Ja

Lite
sannsynlig

Snø/isras «takras»

Ja

Meget
sannsynlig

Hendelse/Situasjon

Risiko

Kommentar

Naturgitte forhold
Tromsø sentrum er et urbant
område, som er holdt relativt fri for
snø i vinterdriftsperioden. Farlige
situasjoner forebygges ved
tilstrekkelig bydrift.

Mindre
alvorlig

Takras er et vanlig fenomen i Tromsø
Sentrum. Særlig i områdene preget av
eldre bebyggelser/ trebebyggelser.
Utforming av nye- og opprusting av
gamle bebyggelse vil bidra til å
redusere risiko, likevel vil stort
innslag av eldre bebyggelse bidra til
økt risiko av mindre takras pga
tekniske utfordringer.

Er området utsatt for
overvannsproblematikk.

Ja

Sannsynlig

Alvorlig

Med framskridende klimaendring vil
overvann etter nedbør eller grunnet
snøsmelting forekomme oftere.
Flomveger er et avbøtende tiltak.
Sentrumsområde vurderes til
risikoklasse «gul», med unntak i
Sørbyen mellom Mackkvartalet,
Hålogaland teater og Fylkeshuset som
vurderes som «rød». Ved
transformasjon av området må
overvannshåndtering sikres.
Det er utarbeidet en
kommunedelplan for
overvannshåndtering for Tromsø
kommune. Planen er en tematisk plan
som fremsetter en strategi for
hvordan kommunen kan etablere
beredskap for overvann.
Sentrumsplanen 2020 følger
anbefalingene i denne planen.

Er det radon i
grunnen?

Nei

Skader ved forventet
Havnivåstigning/

Ja

Tromsø Sentrum er i liten grad utsatt
for radon. Forhold er kontrollert ved
sjekk i Radon aktsomhetskart, NGU
2018.

Sannsynlig

Betydelig

Havnivåstigning forventes i fremtiden
jfr DSB sine prognoser.
Se kommentar for overvann.
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I tillegg kreves det utredning av
havnivåstigning ved
detaljreguleringsnivå langs hele
sjøfronten avsatt i Sentrumsplanen
2020.

springflo?

Oppdaterte høyde for bebyggelse og
infrastruktur rulleres som en del av
kommuneplanen arealdel, som blir
kontinuerlig førende for
Sentrumsplanen 2020.

Værforhold
Er området spesielt
vindutsatt?

Ja

Sannsynlig

Mindre
alvorlig

Sentrumsområdet er på visse årstider
eksponert for vind. Tromsø by er ikke
spesielt utsatt for kraftige vind, men
deler av sjøfronten kan oppleves som
«værhardt», særlig på vinteren eller
under stormepisoder.
Etableringer av høyhus i
sentrumsområder vil føre til en
intensivering av uheldige vind
situasjoner, som for eksempel
vindtunneler, og vind turbulens.
Ytterligere vindanalyser må
gjennomføres ifb,.
Detaljreguleringsplaner, med
henblikk på at viktige uterom skal
skånes mot økt
vindeksponering/vindhastigheter
med bakgrunn i ny bebyggelse.

Er området spesielt
nedbørutsatt?

Ja

Sannsynlig

Mindre
alvorlig

Tromsø by er preget av store
mengder med nedbør i form av snø.
Nedbør i form av regn skaper få store
konsekvenser.
Håndtering av snø i dag er relativ god,
og infrastruktur for håndteringen er
på plass i form av snøsmelteanlegg i
gatene, samt snø deponering avsatt i
plan.
Det kreves at areal settes av i
detaljreguleringsplaner til
snøsmelteanlegg og/eller deponering
av snø.

Natur og kulturområder, medfører planen skade på;

- Verneområder,
herunder
kulturlandskap eller
bymiljø?

Nei

- Kulturminner
(automatisk fredete)
eller verneverdige
bygg?

Ja

Meget
sannsynlig

Mindre
alvorlig

Sentrumsplanen har sterkt fokus på
kulturminner og oververdige bygg.
Det utarbeides en ny metode for
håndtering av vernet bebyggelse og
fredete bebyggelse. Metoden
diskuteres i sentrumsplanen 2020.
I tillegg ferdigstilles det en
kommunedelplan for Kulturminner
for Tromsø kommune, som skal
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innarbeides i sentrumsplanen,
gjennom både bestemmelser,
plankart og planbeskrivelsen.

Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?:
-Hendelser på vei?

Ja

Sannsynlig

Alvorlig

Det er lite personbiltrafikk i sentrums
indre kjernen i dag, men lengre opp i
planområdet intensiveres det med
personbiltrafikk, særlig knyttet til
«rush» perioder.
Gyllenborg- og Kongsbakkenskoler
skaper trafikale situasjoner som er
alvorlige på grunn av skolebarn i
området.
Tunnelinnslagene i de nordligste og
de sørligste områdene i Tromsø
sentrum skaper utfordringer for
trafikk ellers.
Kollektiv, sykkel og gangløsninger
legges frem i planforslaget, i et forsøk
å dempe problemene med
personbiltrafikk.
Sentrumsplanen 2020 legger inn
ytterligere begrensninger til
personbiltrafikk i sentrum, som vil
virke positiv på trafikkbilde i
fremtiden.
Trygg skolevegprosjektet utføres i
forbindelse med Gyllenborgskole,
med visse tiltak implementert for å
rydde opp i farlige situasjoner.

-Hendelser i tunnel?

Ja

Lite
sannsynlig

Kritisk

Tromsø kommune har ansvar for
parkeringstunnelene og adkomster
fra Grønnegata, Vestregata og
Bispegata/Vestregata.
Parkeringstunnelene knyttet direkte
til kjøretunneler i dag.
På grunn av behov for
tunneloppgradering, er det lite
ønskelig at Sentrumsplanen 2020
legger opp til en økning av traffik i
tunnelene. Samtidig skal
personbiltrafikk reduseres i
sentrumsområdene.

- Hendelser på buss?

Ja

Flere enkelte
tilfeller

Kritisk

På grunn av stigningsforhold i Tromsø
sentrum kan problemer med
busstrafikken oppleves som
problematisk i visse
vinterværsperioder.
Sentrumsplanen 2020 legger til rette
for at dagens busstrase
opprettholdes av hensyn til blant
annet utfordrende stigningsforhold.
Det forventes at bussteknologi
forbedres i fremtiden, slik at fare blir
redusert.
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Tiltak knyttet til trafikklysregulering
og skilting kan redusere omfang av
problemet.

- Hendelser i luften
(flyaktivitet)?

Ja

Lite
sannsynlig

En viss fare

Byggehøyde må underordne seg
AVINOR sine høydebegrensninger på
grunn av innflygningssoner.
Tromsø kommune er obs på dette og
har inkludert AVINOR som
høringspart for alt planarbeid i
sentrumsområdene.

-Hendelse ved
kaiområdene/havnet?

Ja

Mindre
sannsynlig

Kritisk

Tromsø Havn er et aktivt
havneområde. Trafikken er både
næringsbasert, turismebasert og
fritidsbasert.
Ulykker kan oppstå, men er svært
sjeldent.
ISPS Gjerdinga er installert etter
internasjonale regler og krav.

Infrastruktur, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?:
- Overløp- avløp?

Ja

Meget
sannsynlig

Mindre
alvorlig

Det er flere plasser i
sentrumsområdene som opplever
overløp periodevis, særlig under
kraftig nedbørsepisoder eller kraftig
snøsmelteperioder.
Overløp skyldes et foreldet system
som har nådd en kapasitet.
En oppgradering av infrastruktur
knyttet til vann og avløp må vurderes
ved nye detaljreguleringer og på
overordnet

- Akuttutslipp til
sjø/vassdrag?

Ja

Mindre
sannsynlig

Kritisk

Akuttutslipp av ubehandlet
avløpsvann kan oppstå ved perioder
med kraftig nedbør eller snøsmelting.
Stor vannutskifting i sundet sørger for
at konsekvensene blir mindre alvorlig.
Oppgradering av VA infrastruktur
over tid vil redusere slike tilfeller.

- Akuttutslipp til
grunn?

Nei

- Støv/støy

Ja

Kontinuerlig

Betydelig

Støy og støy er et problem som
påvirker sentrumsområder
kontinuerlig. Dette forårsakes av
både personbiltrafikk og andre
transportmidler.
Tromsø kommune generelt jobber
med tiltak knyttet til klima-, miljø- og
energiplan 2018-2025.
Sentrumsplanen 2020 legger til rette
for et bedre bilfritt byliv med fjerning
av overflateparkering, reduksjon av
personbiltrafikk sentrumskjernen
m.m.
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- Kilder for uønsket
stråling?

Nei

- Er det bebyggelse
med spesielt stor fare
for brannspredning?

Ja

Sannsynlig

Kritisk

Trehusbebyggelse i Tromsø sentrum
er ikke etablert med tilstrekkelig
brannsikkerhet.

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor
området?:

- til skole/barnehage?

Ja

Sannsynlig

Alvorlig

Gyllenborgskole og Kongsbakken
ligger innenfor planområdet. På
grunn av personbiltrafikk som smales
rundt skoleområdene er det en viss
fare for alvorlige hendelse.
Det er satt i gang et trygt
skolevegprosjekt som har identifisert
nødvendige tiltak som skal settes i
gang rundt alle kommunale skoler.
I tillegg vil Sentrumsplanen 2020
krever at detaljreguleringer med
innslag av bolig må kartlegge at
prosjektene har trygge tilgang til
skoler.

- til forretning etc.?

Ja

Mindre
sannsynlig

Mindre
alvorlig

- til busstopp?

Ja

Mindre
sannsynlig

Mindre
alvorlig

Busstraseen som er lagt frem i
sentrumsplanen 2020 er sett sammen
med byromsnettverk, trygge
gangtraseer m.m.
I tillegg er fremkommelighet for
busser i sentrum nedprioritert slik at
sikkerhet prioriteres over fart.

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?

- Industrivirksomhet,
herunder
avfallsdeponering?

Ja

Meget
sannsynlig

Mindre
alvorlig

Se utfyllende svar under.

- Forurenset grunn?

Ja

Meget
sannsynlig

Mindre
alvorlig

Se utfyllende svar under.

Ja

Svært
sannsynlig

Kritisk

Tromsø sentrum er utsatt for
svevestøv. Målinger viser høyde
verdier flere ganger i året.

Omgivelser

Luftforurensning - støv

Hovedårsaken er knyttet til bruk av
piggdekk og personbiltrafikk i
sentrumsområder.
Klima-, miljø- og energiplan har
foreslått flere tiltak for å redusere
støvsituasjon i sentrumsområder.
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Svevestøv er i dag den faktoren som
påvirker lokalmiljøet i Tromsø by
mest. Luftkvaliteten er til tider så
dårlig at det går ut over folkehelsen.
Dette krever at kommunen i
samarbeid med Statens Vegvesen og
Troms fylkeskommune kommer frem
til gode løsninger for vegforvaltning
samt gode tiltak for å redusere
utslipp av svevestøv. Kommunen
jobber nå med en handlingsplan for
forbedring av luftkvalitet

Støy – trafikkluftfartsstøy

Ja

Svært
sannsynlig

Kritisk

Støy fra veg og havnevirksomheter er
et problem i sentrumsområder i dag.
Det kreves støyutredning i alle
detaljreguleringer som kommer i
sentrumsområdet.
I tillegg har sentrumsplanen 2020
utarbeidet avviksområder for støy,
slik at det er bevissthet knyttet til
utvikling av støyfølsomme formål
innenfor rød- og gul støysoner. Her
kreves det bedre forståelse for
hvordan bygget skal forholde seg til
støyproblemet enten ved plassering
eller med avbøtende tiltak knyttet til
byggets prosjektering.
Sentrumsplanene 2020 legger også til
rette for mindre personbiltrafikk
innenfor planområdet, som vil bidra
til en forbedring av situasjonen.

Sabotasje og terrorhandlinger:

- Finnes det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Ja

Sannsynlig

Alvorlig

Tromsø Havn har en aktiv virksomhet
helt inn i sentrum. Aktive
havneområder anses som et
potensielt terrormål.
Tromsø Havn har innført flere
lovpålagte tiltak for å redusere fare.
Blant annet ISPS inngjerdingen.

Brannsikkerhet

- Har området
tilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Ja

Sentrumsområder har foreløpig
tilstrekkelig slukkevann.

Utdypning av tema i ROS kartlegging
Tunnelsystem
Det er en del usikkerhet knyttet til tunnelsystemet som eies av Troms fylke. Sentrumsplanen 2020
har ikke mulighet å påvirke hvordan tunnelsystemet fungere i dag. Mål med sentrumsplanen 2020 er
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å tilrettelegg for et sentrum som er ikke like påvirket av personbiltrafikk. Hovedsakelig gjør vi dette
med å planlegge for bedre mobilitetsløsninger, som vil være med på å redusere personbilbruk.
Samtidig er tunnelsystemet en del av parkeringsinfrastrukturen i Tromsø sentrum og i aktiv bruk i
dag.
Støy og støv
Planen redegjør for bedre håndtering av støy på
overordnet plannivå. Likevel er det behov for fokus på
støysituasjon på en tidlig planfase.
Planbeskrivelsen sier mer om hvordan støy er håndtert
på dette plannivået. Tiltak som foreslås er knyttet til
detaljregulering og konkrete byggesaker.
Luftkvalitet i sentrum håndteres på overordnet nivå i
kommunen. Se Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet 2019
og Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025 for mer
informasjon.
Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet beskriver
luftforurensningsproblematikken i Tromsø. Den består av
tre deler; faglig utredning, framskrivning og
handlingsplan for å hindre episoder med dårlig
luftkvalitet. Tromsø har overskridelser av både
lovregulert grenseverdi og luftkvalitetskriteriene for
svevestøv PM10 hvert år. PM10-konsentrasjonene er
høyest i vår- og høstmånedene, og hovedkilden er veistøv
som genereres ved slitasje av veidekke gjennom
Figur 2 Kartet fins i Tromsø kommune sin kartportal.
piggdekksesongen. Så langt i 2019 er det målt 23
Tabellen under viser anbefalte grenser for
overskridelser av grenseverdien og 53 overskridelser av
luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved
luftkvalitetskriteriene. Luftkvalitetskriteriene er basert på planlegging av virksomhet eller bebyggelse. Alle tall i
µg/m³ (mikrogram/m3) luft.
eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftforurensning kan medføre. Kriteriene
er satt til et nivå som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.
Under vises luftsonekart for planområdet.
Luftforurensningssone1

Komponent
Gul sone
PM10
NO2
Helserisiko

3

35 µg/m 7 døgn pr. år
40 µg/m3 vintermiddel2
Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis
ikke ha helseeffekter.

1

2

Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.
Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april.

Rød sone
50 µg/m3 7 døgn pr. år
40 µg/m3 årsmiddel
Personer med luftveis– og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter. Blant disse er barn
med luftveislidelser og eldre med
luftveis- og hjertekarlidelser mest
sårbare.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
Forurenset grunn
Grunnforhold – eksisterende situasjon
I henhold til NGU sitt løsmassekart utarbeidet for Troms fylke1 består sentrumsområdene av
fyllmasser (antropogent materiale, byjord). Under marin grense, omtrent 55 m, er det i hovedsak
marine avsetninger, men de er ikke avgrenset og tilgjengelige i kart. Berggrunnen i området
karakteriseres av NGU som granat- muskovittskifer og gneis, samt diopsid- og granatrik gneis.
Forurenset grunn – eksisterende situasjon
Sentrumsplanen strekker seg over et stort område. Det antas at det forekommer såkalt «byjord», det
vil si svakt forurensede masser i store deler av området. «Byjord» er løsmasser preget av
menneskelig aktivitet i lang tid. Mulige forurensningskilder antas å være bybranner, vedlikehold av
bygninger, industri- og husholdningsavfall, skipsverft og biltrafikk2.
Områder ned mot sjø er utfylt på forskjellige tidspunkt. Gjennom historien har avfallshåndteringen
variert, og innenfor planområdet finnes flere områder som tidligere ble benyttet som
avfallsfyllinger3. Disse områdene ligger i ytterkantene av planområdet, og utstrekningen til slike
fyllinger er vanskelig å vite.
To større fyllinger er:
Bjørnøygata – Muségata:
Kommunal fylling som ble benyttet i tidsrommet ca. 1948 – 1962. Stor, godt overdekket fylling som i
dag er delvis bebygd4. Det ble deponert husholdningsavfall og grovavfall fra industri her. På grunn av
næringsvirksomhet i Tromsø antas det i tillegg at noe spesialavfall ble deponert her. Bygging og
graving i området i senere tid, viser at utstrekningen på fyllingen er større en markert i den nasjonale
grunnforurensningsdatabasen. Den gamle fyllingen utgjør en potensiell kilde til diffus tilførsel av
forurensning til vannmassene5.
Fr. Nansens plass:
Kommunal fylling som ble benyttet i tidsrommet ca. 1945 – 1955. Deponering var ukontrollert. Det
ble deponert husholdningsavfall og grovt avfall, i tillegg til industriavfall. Bygging og graving i området
i senere tid, viser at fyllingen er større en markert i den nasjonale grunnforurensningsdatabasen.
Forurensningssituasjonen innenfor planområdet varierer, og må vurderes i hver enkelt sak.
Forurenset sjøbunn - eksisterende situasjon
I 2013 ble det gjennomført opprydning og mudring av forurenset sjøbunn i forbindelse med
Miljøprosjektet Tromsø Havn6. I regi av Tromsø Havn KF ble det gjennomført en opprydning av PAHog PCB-forurensede sjøbunnssedimenter i indre havn, i bukta ved Fr. Nansens plass og søndre havn.
Miljømålene for opprydning ble oppnådd. Prioriterte miljøgifter i prosjektet var PAH16 og PCB7.
Tiltak
Det bør lages et aktsomhetskart for forurenset grunn. Hensikten med et aktsomhetskart er å vise
hvor det er påvist forurensning eller hvor det tidligere har vært industri og virksomheter som kan ha
forurenset grunnen. Et aktsomhetskart skal også vise hvor det er byjord eller andre grunner til å tro
1

NGU, Løsmassekart for Troms fylke, 2005
NGU, Jordforurensning i Tromsø, 2002
3
NGU, Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Troms fylke, 01.11.1990
4
Rambøll, Framsenteret – Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn, 26.01.2012.
5
Rambøll, m-not-001, Miljørisikovurdering av oljeforurensning i Strandvegen 30, 03.10.2017, Tromsø
6
Multiconsult Norge AS, Miljøprosjektet Tromsø Havn, 2013
2

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
at grunnen er forurenset. Tiltakshavere skal i alle grave- og byggearbeider vurdere om det er
forurenset grunn i området der terrenginngrepet er planlagt gjennomført. Aktsomhetskartet er et
hjelpemiddel i en slik vurderingen.

