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FORORD
Denne rapporten omhandler byrom i Tromsø sentrum, i et helhetlig perspektiv med temaer for å
fremheve særskilte kvaliteter. Byrommene er felles utearealer i bysentrum. Det er steder for
opphold og steder man kan ferdes igjennom, og skal være tilgjengelige for alle og dekke
ulike brukerbehov gjennom årstidene. I byutviklingssammenheng er disse åpne fellesrommene
av avgjørende betydning. Primært for enkeltmenneskers trivsel og helse, men også for kollektive
opplevelser. Byrommene kan være identitetsskapende, bidra til bystolthet og omdømme, og være en
driver for både nærings- og boligutviklingen.
I den videre utvikling av byrommene i Tromsø sentrum skal disse prinsippene legges til grunn:
•
•
•
•
•

Byrommene skal være gode møteplasser for alle.
Byrommene skal være steder for aktivitet, særskilt for barn og unge.
Byrommene skal skape et mangfold av opplevelser i sentrum.
Byrommene skal brukes på en måte som tar hensyn til plassens kvaliteter.
Byrommene skal ha innslag av grønt og blått.

Målet er å skape flerfunksjonelle byrom av høy kvalitet.
I arbeidet med sentrumsplan og byrom har følgene temaer hatt stor viktighet: Byliv utendørs og
innendørs, forholdet mellom nytt bygningsvolum og byrom - særlig med tanke på sol og klima, universell
utforming, realisering og vitalisering av kaipromenaden, grønnere sentrum og håndtering av overvann jfr.
fremtidens klimautfordringer.
I forlengelsen av sentrumsplanarbeidet skal Tromsø kommune utabeide en Handlingsplan for offentlige
byrom og grønnstruktur som viderefører krav og intensjoner i sentrumsplanen. For Tromsøsamfunnet
som helhet gir byromssatsning en gevinst ved at byen vil fremstå som mer konkurransedyktig og
attraktiv.
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OFFENTLIGE BYROM - HVA ER DET?
De offentlige byrommene i Tromsø sentrum
er offentlig eide og/eller offentlig tilgjengelige
parker, plasser, skolegård, gater, gatetun og
kaipromenade.
Byrommene er felles utearealer i bysentrum. Det
er steder for opphold og steder man kan ferdes
igjennom. De skal være tilgjengelige for alle og
dekke ulike brukerbehov gjennom årstidene.
Byrom er steder å slappe av i solen, steder å
oppleve bylivet, steder for konserter, festivaler og

markeder, steder som gir naturopplevelse, steder for
lek og annen fysisk aktivitet. De grønne byrommene
med innslag av trær og annen vegetasjon
er viktige for biologisk mangfold, lokalklima,
overvannshåndtering og luftforurensning.
De åpne rommene i en by har, som nevnt over,
mange funksjoner. Ved økende fortetting av
bysentrum får rommene tilsvarende økt viktighet.
Samtidig er det en sammenheng mellom
byrommenes formgivning og kvalitet og
mengden byliv de genererer.

LESERVEILEDNING
Denne temarapporten - Planveileder for offentlig
byrom en direkte videreføring av Stategi for uterom
2016-2030 som ble utviklet i regi av Transportnett
Tromsø (senere Tenk Tromsø). Mens Strategi for
uterom ble utarbeidet som et grunnlagsdokument
med prioriteringer, tiltak og kostnader med tanke på
en kommende byvekstavtalen.
Sentrumsplankartet og bestemmelser skal sammen
med rapporten Planveileder for offentlig byrom
gi føringer for ivaretakelse og videreutvikling av
Tromsø sentrums mange byrom.
Rapporten omhandler hva vi har i sentrum i dag av
byrom, befolkningsens ønsker for disse byrommene
med særlig fokus på hva barn og unge ønsker seg,
statlige og lokale premisser for planarbeidet, samt
faglige hensyn. Gjennomgangen av disse temaene

viser at byromsutforming, innhold og bruk ikke
bare er et lokalt anliggende, men styres av “villet”
statlig politikk jfr. FNs bærekraftsmål og rikspolitiske
retningslinjer.
Ny statistikk viser at det er opphopning av
levekårsutfordringer i sentrum. Planveileder
av offentlig byrom kan leses som et tilsvar til
disse utfordringene, i tråd med Helsedirektoratets
anbefalninger om å satse på helsefremmende
nærmiljøer.
Siste halvdel av rapporten inneholder planer og
tematiske vurderinger. Planveileder for offentlig
byrom viser alle byrommene i sentrum og
sammenhengen mellom dem.
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PREMISSER FOR BYROMSARBEIDET
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FNs BÆREKRAFTSMÅL
FNs BÆREKRAFTSMÅL - EN BASIS FOR
KOMMUNAL PLANLEGGING
I 2015 vedtok FNs generalforsamling
2030-agendaen for bærekraftig utvikling.
Agendaen har 17 utviklingsmål for å fremme sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft.

• Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og
blågrønn infrastruktur med stier og turveger
som sikrer naturverdiene, hensyn til overvann
og legger til rette for fysisk aktivitet og
naturopplevelser for alle.

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan,
blant annet for å sikre sosial rettferdighet og
god helse og stanse tap av naturmangfold og
klimaendringer.

• Fylkeskommunene og kommunene ivaretar
vassdragenes bruks- og verneverdier i sin
planlegging. Vassdragenes potensial for trygg
avledning av overvann og naturbasert demping
av flom, utnyttes.

Målene skal vise veg mot en bærekraftig
utvikling på kort og lang sikt.

• Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god
psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører
for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling
og realisering av bærekraftmålene i Norge. De
er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og
organisasjoner. Samtidig er de ansvarlig for mye av
den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker
befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

• Kommunene ivaretar barn og unges interesser
gjennom en samfunns- og arealplanlegging som
skaper trygge, attraktive og aktivitetsfremmende
by- og bomiljø.

BYER OG TETTSTEDER DER DET ER GODT Å
BO OG LEVE
• Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og
helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennlige
kommuner og fylker.

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og
luftforurensning

(Utdrag fra Nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging 2019–2023).
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IVARETA BARN OG UNGES
INTERESSER I PLANLEGGINGEN
Viktige nasjonale mål er å:
Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og
unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale
og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i
samsvar med eksisterende kunnskap om barn
og unges behov.

Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og
unge de tilbud og muligheter som samlet kan
gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn.

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å:
Synliggjøre og styrke barn og unges interesser
i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven.

Utdrag: Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å
styrke barn og unges interesser i planleggingen.
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STRATEGI FOR UTEROM
2016-2030
TROMSØ SENTRUMS 10-PUNKTSPLAN:
01 Byens uterom skal utvikles slik at de
dekker dagens behov, samtidig som de skal
ha kvaliteter som gjør at de kan tilpasses
endret bruk over tid.
02 Byens uterom skal bygges med solide
materialer og solid formgiving slik at de kan
eldes med verdighet.
03 Byens uterom skal utfylle hverandre og
samlet gi bybrukerne et bredt spekter av
tilbud.

I strategien tas det til orde for å ta vare på
Tromsøkoden som ikke er forfinet men rå og tøff, og
samtidig utvikle byens uterom med et mangfoldig
innhold.
Strategiens hovedelementer er bl.a. grønne
akser, historiske parker, kunst, attraksjoner i
mørketiden, vann, solrike steder og gårdsrom.
Barn og unge er særskilt nevnt, ved fokus på
lekeplasser i sentrum, i tillegg til sommer- og
vinteraktiviteter.

04 Byens uterom skal utgjøre en
sammenheng og et hierarki i sentrum som
styrker oppfattelsen av byens struktur og
historie.
05 Byens uterom skal ikke være for polerte.
Tromsøkoden er ikke forfinet, men rå,
røff og tøff, til forskjell fra Oslo, Bergen,
Trondheim og Stavanger.
06 Byens uterom skal tilrettelegges også for
aktiv vinterbruk.
07 Byens uterom skal gi gode muligheter for
gående og syklende.
08 Byens uterom skal inngå i en samlet plan
for visuell kunst.
09 Byens uterom skal fokuseres ved en
kontinuerlig, skiftende temporær aktivitet i
form av tidsavgrensede «stunt»prosjekt i
byens rom.
10 Byens uterom skal styrke Tromsøs rolle
som arktisk hovedstad og vertsby for en
internasjonal befolkning.

Utdrag av Strategi for uterom 2016-2030.
10-punktsplanen uttrykker betydelige ambisjoner for
uterommene i Tromsø sentrum.

“Tilretteleggingen kan være stor eller liten, men på
barn og unges premisser. Noen ganger er det nok
med litt sildrende vann eller en kant for å tiltrekke
seg oppmerksomhet, andre ganger et lekeanlegg.”
Rapporten Strategi for uterom i sentrum ble
utarbeidet som et grunnlagsdokument for en
kommende byvekstavtale, der byrommene i
sentrum som byens viktigste kollektivknutepunkt
inngår. Strategien inneholder en prioritering og en
kostnadsoversikt for en kommende og (sårt) tiltrengt
opprustning av uterommene.
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KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
2017-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT
OG FRILUFTSLIV 2018-2021

Kulturplanens undertittel er: Så og spire lokalt vokse internasjonalt, - om deltakelse, vekst og kultur
i den arktiske hovedstaden.
Planen har to overordnede mål:
1. Å gi alle barn og unge i Tromsø mulighet til å
delta i fritidsaktiviteter, kunst og kultur uansett hvor
de bor, hvor de kommer fra, helse og funksjonsevne,
språk, økonomi og sosiale forhold.
2. Å gjøre Tromsø til et åpent, aktivt og ledende
senter for kunst og kultur i nord; en møteplass for
nye stemmer, samtidskunst og kulturytringer som
fremmer toleranse og mangfold, og som er en kraft i
utviklingen av arktiske områder.
Innledningsvis i plandokumentet blir det pekt på
følgende forhold:
- Tromsø har blitt en synligere og mer profesjonell
kulturby med festivaler og arrangementer gjennom
hele året og et voksende kulturmarked.
- Flere tusen barn og ungdom deltar på kulturskole,
i fritidsklubber og Den kulturelle skolesekken, og
Tromsø er i dag kanskje den mest spennende og
allsidige ungdomskulturbyen i Norge.
- Ny teknologi og digitalisering gjennomsyrer
samfunnet og vår hverdag. Digital teknologi gir nye
muligheter for kunstneriske uttrykk, nye kultur- og
kreative næringer, og for barn og unge nye sosiale
møteplasser og verktøy for dialog, læring og nye
aktiviteter.
- Tromsø er en del av det internasjonale samfunnet,
og byen som arktisk hovedstad har fokus på det
globale klimaet og menneskelig virksomhet i nord.
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Kommunedelplanen skal blant annet bidra til å:
Gjennomføre en målstyrt utbygging av anlegg og
tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv,
danne grunnlag og bakgrunnsinformasjon for
søknader om spillemidler, sikre arealer til lek,
friluftsliv og idrett i alle bydeler, påpeke fremtidig
behov og utfordringer, samt bidra til økt aktivitet,
bedre folkehelse, økt bolyst og en mer attraktiv by.
Prioriterte anlegg i perioden, gjelder større anlegg
lokalisert på Templarheimen, i Tromsdalen, på
Storelva og Bjerkaker.
Hovedmål:
Tromsø skal være et forbilde både på bredde
og toppnivå for alle aldersgrupper innen idrett,
friluftsliv, folkehelse og fysisk aktivitet.
Alle bydeler skal ha idrettsanlegg med minimum én
fotballbane, én flerbrukshall og ett skileikanlegg.
Tromsø sentrum inngår i “bydel sør”, området sør
for tverrforbindelsen. I dag har sentrum en ballbinge
på Gyllenborg skole og en mindre fotballbane med
grusdekke på Skriverplassen. I handlingsprogram
2018-2021 inngår Renovering av Gyllenborghallen
med prioritet nr. 11.
I arbeidet med sentrumsplan 2020-2032 fremsettes
følgende konklusjon: Sentrum har ikke fått
tilstrekkelig satsning og fokus med tanke på
levekårsutfordringer og planlagt boligetablering/
befolkningsøkning.
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KOMMUNALTEKNISK NORM
Kommunale normer for Veg- og grøntanlegg angir
krav til hvordan lekeplassene skal opparbeides.
Dokumentet ble vedtatt i kommunestyret
21.02.2018.

Utdrag fra rapport:
Leke- og aktivitetsanlegg
Generelt innenfor avsatt område skal arealets
beskaffenhet, snø-, sol- og vindforhold legges til
grunn for tilrettelegging av ulike aktiviteter i området.
I særlig vindutsatte områder må klimaforbedrende
tiltak iverksettes. Eksisterende vegetasjon skal
kartlegges. Det skal søkes å ta vare på eksisterende
vegetasjon som kan være egnet til lek. Det skal ikke
anlegges snødeponi for snø fra veg på lekeareal.
Under planlegging må det tas hensyn til aktiviteter
og møteplasser for alle aldersgrupper: barn, unge,
voksne og eldre. I større utbyggingsfelt med flere
eller mange lekeplasser/aktivitetsanlegg skal en
tenke på et mangfold av tilbud. Ved valg av utstyr og
løsninger skal en søke å komplettere eksisterende
leke- og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet.
Anleggene skal også bidra til sosial trygghet og
kontroll og være trivselsskapende. Lekeplasser
skal i størst mulig grad inneholde muligheter for
variert lek og utfordringer tilpasset ulike aktuelle
aldersgrupper.

Kartet viser kommunalteknisk norms krav om varme i fortau
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REALISERING AV BYROM
Tromsø kommune skal legge til rette for
fortetting av boliger i sentrum. Fortetting reiser
særlige problemstillinger knyttet til hvordan
uteoppholdsarealer og lekeplasser for beboerne
skal løses. Det er ofte ikke tilstrekkelig fysisk areal
til å realisere uteopphold og lek innenfor prosjektets
areal, eller eierrettighetene er oppsplittet. Ofte ligger
det offentlige og tilgjengelige byrom i rimelig nærhet
til det nye prosjektet.
Dagens regelverk med rekkefølgekrav,
opparbeidelsesplikt og utbyggingsavtale er
utfordrende blant annet fordi det skaper liten helhet,
stykkevis utbygging og oftest stor økonomisk
belastning på det ”første” prosjektet (mens senere
prosjekt slipper).
I dette ligger en rekke ubesvarte spørsmål av både

SAMORDNING SJØFRONT

SAMORDNING SENTRUM
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juridisk og organisatorisk art, der Tromsø kommune
må sies å jobbe med de samme utfordringer som en
rekke andre norske kommuner.
I ny sentrumsplan vil Tromsø kommune forsøke å
få på plass et system der utbyggere som vil bygge
boliger i sentrum kan pålegges å være med og
finansiere eller bygge uteromstilbud for innbyggere
i offentlige byrom. Dette krever at det foreligger
en handlingsplan for oppgradering av offentlige
byrom med prioritering og kostnadsoverslag.
Det må prioriteres av kommunen i etterkant av
sentrumsplanen.

Temakartet viser det viktigste
satsningene i sjøfronten (sort strek):
En kaipromenade (stiplet fiolettrød
strek), offentlig tilgjengelige kaiarealer,
og en sone for kunst (i blått).
Kunst brukes her som en metodisk
innfallsvinkel i en oppgradering og
fornyelse.
Planleggingen og gjennomføringen
må realiseres som fellesprosjekter,
der særlig private og offentlige søker
løsninger som gir vinn-vinn effekter
for sin virksomhet og for sentrum som
helhet.

Temakartet viser 4 samordningssoner
for sentrum:
Nr. 1, sjøfronten er det viktigste
satsningsområdet. Det er her
vi kan få til det virkelige store
identitetsskapende attraksjonene for
sentrum, med kaipromenade, byrom,
ny bebyggelse, kunst og opplevelser.
Nr. 2-4, sørlig, midtre og nordre del av
sentrum utgjør de øvrige delene av
sentrum der samordning og tiltak må
finne sted.
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OMRÅDEREGULERING
NORDBYEN
Plan for offentlige rom (POR) i Nordbyen
Områdereguleringsplanenen for Nordbyen er bygget
opp rundt flere strukturerende elementer: • Det
overordnede landskapsrommet, • Nordbybåndet: en
gjennomgående og sammenhengende gangprioritert
forbindelse fra Storgata til Hansjordnesbukta
(markert med rosa farge på illustrasjonen under), •
Sjøfront, • Et variert system av byrom,
parker, plasser og torg: Flerfunksjonelle,
generasjonsuavhengige og universelt utformede
møteplasser, eksisterende og nye byrom, • Identitet
nord og sør: Med historisk tilpassning, infill og vern
sør for brua.
Rapporten Plan for offentlige byrom (POR) er
juridisk bindende, og skal styre kvalitet og innhold
og bidra til helhetlig utvikling av byrommene i
Nordbyen.
En viktig målsetning for utviklingen i Nordbyen er
at byrommene skal være attraktive for alle grupper
i befolkningen. Inkluderende byrom og mangfold
av opplevelser er sentrale stikkord ved fremtidig
realisering.

Navneliste

01

20

03

01

Ingvald Jaklins plass

02

Søndre Tollbodgate

03

Nordre Tollbodgate

04

Vollgrava (torget ved Skansen)

05

Bryggene og området bak

06

Tollbodfjæra

07

Slippen og torget på Vervet

08

Skansegata

09

Fridtjof Nansens plass

10

Almelunden

11

“Kjærlighetskaia”

12

Seminarhagen

13

Byrom med lek på Seminarneset

14

Sjøpark m. kaiarealer

15

“Amtmanns-skjærene” 1-3

16

Kvartalet v. Otto Sverdrups gate

17

“Pølsehavna”

18

Hansjordnesbukta

19

Torget i Bukta

20

Skriverplassen

21

Agnforsyninga

02

06

10

04

09
19

16
12

07
08

18

21
17
13
11
15
14

Tegnforklaring

15
15

Historisk miljø

Almetrær (bevaring)

Byrom med lek

Naturpark

Gangbro

Torg/ gatetun/sti

Nordbybåndet

Offentlig tilgjengelig kai

Park/gårdsrom

Mulig snødeponi

Områdeplan Nordbyen (plannr. 1846)
ILLUSTRASJONSPLAN NR. 1: POR

100 m

Dato: 10.10.2019
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DAGENS SITUASJON
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FOLKEHELSE OG LEVEKÅR
Utfordringer og helsefremmende tiltak
Levekårsanalysen 2012 og 2019 viser opphopning
av levekårsutfordringer i Sentrum sone.
Tromsø kommune har samme utfordringer
som nasjonalt og internasjonalt: Økning av
ikke-smittsomme sykdommer som muskelog skjelettlidelser, psykiske lidelser og
overvekt. Hele 30% av barn i Sentrum lever
i lavinntektshusholdninger, kontra 8,3% totalt.
Sentrum ligger også høyere enn kommunen
totalt for arbeidsledighet, ungdomsledighet,
sosialhjelp, unge uføre og barnevernstilfeller.
Konkret kunnskap om folkehelsen i Sentrum sone
har vi fra Folkehelserapporten, der vi finner at andel
stillesittende er 25%, og høyest av alle de kartlagte
soner i kommunen (se illustrasjon til høyre). Tall
fra levekårsundersøkelsen viser at andelen enslige
husholdinger i sentrum er 57,2 % mot 41 % for
resten av kommunen. Andelen med lavere skår på
selvopplevd helse er også høyere i Sentrum enn for
kommunen totalt.

Fra folkehelserapport 2019. Den sjuende
Tromsøundersøkelsen 2015-16: Sonekartet for
aldersgruppe under 67 år viser at andel stillesittende i
fritid er høyest for sentrum.

Kunnskapen om opphoping av
folkehelseutfordringer i Tromsø sentrum gjør
det mulig for kommunen å planlegge tiltak som
kan motvirke dette. Det er kommunen forpliktet
til i henhold til Folkehelseloven.
Gode nærmiljø og byrom kan bidra til å styrke
motstandskraften og fremme helsen.
I følge Helsedirektoratet består helsefremmende
nærmiljøer av:
•
•
•
•
•
•

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

Forskning viser at tilgang til åpne plasser og
grøntområder har betydning for fysisk aktivitet,
helse og trivsel. Både nærhet til og sammenkobling
mellom uterom er vesentlig for hvordan de brukes.
Det krever at det er enkelt og sikkert å komme seg
fram til uterommene. Videre er det viktig å ha et
nettverk av uterom som det er lett å bevege seg
mellom som fotgjenger eller på sykkel. Utforming
og innhold i uterommene må gi mulighet for ulike
aktiviteter tilpasset de forskjellige behov mennesker
har- alt etter alder og interesser.
Medvirkning i oppgraderingsprosjekter viser seg å
ha positive effekter på både fysisk og psykisk helse.
Kommunedelplan for Tromsø sentrum har et fokus
på å ta vare på og videreutvikle sentrums uterom og
grønnstruktur. Det er et tiltak for bedre folkehelse i
Tromsø sentrum.

Illustrasjonen over er hentet fra håndboken
Aldersvennlig stedsutvikling 2019, utarbeidet av
Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra
Helsedirektoratet.
I tråd med den varslede eldrebølgen, vil
planlegging for en eldre befolkning bli et
betydelig satsningsfelt framover. Godt er det at
forskning og praktisk erfaring viser, at det som
er bra for eldre i stor grad sammenfaller med det
som er godt for alle!
Kunnskapsinnhenting og medvirkning vil være
essensielt også for dette temaområdet.
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EKSISTERENDE SITUASJON I BYROMMENE
HANDEL PÅ STORTORGET:
Stortorget er byens storstue, det er her de fleste
utendørsarrangementene i sentrum finner sted.
Enten torghandel, festivaler eller demostrasjoner.
Stortorget fungerer godt til sitt formål, men er ved
større arrangement i minste laget. Det har vært
diskusjoner om flytting av sjøfartsmonumenter for
å kunne optimalisere bruken av torget ved store
arrangement. Ny formgivning og opprustning av
Torghuken (nederst mot sundet) kan også bli et
supplement for å øke størrelsen av Stortorget.
Torgaksen består av følgende byrom; Torghuken,
Stortorget, Erling Bangsunds plass, Rådhusparken
og ovenfor Rådstua, Steensparken. Det er flatt i nedre
del av torgaksen. Fra Storgata og oppover stiger
terrenget, og det blir stadig brattere. Dette sammen
med svak forbindelse mellom de ulike byrommene i
torgaksen er en utfordring.
SOL OG SKYGGE PÅ RÅDHUSPARKEN:
I likhet med de øvrige, (små) byrommene i sentrum
blir det fort skyggefullt i Rådhusparken. I vår
klimasone er solfylte uterom “et must” for at folk
trekker ut i byens uterom. Varme solstråler og le har
alt å si. Rådhusparken har en formell formgivning,
med kryssende ganglinjer og en sentral sitteplass
med skulptur i midtre del. Rådsstua og pavilljongen
pynter opp, det er flott utsikt mot sundet. De offisielle
flaggstengene utenfor Rådhuset, er med på å gi
plassen et formelt og høytidelig preg. Ved fremtidig
formgivning av plassen bør det etterstrebes en
sterkere sammenheng og helhet mellom elementene
som inngår. Videre bør det vurderes om byrommet
ved Rådhuset burde få en utforming som øker
bruken av arealet, samtidig som den er representativ.
Lignende problemstilling gjelder alle de formelle
parkene og plassene i sentrum; Hvordan rigger vi
disse byrommene for moderne bruk?
SØREN FLØTTMANNS PLASS:
Her er det som bildet viser, innholdsløst og nedslitt.
Hekken og benkene i en bue rundt flaggstangen,
har sett bedre dager. Søren Fløttmanns plass
ligger i direkte tilknytning til kaipromenaden, på
strekningen mellom Stortorget og terminalen på
Prostneset. Når kaipromenaden får en aktiv bruk,
med tilhørende prosjektopparbeidelse og merking,
vil Søren Fløttmanns plass få en ny aktualitet. Her
bør det søkes en balansegang mellom trafikkareal og
bruksareal for opphold og ferdsel. Formgivningen bør
være svært lesbar slik at alle brukergrupper oppfatter
bruksmønsteret umiddelbart og retter seg deretter.
Det gir trafikksikkerhet og god flyt i et lite byrom. Like
viktig vil det være å skape en sterk identitet og gode
oppholdskvaliteter på plassen. Det grønne, enten
ved treplanting eller busker, bør være et selvsagt
element. Plassen bør håndteres som ett rom fra
veggliv til veggliv.
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GATETUN MED LEKEPLASS:
Gatetunet i Prestengata ble etablert på 1980-tallet.
I sentrumsplanen fra 2008 har stedet kategori som
kvartalslekeplass, et lekeareal for aldersgruppen
6-13 år. Den lave bebyggelsen på begge sider av
gaten gjør gaten solrik og velegnet for uteopphold.
Gatetunet fremstår som koselig og særpreget med
treplanting, sitteplasser og lekeareal sammen med
avgrensede kjøre- og parkeringsareal. Dessverre er
arealet slitent, og lekeanlegget gir kun et tilbud for de
aller minste barna. Ved opprustning av anlegget bør
det tilrettelegges også for større barn. Tilrettelegging
for lek med innslag av plassintegrerte elementer bør
vurderes. Videre bør det drøftes hvordan gaten kan
formgis for å bli et godt bruksareal og treffsted for
alle aldersgrupper, unge som gamle. Prestenggata
kan bli et optimalt sted for universell utforming fordi
utgangspunktet er flatt terreng. Her kan det virkelig
bli bra - for alle.
KIRKEPARKEN OG STORGATA
Nyopparbeidede arealer i Kirkeparken og Storgata
har satt en ny standard for park- og gateopparbeidelse
i sentrum. Dette er en kjærkommen kvalitetshevning
og en peker mot fremtidig byromsopparbeidelse.
For mange vil nok is- og terskelfrie gangarealer
være det de har merket seg. Like viktig er en robust
planløsning med overvannshåndtering, beplanting og
flott belysning. Kirkeparken som ligger midt i hjertet
av sentrum, er byens viktigste “prydpark”.
Kommende opparbeidelse av park ved Prostneset,
vil bli den neste viktige byromsopparbeidelsen i
sentrum: Et nytt parkanlegg, med nærhet til sjøen.
Som for de de øvrige park- og plassrom i nedre del
av sentrum, vil kaipromenaden inngå i byrommet og
danne en forbindelseslinje fra byrom til byrom langs
sundet.

Foreløpig foto fra nettet/ ta nytt foto ute
...

BILTRAFIKK TETT PÅ STRANDTORGET:
Når poppeltrærne står med nyutsprunget løv
fremstår Strandtorget på sitt beste. Det solfylte
arealet på nordsiden av torget er en av byens
flotteste solvegger. På siden mot Nerstranda
senter er det derimot skyggefullt. Den tette
fasaden bidrar ytterligere til at arealet nærmest
senteret oppleves som grått og trist. Foto viser
at biltrafikken er tett på torget, med biler både
på nordsiden og vestsiden. Dette skaper en
rekke uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner.
Ved fremtidig opprustning av Strandtorget bør
tilgrensende vegareal særlig på nordsiden
vurderes å innlemmes i plassopparbeidelsen. Det
vil forstørre torget og ikke minst sørge for at det
mest verdifulle arealet med hensyn til sol brukes
til opphold. Strandtorget er nær sjøen, men uten
fysisk tilgang til sjøen. Ved fremtidig formgivning
bør dette forholdet diskuteres nærmere. En
sjønær plassering bør gi opplevelser som beriker!
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STRANDSKILLET, NOE GRØNT, MYE ASFALT:
I Strategi for uterom 2016-2030 defineres Strandskillet
som en viktig grønn akse, der treplanting skal
prioriteres. Dagens situasjon viser en del trær, men
hovedinntrykket er grått. Her dominerer vegareal,
parkering og grå fortau. Området har, på grunn
av bredden, potensiale til å utvikles til en grønn
”park”gate som rommer både trær og trafikkareal.
Arealet kunne blitt en attraksjon og et særs hyggelig
areal å ferdes igjennom, enten man skulle ferdes
på tvers av høydekotene eller på langs i langgatene
Storgata, Grønnegata eller Vestregata. Treplanting i
et tett urbant miljø har positive effekter langt utover
det visuelle. Moderne forskning viser at bytrær kan
benyttes i forbindelse med overvannshåndtering,
bidra til økt biologisk mangfold (bl.a. fuglesang i
bysentrum), minske luftforurensning ved opptak av
CO2 og dempe støvplagen.
HISTORISK HAGE I SKIPPERGATA 11:
Innenfor et forseggjort hagegjerde, og tett
på trafikken i Skippergata, skjuler det seg
en liten perle. Den gamle hagen benyttes i
sommersesongen til uteservering. Dette er en
av sentrums viktige grønne rom som gir verdifull
pause fra det hektiske gatemiljøet utenfor. Hagen
representerer viktig, grønn byhistorie. Den ble
etablert på 1830-tallet av av tollkasserer Mejer i
tilknytning til hans nyoppførte bolig i Skippergata
11. I borgerskapets kretser ga det status å ha en
opparbeidet hage. Da restaureringsarbeidet av
hagen tok til rundt årtusenskiftet, var den 170 år
gamle hagen helt nedgrodd. Hagen ble restaurert i
nyformalistisk stil med brede staudefelt i ytterkant,
grusgang og gressareal i midtre del. En rekke
stauder og nyttevekster inngår. I dag er hagen et
sted der folk kan være sosiale, slappe av og nyte
utsikten i et lite gløtt mot sundet.
MYE PARKERING LANGS KAIPROMENADEN:
I dag er det fullt mulig å vandre langs sjøkanten fra
Hansjordnesbukta og helt bort til Hålogaland teater.
Foto viser situasjonen på strekket mellom Nerstranda
senter og Nordsjeteen. Her er det godt fremkommelig,
men det er samtidig bilenes sted. Bilene danner
et visuelt gjerde mellom promenadearealet og
sjøen. Arealene langs sjøen har et stort potensiale
for rekreasjon og bruk for allmennheten. Dette
er for en stor del en uutnyttet ressurs. Andelen
parkeringsplasser i sjøfronten og kaiarealene, samt
svært sparsom tilrettelegging med sitteplasser forteller
at Tromsø har en veg å gå. I andre norske byer (og
internasjonalt) er det stor satsning på promenader
langs sjøen. I medvirkningsprosesser kommer det
tydelig frem at tilrettelegging av promenader langs
sjøen et ønsket tiltak. For Tromsøs del handler det
også om å ta tilbake opplevelsen av å være byen ved
sundet.
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VINTER I KONGSPARKEN:
Skriverplassen, Kongsparken og Muséparken
er de største parkene i sentrum. Alle ligger i
skrånende terreng. Det gir flott utsyn mot den nære
bybebyggelsen som omkranser parkene, det store
landskapsrommet mot øst ved sundet, Tromsøbrua
og Tromsdalstinden. Foto fra Kongsparken viser
ganglinjer med trapp, buskbeplantinger og trær
og et bakkete terreng. Her kan det selvsagt lekes
i bakkene, men parkarealet ”renner liksom ut”,
og man savner terrengforming som understøtter
opplevelsen av steder og rom i parken der det er godt
å oppholde seg. Kongsparken bør få en fremtidig
utforming som gir gode oppholdsmuligheter. Parken
er relativt stor og det er plass til å skape ulike soner
med egen identitet og innhold, i relativt flate partier.
Treplantingen bør suppleres med nye trær i en lesbar
og helhetlig struktur.
AREALER MED OG UTEN GATEVARME:
Utenfor Kystens hus og langs byggene på Stortorget
er det snø- og isfritt og dermed lett å ferdes i
vintersesongen. I kommunalteknisk norm (2018)
legges det til grunn at det skal være oppvarmede
fortau i hele sentrum. Situasjonen i dag er langt unna
dette målet. Dårlig fremkommelighet på grunn av
snø og is på fortauene er et stort minus for sentrum
som helhet. Skiftende vær, med vekslende regn- og
kuldeperioder, gir krevende vinterdrift. Is og snødekte
gangarealer rammer særlig eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Det arktiske klimaet med snø
og kulde og mørketid utgjør et uutnyttet potensiale
for byrommene i Tromsø sentrum. Glede over
vinteropplevelser (kunst/idrett/lek) bør fremelskes
i kommende sentrumsprosjekter. Temporære
prosjekter for å teste hva som slår ann kan være en
veg å gå.
FOLKELIV I STORGATA : Storgata er det byrommet
i Tromsø sentrum som er viktigst for bylivet. ”Alle” er
innom Storgata når de tar turen til sentrum. Dels fordi
denne gå- og paradegaten ligger som en ryggrad midt
i nettverket av åpne byrom i sentrum, og dels fordi
det er her ”det skjer”. Stort og smått av arrangement
bruker Storgata som arena. Gågata er stedet for ”å
se og bli sett”. Ellers er selvfølgelig shopping (inkl.
vindus-shopping) og kaféliv svært viktig. Storgata
har flatt terreng, er bruksvennlig og solfylt. Åpne
fasader, med store inviterende vindu, er tilnærmert
konsekvent gjennomført i store deler av Storgata.
De åpne vinduene og de mange inngangsdørene er
med på å skape målpunkter og aktivisere gatelivet.
Det kunne med fordel vært flere faste sitteplasser,
enten inne ved vegglivet eller i en møbleringssone.
Flere sitteplasser tilrettelagt for alle brukergrupper
(universell utforming), ville bidratt til mer trivsel og
opphold i Storgata.
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MEDVIRKNING
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INNSPILL OG MEDVIRKNINGSPROSESSER
OPPROP FRA SMÅBARNSFAMILIER
Parallelt med påbegynt analysearbeid, høsten 2017,
har det pågått en debatt i byens aviser om kvaliteten
på barnas lekeplasser i sentrum.
Småbarnsmor Siril Alm påpekte til avisa iTromsø, at
sentrum ikke er attraktiv for de minste barna. Hun
postet følgende opprop på minsak.no:
“Vi ønsker en lekeplass som passer barn i alle aldre
i Tromsø sentrum. De få lekeapparatene som er
plassert på Strandtorget er ikke egnet for de minste
barna og det er for få og kjedelige apparater til at
det engasjerer barna over tid. En attraktiv lekeplass
vil i tillegg gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å
ta turen innom Tromsø sentrum.”
Oppropet ble støttet med 360 underskrifter og
hadde derfor krav om å bli politisk behandlet.
Saken ble behandlet i Kommunalt råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, Byutvikling,
miljø og transportkomiteen og Utdannings- og
oppvekstkomiteen, før Kommunestyret 21. mars
2018.
Kommunestyret avga følgende enstemmige vedtak:
1. Kommunestyret tar innbyggerforslaget “Ny
lekeplass i Tromsø sentrum” til behandling.
2. Som ledd i revisjon av sentrumsplanen skal det
innen 2018 utarbeides en delrapport med fokus på
barn og unges plass i sentrum, med blant annet
fokus på gode lekeplasser.
Overfor Byplan har Siril Alm videreformidlet
følgende ønsker fra foreldre om innhold på en
kommende ny lekeplass:
- Gjerde og oppvarmet dekke
- Sitteplasser
- Toalett med stellebenk
- Arktisk maritimt tema
- Sklie og klatrevegg
- Huskestativ og vippehuske
- Gyngedyr, karusell og sandkasse
- Figurer du kan leke og gjemme deg inne i
- Hinderløype som gir balanseutfordringer

Artikkel i avisa iTromsø 23.11.2017

BARNAS ØNSKER
Workshop med Gyllenborg skole den 26.okt. 2017:
Formålet med workshopen var å skape dialog
og kontakt med barn som bruker lekeplassene i
sentrum. Kommunen var interessert i å høre hvilke
funksjoner barna ønsker på lekeplassene. En halv
dag ble satt av med 5. klasse på Gyllenborg skole.
Første del var satt av til en tur innom Rådhusparken
og Strandtorget hvor elevene fikk svare på en
rekke spørsmål hvor de skulle bruke sansene for
å beskrive de to forskjellig uterommene. De skulle
høre på lydene, prøve å kjenne på lukten, se på
hvilke materialer/overflater som finnes der, og si noe
om hvilken lek de kunne tenke seg på det aktuelle
stedet.

“Om Rådhusparken:
Ta vek lit av bilveien”
(Elev i 5B på Gyllenborg)

Tilbake på skolen fikk elevene i oppgave å
tegne innholdet for en drømmelekeplass, med
utgangpunkt i stedene de hadde vært på befaring.
Gjennom denne workshopen har barn gjennom
forskjellige aktiviteter fått mulighet til å gi deres
interesser tilkjenne, både i form av en befaring,
sanselek og spørreskjema og deres ønsker for en
drømmelekeplass.
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Elevenes tegninger har spesifikke temaer, de har
tegnet arketypiske hus med stor sklie, trampoliner,
store figurer fra tegneserier og film, tunneller hvor
man kan gjemme seg og mye annet.

“Om Strandtorget: Jeg synes

“Vi vil gjerne ha et
sted hvor vi kan
danse”

man kan en litt større lekeplass.
Jeg synes der burde være
litt mer lekeapparater
fordi det er så stor en plass
(Elev i 5B på Gyllenborg)

”

I spørreskjemaet ga de fleste barna følgende
tilbakemeldinger: På begge stedene, Rådhusparken
og Strandtorget, meldte barna om bråk fra trafikken,
ekkel lukt fra søppelbokser, men også fuglesang
og god duft fra blomster eller kanelboller. Og barna
var observante med hensyn til hvilke materialer
som finnes på disse stedene. Ellers utviste
barna oppfinnsomhet med henblikk på hvilke
lekeaktiviteter man kan ha i Rådhusparken og på
Strandtorget i dag/fremtiden.

“Vi vil gjerne ha
en gratis buss til
sentrum”

En kombinasjon av metoder i arbeidet med barn er
verdifullt fordi det bidrar til å fange opp en større del
av deres observasjoner og interesser.
Tegningen til høyre viser et leketårn i flere etasjer.
Skoleeleven som tegnet dette påpekte behovet
for aktiviteter for hele familien, her vist ved en
(aktivitets-) etasje for foreldre og de øvrige for
barna. Med bakgrunn i flere av tegningene som
ble laget kan det fastslås at barna tenker nokså
konservativt med tanke på en drømmelekeplass.
Lekehuset og sklien er et element som inngår på
alle tegningene. Eller er det uttrykk for et symbol, en
markør for barna på at det er deres lekeplassen er
deres sted?

Skoleeleven som tegnet denne skissen uttrykte at
han ville at hele familien skulle ha noe å finne på.
Her er det løst ved spennende ting å gjøre i hver
etasje av leketårnet.
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BEFARING MED UNGDOMSRÅDET NOV 2017
Høsten 2017 tok byutvikling kontakt med
ungdomsrådet for å innlede et samarbeid og
involvering i påbegynt sentrumsplanarbeid og
andre fremtidige prosjekter.
I byutvikling har det vært et ønske om mer
kunnskap om ungdommens innerom og uterom i
sentrum. Dette med henblikk på å bedre de unges
tilbud i sentrum.
Innsamlingen av registreringer er gjort gjennom
dialog og en befaring med representanter for
ungdomsrådet en formiddag i november 2017.
Ungdommene fikk i oppgave å peke ut og
kommentere og ta bilder av utvalgte steder via et
digitalt verktøy, ArcColletor.
På bakgrunn av registreringen kan det konkluderes
at ungdommene i hovedsak pekte ut innerom. Etter
samtale om dette, var det fortsatt innerommene som
var viktigste trekkplastre i sentrum både sommer og
vinter.
Stedene som ble registrert var: Kinoen, Nerstranda
senter, Kystens hus, ”Plaza” (på hjørnet av Fr.
Langes gate) samt ”burger-steder” i Storgata - og
Tvibit.
“Fra Storgata og
til Kirkeparken
= Sentrum for
ungdommen”
“Ingen ungdomsaktiviteter etter klokka 17
på kvelden - det meste
stenger for vår
aldersgruppe”

“Vi er ofte i sentrum.
Det er for å være ilag
med venner”

SPØRREUNDERSØKELSE 2018
Tromsø kommune er opptatt av at sentrum
skal være et attraktivt sted for ungdommer. Vi
henvendte oss derfor til 9. klassetrinn på de tre
ungsomsskolene Kvaløysletta, Sommerlyst og
Kroken ungdomsskole for å høre deres meninger
om hvordan vi bør forbedre sentrum slik at de vil
bruke sentrum mer. Undersøkelsen ble gjennomført
før og etter sommerferien i 2018.
Spørreskjema i digitalt format ble sendt ut for å få
innspill. Svarandelen var relativ høy, med en jevn
fordeling mellom skolene.
Alle svarene er samlet i en rapport, se vedlegg. Her
er et utdrag av ungdommenes innspill til kommunen.
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Hvilke steder drar du til når du skal være
utendørs i sentrum? Du kan velge flere
alternativer.

Hvilke steder drar du til når du skal være
innendørs i sentrum? Du kan velge flere
alternativer.

Hvilken type kunst kan gjøre byens uterom
mer spennende for ungdommer? Du kan
velge flere alternativer.

Hva skulle du ønske fantes i sentrum?
SVAR:
Aktiviteter:
Trampolinepark, tuftepark, ishockeybane,
fotballbane.
Steder å være / sosialt:
Ungdomssenter, park med treningsstativer, et sted
å møtes, steder i sitte i en stor gruppe, et område
hvor du kan være med venner, spille musikk og bare
slappe av.
Kafeer og restauranter:
Flere kafeer, Starbucks, McDonalds, flere billige
kiosker.
Gratis mat.
Butikker:
Kjente butikker, flere butikker.
Sephora, ZARA, Nike Store, flere klesbutikker,
lekebutikker.
Innkomne svar er sammenstillt og gruppert på tema.
Svarene bærer preg av at ungdommene etterspør
tilbud som er direkte rettet mot sin aldersgruppe.
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WORKSHOP 1 OG 2 - VÅREN 2019
TROMSØ SENTRUM 2032
NODA og Tromsø kommune inviterte til en tokvelds
workshop våren 2019, 21. mars og 10. april på Flow
Coworking, Strandgata 9.
Begge workshopene hadde Tromsø sentrum 2032
som tema. Sentrale spørsmål var: Hvordan vil
fremtidens bysentrum se ut? Hvilke funksjoner
har sentrum i 2032? Hvilke strategier skal ligge
til grunn for sentrumsutviklingen?
Programmet begge kveldene var tredelt: Korte
innledninger, gruppearbeid og presentasjon i
plenum.

Noen av innspillene fra SWOT:
Svakhetene knyttet seg til to hovedgrupper;
Trafikale utfordringer og mangler ved uterom.
Økonomiske forutsetninger (boligpriser og
netthandel), klima, forurensning og for tett
bybebyggelse ble nevnt som trusler.
Tromsø sentrums styrker er mangfoldige, og
følgende ble notert:
• Høyt kunnskapsnivå
• Flott natur
• Historie - trehusbebyggelse
• Gågate og torgene
• Nærhet til sjøen
• Vinter som resurs

Resultatene fra begge workshopene brukes
som innspill til det pågående arbeidet med
sentrumsplanen.

• Sentrum som samhandlingsarena
Mulighetene ligger i nytenkning innen transport,
bærekraftig utvikling med ny teknologi, ny type
handel med opplevelser, oppruste sentrum,
tverrpolitisk driv.
Drømmesentrum 2032:
Innspillene bar preg av fremtidstro, entusiasme
og fantasi. Blant annet noterte vi ”Bruk lokal
oppfinnsomhet” / ”Skru ned belysningen for
Nordlyset” / ”Sats på Undervanns restaurant” /
”Coole containere til kunstnerleiligheter” / ”Isbar med
helårsdrift” / ”Litteraturhus eller kunsthall” / ”Sjøbad i
sentrum”.
Tematisk fordelte innspillene seg på byform,
funksjon, miljø, kompetanse, mobilitet, teknologi og
vern.
For uten de spektakulære forslagene, fikk vi mange
innspill vedrørende mobilitet og ny teknologi. Det
er tydelig at det innenfor disse feltene ønskes
nytenkning og nye fremtidsrettede løsninger.
I tillegg kom det inn en rekke forslag om å utnytte
vinteren som en ressurs, og løfte fram byens
bygningshistorie, få inn mer farger og foreta en
opprustning generelt.

Engasjerte deltakere i gruppearbeid 21. mars 2019.
(Foto Ingvild Brox)

INNSPILL FRA WORKSHOP 1
I workshop 1 så vi nærmere på sentrum i dag, og
hvilket innhold og funksjon vi ønsker at sentrum skal
ha i fremtiden.
Grupparbeid:
• SWOT: Sentrums styrker / svakheter /
muligheter / trusler
• “Ditt drømmesentrum 2032”

På bygningssiden ble det tatt til orde for mer
fleksible bygingsformål, så som hotell, bolig og
opplevelser. Høyhus ble både applaudert og
foreslått fjernet fra sentrum. Det kom også inn
innspill om avgrensede områder for høyhus.
Grønne lunger, lekeplasser, urban park, benker,
solplasser, sjeteene og kaipromenaden ble løftet
frem som viktige satsningsområder for Tromsø
sentrum. Ellers kom det innspill om en mer
barnevennlig by og satsning på ungdommenes
steder.
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Eksempel fra gruppearbeidet 10. april 2019: Deltakerne diskuterte, noterte på gule og røde
lapper, og presenterte deretter sine hovedpoeng i plenum.

INNSPILL FRA WORKSHOP 2
Workshop 2 så nærmere på hvordan fremtidige
prosjekter kan bidra til ønsket byutvikling og
byform: Hvilke krav bør vi stille til prosjektene som
blir byen vår? Hva er hensiktsmessige rammer i
sentrumsplanen og hvordan beholder Tromsø sin
identitet gjennom fremtidig utvikling?

Noen av innspillene:

Gruppearbeid:
• God byutvikling - hvordan får vi det til?
• Byform med identitet - hvordan ser byen ut i
2032?

• Fiskeplasser.

• Snu byen mot sundet.
• Låste kaiarealer er ikke greit.
• Variasjon i utforming av sjøfronten.
• Sitteplasser i langs sundet.
• Bysauna a la Helsinki.
• Møteplasser - folkehelse.
• Bedre informasjon.
• Etablere gode passasjer gjennom kvartalene.

Innledningsvis var det en presentasjon om Vervet
og tanker rundt høyhus. Sistnevnte tema var
hyppig framme på notislappene, med et sprik i
budskapet fra “Nei til høyhus” til “Ja til høyhus, men
med kvaliteter”, samt sprik i hvor disse evt. skal
plasseres. Samtidig tok mange til orde for bevaring
av trehusbebyggelsen og snakket varmt om
Tromsøs identitet og sårbarhet for ny bebyggelse
som sprenger skalaen i forhold til de historiske
byggene.

• Gode sammenhenger ned mot sundet og også
gode forbindelser også opp mot toppen av øya.
• Oppgradere eksisterende parker og byrom.
• Parker som lekeplass og møteplass.
• Fokus på barn- og ungdomsbyen.
• Aktivitetsparker.
• Fornye og forbedre flotte historiske parkarealer.
• Benytt arktiske blomster.
• Fokus på både sykkel- og skiforbindelser.
• Torghuken med arealer nord og syd er viktig
satsningsområde i sentrum.
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BYROMMENES BETYDNING
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BYROMSNETTVERK

Byromsnettverk illustrasjon fra rapporten: Byrom – en idéhåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder (2016).
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NETTVERK OG HIERARKI
Illustrasjonen over viser et viktig prinsipp for
moderne sentrumsplanlegging. Viktige målpunkter
som arbeidsplass, skole, barnehage, idrettsplass og
annet kobles sammen i et nettverk av gode gangog sykkelforbindelser. Uterommene med parker,
torg, lekeplasser og kaiareal utgjør en vesentlig
del av dette urbane nettverket. På illustrasjonen
inngår en markering av 10-minuttersbyen (grå sirkel
i striper). En annen benevnelse er ”hverdagsbyen”,
det betyr at hverdagslivet danner grunnlag for
de store strukturelle planene for bolig, areal og
transport. I ”hverdagsbyen” er det en god miks av
tilbud i gangavstand fra hverandre.
Det er altså slik at det må mer til enn enkelte gode
byrom for å skape en velfungerende og trivelig
by. Forbindelseslinjene mellom byrommene er
med på å skape fysisk og sosial aktivitet og øke
attraktiviteten av de enkelte uterom. Samtidig er det
vanlig planleggingspraksis å arbeide med uterom
i et hierarki knyttet til lokalisering, størrelse og
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innhold. Det skilles mellom sentrale byrom (store
eller viktige byrom), mellomstore byrom og mindre
byrom, nettverket av forbindelser mellom dem og
forbindelser ut i landskapet utenfor bysonen.
De mest prominente uterommene i en by (eller
byområde) får gjerne en påkostet opparbeidelse.
Dette er med på å gjøre byens struktur lesbar og
forståelig.
Prinsippet som er vist på illustrasjonen over kan
også skaleres ned og anvendes for et byrom. Et
vellykket byrom, f.eks. et torg eller en park, har
hoved- og sekundære ferdselslinjer, soner for ulike
aktiviteter og soner for opphold. God planløsning gir
positive sosiale synergier mellom de som ferdes og
de som oppholder seg i et byrom. Trygghetsfølelse,
inkludering og tilfeldige møter gir byliv og bidrar til
en åpen, tolerant og demokratisk by.
Tromsø sentrums byromsnettverk vises på temakart
side 34-35.
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BYROM MED LEK
En allsidig og god utforming av byrommene
inviterer til fleksibel bruk. Byrom som er tilrettelagt
for flere brukergrupper, og som samtidig er gratis
å benytte, gir økt bruk. Den fysiske utformingen
og møbleringen vil være med på å definerer hvilke
grupper som føler seg hjemme der. Ulike byrom kan
tiltrekke seg folk fra ulike sosiale klasser, ulike aldre
og så videre.
Tilrettelegging for at ulike grupper kan oppholde
seg i samme område samtidig, er et bidrag til at
mennesker møtes.
Byrom tilrettelagt for lek er populære steder. Dersom
lekeplassene også blir et bra sted for voksne, er
dette fine møteplasser i nærmiljøet.
For barn og ungdom som ikke er med i organisert
idrett, kan uformelle møteplasser og grøntområder
som er tilrettelagt for både sosiale og fysiske
aktiviteter, være særlig viktige. Vi vet også at parker
og byrom spiller en sentral rolle for barn og unge
som bor i byområder med mange små leiligheter.

Hverdagens byrom
«Hverdagen er sommer, vinter, høst og vår. Det
er sol og regn. Det er støvler og sandaler. Det er
mandag og lørdag. Det er sykkel på vei til jobben.
Det er trygg vei til skolen for førsteklassingene,
det er turen til nærbutikken. Det er skolegården,
butikken, handlegata, kjøpesenteret og
arbeidsplassen.
Det er benken på gatehjørnet, fortauskafeen og
bussholdeplassen. Det er parken, hundremeterskogen, fuglekvitteret og badeplassen. Det er
morgenkaffen på hjørnet, lekeplassen klokka sju
søndag morgen og fotballøkka. Det er akebakken
og den lille skøytebanen og skisporet i parken. Det
er kveldsturen med bikkja og syttendemaifeiring. Der
vi går, sykler, lever og møtes. Det er hverdagens
byrom»

Fra: Byromsnettverk illustrasjon fra rapporten:
Byrom – en idéhåndbok. Hvordan utvikle
byromsnettverk i byer og tettsteder 2016.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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MANGFOLD AV BYROM
I en by fremstår byrommene med ulike roller
og funksjoner. Noen byrom har svært fleksibel
bruk mens andre er for arrangement, handel og
sermonier.
Mangfoldige byrom med variert innhold og
bruksmuligheter er en styrke for et bysentrum.
Det gir en spennende by både å bo i og besøke.

Motsatsen er det ensformige og kjedelige, som gir
en følelse av at man har sett alt ved å være innom
to steder.
Tromsø sentrum har et stort uutnyttet potensiale for
å utvikle de forskjellige uterommene til å bli gode
steder.
Under er eksempler fra ulike typer byrom i Danmark.

Lek en integrert del av byens utforming
I København har kommunen langs indre havn
tilrettelagt for lek som en integrert del av byens
utforming. Målet er at lek og fysisk aktivitet skal
være del av det synlige byrommet, til bruk for alle
aldersgrupper. Når en trampoline (som vist på
bildet) er anlagt langs en havnepromenade vil den
fange oppmerksomhet og derved invitere til god
opplevelse av byrommet.
http://mapio.net/place/26249900/

Inkluderende byrom - et sted for alle
På Nørrebro i København kan du finne Superkilen,
et oppholdsrom, aktivitetsrom, sosial møteplass,
og lekeplass. I tillegg er det en sykkelsti gjennom
området. Det er et sted i byen som har lykkes med
å integrere forskjellige aktiviteter. Det er til og med
et sted der flere kulturer oppholder seg sammen
fordi Nørrebro har en sammensatt befolkning, men
også på grunn av den kulturelle integrasjon av
utsmykking og aktiviteter på stedet.
https://realdania.dk/projekter/superkilen

Kunst og lek
I Utterslev Moser, som ligger i ytterkant av
København finnes en utradisjonell lekeplass.
Denne lekeplassen er nemlig en kombinasjon av
kunstutsmykking og lek. Utgangspunktet har vært å
skape en lekeplass som et kreativt og kunstnerisk
bidrag til byrommet, uten å gå i kompromiss med
lekeplassens tilbud for barn.
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_legepladser_ny/
index.asp?mode=detalje&id=9
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ÅRSTIDER
VINTER VÅR SOMMER HØST
De grønne vekstene i byens uterom kan sies å være
visuelle markører for de ulike årstidene. I tett bymiljø
har dette stor verdi. Naturopplevelsene kommer nær
ved spiring, grønt gress, blomsterflor og høstfarger.
Den mørke årstiden har også sitt med vinternakne
greiner, bær og kongler.
Det er ikke bare de visuelle opplevelsene som gjør
seg gjeldende, lukten av vår eller nyslått gress og
lyden av tørre høstblader er med å gjøre hverdagen
rikere. Biologisk mangfold med blant annet insekter,
fugle- og dyreliv er en del av årstidsopplevelsene i
en by.

Byrom må planlegges for helårsbruk. Vi har
ofte sommeren i tankene når vi tilrettelegger for
utendøsaktiviteter i byrom. Men med vinter flere
måneder i året er det viktig at vi også har en strategi
for hvordan byrommene kan være attraktive også
når det er kuldegrader.
Alle de fire årstidene har sine ressurser. Under
følger noen eksempler på ressurser vi kan utnytte,
og det finnes mange flere.
Vinteren:
Snø og is - årtida for å bruke spark, akebrett,
skøyter og gå på ski.
Våren:
Vårblomstring, snøsmelting og løkblomstring årstida for turer og andre utendørsaktiviteter.
Sommeren:
Sol, varme, vann og vegetasjon - årstida for bading,
soling og uteliv.
Høst:
Høstfarger og vann - årstida for turer, sykling og
naturopplevelser.

Fra: Byromsnettverk illustrasjon fra rapporten:
Byrom – en idéhåndbok. Hvordan utvikle
byromsnettverk i byer og tettsteder 2016.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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TROMSØS BYROM
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BYROM OG GRØNNSTRUKTUR
Registrering og kategorisering

Gyllenborg
skole 24

06

23

07

05

Hålogaland
01
teater

Torgaksen

15

08

21

02
03

Molo ved
Framsenteret

22

16
04

Mack

Storgata

14
09

19

13

10

20

17

12
18

Indre havn

Prostneset
Sørsjeteen

11

Nordsjeteen

Byparker
Skolegård
Byrom: Park
Byrom: Plass

34

Gågate
Gangsone prio.
Gatetun
Smau og smått
Hovedgangnett

Kaiarealer oﬀ. tilgj.
Kaipromenade

Historisk miljø: Skansen

*
**

Vern kulturminneloven
Bevaring PBL

01

26
40
28

25

39
34
30

33

35

38

29

Nordbybåndet 36

Hansjordnesbukta
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Plass ved Framsenteret

03

Polariaplassen

04

Byrom ved sørsjeteen

05

Muséparken

06

Strimmelen lekeplass

07

Gatetun Prestengata

08

Strandskillet

09

Strandtorget

10

Plass foran Prostneset

11

Park ved Prostneset

12

Roald Amundsens plass

13

Richard Withs plass

14

Kirkeparken

15

Kongsparken

16

Storgata

17

Smørtorget

18

Søren Fløttmanns plass

19

Torghuken

20

Stortorget

21

Erling Bangsundsplass

22

Rådhusparken

23

Steensparken

24

Gyllenborg skolegård

25

Ingvald Jaklins plass

26

Rambergan

27

St. Hanshaugen

28

Lekeplass i Fogd Drejers gate

29

Tollbodfjæra

30

Vollgrava, torget ved Skansen

Vervet

31

Torget på Vervet

32

32

Felles parken på Vervet

37

Seminarneset

33

Fridtjof Nansens plass

34

Almelunden

35

Seminarhagen

36

Nordbybåndet

37

Byrom med lek på Seminarneset

38

Kvartalet v. Otto Sverdrups gate

39

Torget i bukta

40

Skriverplassen

Byrommene er nærmere beskrevet på side 15 - 18.
Smau og smått, og nye gatetun i Nordbyen er ikke kommentert på listen. Se Områdereguleringsplan for Nordbyen,
Reguleringsplan for Vervet og Sentrumsplanens gatebruksplan for nærmere informasjon.

ID. 225 SENTRUMSPLAN 2020-2032

Plan for offentlige rom (POR): Viktige byrom

100 m

Dato: xx.12.2019
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Teaterplassen
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Byrom - flerfunksjonelle rom: 5 prinsipper
1.
2.
3.
4.
5.

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

BYROM OG GRØNNSTRUKTUR
Listen under utdyper innholdet i temakartet på
side 34 - 35.Ved etablering av nye byrom eller
oppgradering av eksisterende byrom, drøftes
innholdet under som et utgangspunkt for å skape et
attraktivt og godt byrom med lek.
Generelt om innhold: Hvert sted skal gi mulighet
for 4-7 aktiviteter, fordi det gir en positiv synergi
der den ene aktiviteten understøtter den andre.
F.eks. sitteplass, ulike leke- og aktivitetsarealer,
utsiktspunkt, attraksjon/kunst og ganglinje.
Byrommet skal være en god sosial møteplass på
tvers av aldersgrupper.
Ganglinjer skal anlegges på en måte som gir best
mulig fallforhold og sikrer gode ferdselsmuligheter
for alle. Videre må ganglinjene lokaliseres slik
at det blir en positiv sosial dynamikk mellom de
gående og de som oppholder seg på sitteplasser/i
aktivitetsområder. Krav til universell utforming skal
legges til grunn ved planløsning og formgivning.
Byrommet skal oppleves trygt å være i, både på
dagtid og kveldstid. Overvannshåndtering skal skje
etter prinsippene i VAO- rammeplaner.
Plan for offentlige rom (POR) Nordbyen (vedlegg
til områderegulering Nordbyen) gir spesifisert
beskrivelse og innhold for hvert byrom i Nordbyen.
BYROM PARK:
Muséparken, Kongsparken og Skriverplassen.
Større grønne byrom (10-14 daa), med frodig
trevegetasjon og gressdekke.
Innhold:
Sitteplasser i solen/med le, piknikplasser, ganglinjer,
skilek, utsiktspunkt, uorganisert idrett, lekeareal
for små barn, aktiviteter for eldre, informasjon om
vegetasjon og historie, kunst, attraksjoner alle
årstider, paviljong, sykkelparkering, belysning,
biologisk mangfold ved Nordnorsk/stedegen tre- og
buskvegetasjon, samt gress/urter.
Aktiviteter for alle aldersgrupper, universell
utforming gjennom at slake partier utnyttes til
opphold og lek og hovedganglinjer anlegges på en
måte som optimaliserer ferdsel for alle.
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SKOLEGÅRD
Gyllenborg barneskole.
I skoletida et uterom for elevene og de ansatte. På
ettermiddager, i helg og i ferier et aktivitetsområdet
for barn.
Skolegården er nylig blitt oppgradert, men må driftes
og gjerne få mer vegetasjon.
BYROM PARK:
Kirkeparken, Roald Amundsens plass,
Steensparken, Rådhusparken, Rambergan,
St.Hanshaugen, lekeplass i Fogd Drejers
gate, Fellesparken på Vervet, Almelunden,
Seminarhagen, byrom på Seminarneset og
kvartalet ved Otto Sverdrups gate.
Mindre grønne byrom (mindre enn 6 daa), med
grønt preg ved treplanting og betydelig innslag av
grønne vekster.
Innhold:
Aktiviteter og bruk for alle med blant annet
møteplass/sitteplasser i solen/med le, sosial
dimensjon, aktiviteter for alle aldersgrupper,
attraksjon/kunst, sykkelparkering, belysning,
biologisk mangfold ved Nordnorsk/stedegen tre- og
buskvegetasjon, samt gress/urter.
BYROM PLASS:
Teaterplassen, plass ved Framsenteret,
Polariaplassen, Byrom ved sørsjeteen,
Strandtorget, park ved Prostneset, Smørtorget,
Søren Fløttmanns plass, Erling Bangsunds
plass, Stortorget, Torghuken, Ingvald Jaklins
plass, Vollgrava, torget ved Skansen, torget på
Vervet, torget i Hansjordnesbukta.
Parken ved Prostneset, Strandtoget og Nansen
plass, skal ha tilrettelegging for barn og unge.
Innhold:
Sitteplasser i solen/med le, innslag av lek og
aktiviteter for alle aldersgrupper, sykkelparkering,
belysning og annen gatemøblering, attraksjon/
kunst, Nordnorsk/stedegen tre- og buskvegetasjon.
Evt. opphøyde felter med gressvegetasjon eller
blomstrende vegetasjon.
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GÅGATE:

Storgata, fra Strandskillet til Bispegata.
Innhold:
Sitteplasser i solen, aktivitets- og møtepunkter,
sykkelparkering, belysning og annen gatemøblering,
attraksjon/kunst, Nordnorsk/stedegen tre- og
buskvegetasjon.
GANGPRIORITERT SONE:

Nordbybåndet. Se Plan for offentlige rom (POR)
Nordbyen (Områderegulering Nordbyen).
GATETUN:
Prestenggata og gatetun på Prostneset.
Gatetunene skal dekke to hovedfunksjoner: gate
med regulert/noe trafikk evt. også parkering og
opphold og lek. Det må etterstrebes plasskvaliteter
med innslag av grønt og solfylte soner.

Byparker
Skolegård
Byrom: Park
Byrom: Plass

Gågate
Gangsone prio.
Gatetun
Smau og smått

Innhold:
Sitteplasser i solen/med le, innslag av lek og
aktiviteter for alle aldersgrupper, sykkelparkering,
belysning og annen gatemøblering, Nordnorsk/
stedegen tre- og buskvegetasjon.
SMAU OG SMÅTT:
Smale, bilfrie gangveger gjennom tett bebyggelse
som fungerer som snarveger.
KAIPROMENADE INKLUSIVE KAIAREALER SOM
ER OFFENTLIG TILGJENGELIGE:
Innhold:
Gang og rekreasjonsareal, sitteplasser, lekog rekreasjonsareal for alle aldersgrupper,
kunstsatsning etter egen plan, uorganiserte
aktiviteter, levende havn og historiefortelling med
mer.

Hovedgangnett
Kaiarealer, offentlig tilgjengelig
Kaipromenade

Kartet viser nettverket av byrom som er knyttet
sammen av fotgjengervennlige forbindelser.
Kartet viser at Tromsø har et godt nettverk av byrom
i store deler av sentrum. Det kjennetegnes av et tett
nettverk av offentlige byrom forbundet med gatene

100 m

og kaipromenaden langs sjøen. Særlig nedre del
av sentrum, med sentrumskjernen og Nordbyen,
kommer godt ut når det gjelder tilgjengelighet for
gående fordi det er flatt.

37

0225 KOMMUNEDELPLAN FOR TROMSØ SENTRUM 2020-2032 / PLANVEILEDER FOR OFFENTLIG BYROM

LEKEPLASSKRAV VED BOLIGETABLERING
I følge kommuneplanens arealdel (KPA) skal det
i nye boligprosjekter etableres lekeplasser av tre
typer: Strøkslekeplasser, kvartalslekeplasser og
nærlekeplasser, i tillegg til ballfelt.

Ved etablering av lekeplasser og ballplass er det fire
forhold som spiller inn jfr. tabellen under:
- Brukergruppe (alder)
- Nærhet til bolig
- Størrelse på lekearealet/ballplass
- Innslagspunkt mht. antall boliger

Utdrag fra Kommuneplanens arealdel (KPA) 2017-2026. Bestemmelse 4.2. Arealkrav til lekeplasser/felles
uteoppholdsareal. Gjelder reguleringsplaner for nye boliger.

Sentrumsplan 2008
Illustrasjonen viser
offentlige lekeplasser i Tromsø sentrum.
Strøkelekeplass er
markert med stor
sirkel R=500 m og
kvartalslekeplass
med mindre sirkel
R=150 m.

Strøkslekeplasser:
Gyllenborg skole og Skriverplassen. I tillegg er også
Elvebakken tatt med selv om den ligger utenfor
områdeavgrensningen for sentrumsplanen

Kvartalslekeplasser:
Kongsparken, Steensparken, Fogd Drejers gate,
Prestengata gatetun, St. Hanshaugen, Strimmelen,
Skipsverftstomta (framtidig lekeplass).
Lekeplassene er lokalisert i øvre del, i tråd med
planlagt boligetablering i denne delen av sentrum.
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*

*

*

Soner med dårlig lekeplassdekning

*

Nye større lekeplasser (i prosjekt- og planfase)

Utfordringer og muligheter for
sentrum
• Lekeplasskategoriene i KPA (strøks-, kvartals- og
nærlekeplass) er i reguleringsplansaker ikke blitt
brukt på en konsekvent måte i sentrum. Kategoriene
er brukt forskjellig i ulike reguleringsplanprosesser.
• Lekeplasskategoriene slik de fremkommer i
sentrumsplanen 2008 er heller ikke fulgt opp
ved opparbeidelse av lekeplassene. Dermed er
kvartalslekeplasser som skal opparbeides for
aldersgruppen 6-13 år blitt opparbeidet for de aller
yngste, dvs. 0-5 år. Eksempler på dette er bl.a.
Prestenggata og Steensparken.
• Nærlekeplasser i kvartaler eller på egen tomt er
for store deler av sentrum fraværende eller svært
sparsomt opparbeidet. Stedvis kan man finne en
vippehuske og et skyggefullt areal til lek og felles
uteopphold. Nærlekeplassene skal være et tilbud
nær bolig for de aller minste barna (0-5 år). I
bysentrum med trafikk og forurensning er det særlig
viktig at det er avskjermede, trygge lekearealer for
de minste barna. I mangel av nærlekeplasser ved
bolig er løsningen ofte at de minste barna bare
leker inne. Det er problematisk med hensyn til
sosialisering med andre barn og motorisk utvikling.

• For større barn og ungdom er det nåværende
leketilbudet i sentrum dårlig. Oppgraderingen av
Gyllenborg skolegård er riktignok et stort og flott
tiltak, men det kan ikke i dekke behovet for hele
sentrum.
Ny lekeplass på Prostneset (som er under
planlegging) vil være svært positivt. Ellers er
det særlig i søndre del av sentrum det mangler
lekeplasser. Detaljreguleringsplanen for Verftet og
områdereguleringsplanen for Nordbyen vil være
drivere for utvikling av nye lekeplasser i nordre del
av sentrum.
• Et faktum som forsterker den negative tendensen
for lekearealene i sentrum er at eksisterende
lekeplasser ikke har et innhold og bruksmuligheter
som er spennende. Det er kanskje det som er
hovedgrunnen til at det er lite barn å se på de
avsatte arealene til lek i sentrum?
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Type lekeplass i KPA

Nye kategorier for
sentrum

Målgruppe
alder

Superlekeplass

Superlekeplass B: Barn 0-5 år
Superlekeplass U: Storebarn/ungdom: 6-15 år

Bypark

Alle aldersgrupper

Kvartalslekeplass

Byrom med lek
*)

6-12 år (barneskolealder)

Nærlek

Fellesprivat med lek
**)

0-5 år (barnehagealder)

Strøkslekeplass/
bydelspark

*) Overlappende funksjoner: Byrom med lek inngår i bypark og superlekeplass U. Byrom med lek omfatter park, plass, gatetun og
skolegård. **) Dersom bolig i kvartal/tomt ligger vis a vis byrom med lek, kan kommunen tillate at lek på fellesprivat kan løses i byrom
med lek. Av denne grunn skal byrom med lek også ha noe tilrettelegging for de minste barna.
Ballfelt inngår ikke i tabellen: I sentrum har vi noen få ballbaner i midtre/nordre del; I Gyllenborg skolegård, Fogd Dreyers gate og på
Skriverplassen.

NYE LEKEPLASSKATEGORIER
I arbeidet med revisjon av sentrumsplanen er det
ønskelig med en ny tilnærming til de offentlige
fellesarealene. Det som særpreger sentrum
og gjør det anderledes enn ytre by er at den
begrensede mengden offentlig tilgjengelige
uteareal. Bebyggelsen er tett, det er mange
overlappende funksjoner presset inn på et
begrenset areal. For byrommene gir dette seg
utslag i at mange brukergrupper må dele på de
tilgjengelige arealene.
De nye kategoriene for lek i sentrum er derfor rettet
mot en hovedaldersgruppe, men ut over dette
skal det være noe tilrettelegging for alle alders- og
brukergrupper.
Det skal være et attraktivt og mangfoldig tilbud for
barn i sentrum. De nye kategoriene har dette som
utgangspunkt. Et mangfold av områdetyper skal
være med på å skape et spennende, utfordrende og
inkluderende miljø.
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LEK NÆR BOLIG
Ved boligetablering i kvartal eller på en
eiendom skal det for fellesprivate arealer med
lek opparbeides lekeareal for de minste barna
(målgruppe 0-5 år - tidligere kategori nærlek).
Ut over dette vil det i de offentlige byrommene,
byrom med lek, legges noe tilrette for denne
aldersgruppen. De minste barna får dermed et tilbud
i umiddelbar nærhet til bolig, avskjermet fra byens
liv og støy. Med et ønske om inkluderende offentlige
byrom for alle aldersgrupper skal det også være noe
for de minste i de offentlige byrommene. Alle skal
kunne samles og trives i de offentlige byrommene.
Fellesprivate arealer med lek skal lokaliseres på det
best egnede arealet for opphold med tanke på sol
og vind.
Kommunen kan godkjenne fellesprivate arealer med
lek i fasade eller på tak, ut fra en skjønnsmessig
vurdering av oppholdskvalitetene.
Generelt skal fellesprivate arealer være et sosialt
møtested utomhus for alle beboerne i et kvartal eller
på en eiendom.
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Nye og oppgraderte lekeplasser for barn (B)
og ungdom (U). Superlekeplass for barn: På
Strandtorget
Superlekeplass for store barn/ungdom: På
Prostneset og Fridtjof Nansens plass (sistnevnte
med skating og rollerblades).
Superlekeplassene skal fungere som
attraksjoner i sentrum for tilreisende og hele
byens befolkning. Målet er at utenbys befolkning
velger sentrum som sted for handel og opplevelser,
fordi det også er et godt tilbud for barn og unge her.

Superlekeplasser

De største parkene i Tromsø sentrum får kategori
bypark. Disse er:

1
Bydelsparker

Byrom med lek

2

3

1. Muséparken 10 daa.
2. Kongsparken 9 daa.
3. Skriverplassen 14 daa.
De grønne byparkene gir mulighet for klassisk
parkopplevelse med mye grønt inkl. trær.
Lekemulighetene er mange og hele familier kan
samles her.
Byrom med lek: Muséparken, Strimmelen,
Prestengfgata, Strandtorget, Prostneset,
Kongsparken, Gyllenborg skolegård,
Steensparken, Erling Bangsundsplass,
St.Hanshaugen, Fogd Dreyers gate,
Skriverplassen, Verftet og Seminarneset.
Disse arealene omfatter ulike type byrom, så som
park, plass og skolegård med et leketilbud for barn.
Målgruppen er 6-12 år, men det skal også være
noe tilrettelegging for de aller minste (0-5 år). Merk:
I kategorien byrom med lek, inngår både byparker
og superlekeplasser, fordi disse områdene skal
inkludere et leketilbud for aldersgruppen 6-12 år.

Sentrumsplanen åpner for en tosidig håndtering av lek og aktiviteter i
sentrum:
Det ene er å skape gode møteplasser og aktivitetssteder for ALLE. Det
andre er å ivareta BARNS lekearealer jfr. rikspolitiske retningslinjer for
å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
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PLANSTATUS OG PLANKRAV

FYLKESKVARTALET:
Kommende
områderegulering

MUSEUM-MACH:
Pågående detaljreguleringsplan

AUSTADKVARTALET:
Pågående detaljreguleringsplan

NORDBYEN: Områdereguleringsplan (deler
av planen er vedtatt)
VERVET: Vedtatt
detaljreguleringsplan

Plankrav: Detaljregulering kaipromenade
Kaipromenade
Sjøfront: Analyse-influensområde
Planavgrensningene er omtrentlige
100 m

Temakartet over er en foreløpig utgave.
Kartet viser nylig vedtatte reguleringsplaner i
Nordbyen og pågående reguleringsplanarbeid
for Mackkvartalet og Austad, samt kommende
planarbeid for Fylkeskvartalet.
Kaipromenaden videre prosess:
Oransje markering, på strekningen fra Skansen
til Holagaland teater i syd, er det behov for et
reguleringsplanarbeid evt. prosjektarbeid for å
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avklare kaipromenadens areal (bredde/utstrekning),
bruk og funksjoner.
Gode løsninger må utarbeides i tett samarbeid
og dialog med næringsutøvere og eiere langs
kaipromenaden. Samtidig må Tromsøs befolkning
få anledning til å være med og si sitt til en
framtidig plan. En presserende utfordring langs
sjøen er å minske andelen av parkerte biler og
regulere kjøretrafikk, slik at folk ferdes trygt langs
kaipromenaden.
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BYLIV UTE OG INNE
AKTIVE FASADER OG INNGANGSDØRER
Rapporten Byrom - en idéhåndbok tar opp en
sammenheng mellom bygg og uterom. Målet er en
best mulig interaksjon mellom aktiviteten i et bygg
og uteområdet (byrommet) utenfor.
Åpne fasader, akiviteter som trekker ut på gate
eller torg, for eksempel uteservering, handel
og inngangsdører, er indikatorer på denne
interaksjonen. Med åpne fasader menes fasader
dekket med store vindusflater.

Prinsipper for etablering av gode byrom:

Første etasje i sentrum skal henvende seg til byrom,
gater og torg og skape aktivt byliv og bygulv.

1. Smarte relasjoner mellom bygg og uterom.
2. God materialbruk, god arkitektur og
landskapsarkitektur.
3. Vegetasjon og regnvann - en ressurs i
utformingen.
4. Elementer som styrker tilhørighet og identitet.
5. Lokalklimaet - solveggen og beskyttelse for
vær.
6. Sted for opphold og bruk.
7. Bevegelse - en del av byrommet.
Vedrørende pkt. 1
Smarte relasjoner mellom bygg og uterom:
Bygningen og byrommet skal gjensidig gi
noe til hverandre. Første etasje skal ha
aktivitet og variasjon i fasadene. Første
etasje skal “åpne seg” mot byrommet.
Innganger legges mot byrommet, ikke mot
parkeringsplass på baksiden.

Sammenheng mellom ute og inne

Byromsnettverk illustrasjon fra rapporten: Byrom
– en idéhåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk
i
byer
og
tettsteder
2016.
Kommunalog
moderniseringsdepartementet.
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Registrering av inngangsdører og
åpne fasader
I Tromsø utmerker Storgata seg som
en av de mest vellykkede gatene
med hensyn til åpne fasader og
byliv i gata. Kartillustrasjonen viser
at det i Storgata er tettest mellom
inngangsdørene (sorte piler) og
åpne fasader/vinduer (oransje linjer).
Dørene fungerer som målpunkter for
de som ferdes i sentrum. De åpne
fasadene aktiverer gatene ved at
det blir en dynamikk mellom det som
skjer innendørs og bylivet utendørs.
Storgata er forbilde for øvrige deler
av sentrum. En tilsvarende satsning
langs sjøen vil gi økt byliv (og
opplevelse av trygghet) i nedre del av
sentrum.

Byparker
Skolegård
Byrom: Park
Byrom: Plass

Gågate
Gangsone prio.
Gatetun
Smau og smått

Kaiarealer off. tilgj.
Kaipromenade

Kulturinstitusjon

Kirke

Skole

Bussteminal

Kjøpesenter

Båttransport

Butikker og kafeer:
BYGULV inne

Ingvald Jaklins plass:
BYGULV ute
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100 m

Viktige byrom og offentlige bygg
Registreringskartet viser lokalisering
av offentlige bygg: Kulturinstitusjoner,
skoler, kjøpesenter, kirke,
bussterminal og båttransport.
De offentlige byggene er som
kartillustrasjonen viser, i stor grad
lokalisert nær de viktige byrommene
i Tromsø sentrum. Dette gir en
gjensidig gevinst og et potensiale
for aktiviteter innendørs og utendørs
i byrommene. Inngangsdørenes
lokalisering og åpne fasader vil
også for de offentlige byggene være
av betydning og generere byliv.
Oppgradering av eksisterende bygg
med nye inngangsdører og vinduer,
kan på mange måter sees på som en
by(livs)reparasjon.

Skissen til venstre er et eksempel på innegulv og
utegulv i Tromsø sentrum:
I moderne byplanlegging brukes begrepet “byens
gulv”. Det vil si tilgjengelige gulvareal i 1. etasje,
både innendørs og utendørs. Reelt sett er det disse
arealene (ute/inne) som brukes når man er i byen.
Utendørs er det gatene og byrommene som er
bygulvet, innendørs er det for eksempel butikker,
kafeer, kino. Disse gulvarealene, arealene til felles
bruk i et bysentrum, bør helst flyte sammen uten
terskler og barrierer. En god sammenheng og helhet
gir synergier og byliv.
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SOL I BYROM

SOLFYLTE AREALER

100 m

Temakartet over viser byrom som skal ha gode solforhold.
I vårt klima er solfyle uterom viktige for at folk trekker ut i byens uterom. Varme solstråler og le er viktig.

Sol på campus i Tromsø
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UNIVERSELL UTFORMING
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Flatt terreng - kan brukes av alle. Maks 1 : 21.
Skrått terreng - kan brukes av manuell/elektrisk rullestol. 1: 20 til og med 1 : 10.
Bratt terreng - ikke tilgjengelig for elektrisk rullestol.
100 m

FALLFORHOLD OG TILGJENGELIGHET
Temakartet over er både en registrering av
eksisterende terreng i sentrum og en plan som gir
føringer for fremtidig byutvikling og satsning på
offentlige byrom. Områdene som er markert med
lysegul farge, nedre del av sentrum, er tilnærmet
flatt. Her er det mulig å realisere optimale løsninger
med hensyn til fremkommelighet og universell
utforming.

videre etter bestemmelser om oppgaver og hensyn
som skal ivaretas i planleggingen, herunder § 3-1
bokstav e), om å ”legge til rette for god utforming
av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode
oppvekst- og levekår”. Samlet gir dette føringer for
områders utvikling. Tilrettelegging av arealer for
opphold og ferdsel eller tilgang på areal til parkering,
atkomst med mer bør følges opp fra et overordnet
nivå til et mer detaljert nivå i planleggingen.

Formålsparagrafen i plan- og bygningsloven
understreker betydningen av universell
utforming ”i all planlegging og for det enkelte
byggetiltak”. Loven understøtter dette prinsippet

Hentet fra Veileder, høringsutgave 2017. Universell
utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Temakartet over viser at det går et skille i
Storgata; På østsiden av Storgata ned mot sjøen
er det tilnærmet flatt og god tilgjengelighet, mens
det er stigende terreng overfor Storgata, og brattere
og brattere mot øvre del av sentrum. Byrom i
nedre del vil kunne utvikles optimalt med hensyn
til universell utforming fordi eksisterende terreng
er flatt. Alle brukergrupper, inkludert mennesker
med funksjonsnedsettelser, vil kunne være likestilt i
dette området. Her vil innsats og ressurser til byrom
gi mest igjen for alle. Det vil ikke minst gangne
besøkende, turister og en aldrende befolkning.

Fra Grønnegata og oppover kan man knapt ta
seg fram med elektrisk rullestol på grunn av
brattheten. Det resulterer i at barn eller voksne
med funksjonsnedsettelser må kjøres med bil for å
komme til et byrom. En annen utfordring er at bratte
skråninger gjør at det er vanskelig å etablere flate
(universelt tilrettelagte) soner for lek og opphold.
Positive unntak er lekeplassen ved Strimmelen,
Prestenggata, Gyllenborg skolegård og lekeplassen
i Fogd Dreyers gate. Disse bør satses på som
lekeplasser med særlig god universell utforming i
øvre del av sentrum.
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Inkluderende byrom med likestilt bruk
Plan- og bygningsloven med byggeteknisk forskrift,
TEK17, gir føringer for hvordan universell utforming
skal håndteres i plan- og byggeprosesser. I tilegg
foreligger en rekke tematiske veiledere for dette
feltet.

Hukeliste ved utforming av byrommene
• Planløsning: De best egnete arealene med
tanke på sol og terreng bør brukes til oppholdsplass
og lek. Ulike alternativer som tar terrenghøyder
bør vurderes for å søke å optimalisere forholdene
for mennesker med bevegelsesutfordringer. En
helhetlig vurdering og tilnærming kan i mange
tilfeller være kostnadsbesparende fordi man kan
finne fram til løsninger uten ramper, kanter og
uheldige terrengsprang.
• Fremkommelighet: Utearealer og
transportanlegg må utformes slik at
bevegelsesflyten blir intuitiv og forståelig.

Universell utforming er et stort felt som rommer en
rekke fagtema som krever særskilt kompetanse
ved planlegging og prosjektering. Ut over temaet
fremkommelighet som her er behandlet på et

• Sosial dimensjon: Gode sitteplasser der alle
kan oppleve å være del av et fellesskap, er viktig.
For eldre er arm- og ryggstøtte essensielt. For
rullestolbrukere er plass for rullestolen inntil øvrige
benker og plass ved utebord viktig. Tilgjengelige
offentlige toalett teller også med for bruk av parker
og plasser særlig for den eldre del av befolkningen.
• Lek og aktivitet: Det er to vesentlige punkter
for deltakelse i lek og aktivitet. Først og fremst må
hindre som terskler og ufremkommelig dekke bort.
Og like selvsagt; Man må kunne være med og delta
i leken. Den sosiale dimensjonen er viktig for alle
aldersgrupper. Formgivningen må ivareta nærhet til
foreldre, trygghetsfølelse og likeverd.
• Vintersituasjon og drift: God vinterdrift er
helsefremmende og inkluderende. I arbeidet med
uteromsplaner må vinterdriften gjennomtenkes slik
at gode ferdselslinjer og enkel bruk ivaretas.
Listen over er ikke uttømmende, men kan brukes
som en ramme for å drøfte hvordan man skal sikre
at byrom virkelig blir inkluderende.

overordnet nivå for hele sentrum, kreves kunnskap
om hovedgruppene av funksjonsnedsettelser:
Syn, hørsel, motorikk og kognitiv evne i tillegg til
kunnskap om allergier (ved plantebruk i offentlige
byrom).

Illustrasjonen fra www.difi.no er en påminnelse om at normalbefolkningen til en hver tid består
av mennesker med ulike behov og ulike brukspreferanser. Byrommene må formgis slik at hele
bredden av befolkningen kan ha positive opplevelser ute.
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Sentrum har ikke et markaareal, eller en
skjerpatrapp eller et Charlottenlund – men et
spennende område langs sjøen som er 2 km langt
og har et stort utviklingspotensiale for aktiviteter og
opplevelser.

Målsetning: Kaipromenaden skal
utvikles til å bli sentrums største
rekreasjonsareal!

I flere tiår har det vært et uttalt ønske å etablere en
kaipromenade gjennom sentrum. Sentrumsplanen
fra 2008 har flere bestemmelser som ivaretar
intensjonen om etablering av en kaipromenade.
Dessverre har lite har skjedd ute i felten, utenom
tiltak i indre havn utenfor Kystens hus og syd for
Torghuken ved sitteplasser, gjerde og adkomst til
småbåthavn. Ved Framsenteret er det også gjort
tiltak, ved en gruset veg langs sjøen.
Erkjennelsen nå, ti år etter forrige sentrumsplan,
er at det trengs en aktiv og målrettet satsning
for å komme videre. Problemstillinger knyttet til
arealbruk, funksjoner, opparbeidelsesstandard,
næringsutøvelse og parkering og opphold og
bruk for publikum krever en åpen og regulert
prosess med involvering av byens befolkning,
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Kaipromenaden skal bli et sted for vandringer,
jogging, med punkter for aktiviteter og trening,
kunstopplevelser, sosiale møtepunkter,
historiefortelling, solsteder, aktiviteter ved og på
sjøen og med en levende havn for å nevne noe.
Realisering av kaipromenaden skal være
et byutviklingstiltak og samtidig et storstilt
folkehelsetiltak i sentrum! Satsningen vil rette seg
både mot kommunens egen befolkning i tillegg til
turistnæringen.
inkudert. de som bor og jobber i denne sonen. I et
offentlig-privat samarbeid må vi jobbe frem en plan
(reguleringsplan eller prosjektplan) som er forankret
både hos kommunen, private aktører, næringsliv
og politikere. De involverte partene må sammen
“eie” målsetningen om et byutviklingsprosjekt langs
sundet.
Kaipromenaden kan bli et sted for:
• Kunstopplevelser
• Uorganiserte aktiviteter
• Møteplasser - sosiale steder
• Levende havn - båtliv
• Historiefortelling
Listen kan med fordel forlenges (i prosjektfasen)
ved å fokusere på klima, vitenskap, håndtverk og
biologisk mangfold for å nevne noe.
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KUNSTSATSING LANGS SJØFRONTEN
Tromsø kommune og KORO (statens organ for
Kunst i offentlige rom) har inngått en femårig
intensjonsavtale med fokus på kunst som del av
byutviklingen i Tromsø.

Håndbok for
kunst og byrom //
Tromsø sjøfront

Prosjektet kunst og byrom langs sjøfronten har
som formål å integrere kunst i byrommene langs
sjøfronten i Tromsø til glede for et allment
publikum. Kunstprosjektet skal bidra til å utvikle
kaipromenaden og sjøfronten til en ny arena for
kunstopplevelse og samhandling.

raumlaborberlin // Koro // Tromsø Kommune

I Håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront, se
vedlegg, inngår et eget temakart (over) som viser
avsatt sone for kunst i sjøfronten.
Det er en intensjon at kunst - og byromsprosjektene
vil bidra til å snu byen mot vannet ved å skape
unike og stedsspesifikke byrom langs sjøfronten, og
samtidig gi nytt innhold til kaipromenaden som et
sammenhengende byrom og sted.
Kunst som metode
Kunstprosjektet har fokus på barn og unges tilgang
til kunst av høy kvalitet, samt deltagelse av ulike
brukergrupper i utviklingen av nye møtesteder langs
sjøfronten. Kunstneriske metoder vil bli brukt for å
involvere og nå fram til nye brukergrupper.

Illustrasjon: raumlaborberlin
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Foto av Tollbodfjæra med
Skansen i bakgrunnen

Sittekant i solen utenfor Kystens hus.

Sentrums eneste naturlige fjære, Tollbodfjæra v. Skansen.

Sitteplasser og tilgang til småbåthavna.

Utsikt mot Ishavskatedralen, Tromsdalstinden og båthavna.

Kaiarealet mellom Prostneset og Strandtorget.

Langs fasaden ved Nerstranda senter.

Opparbeidet gruset turveg syd for Framsenteret.
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Lett tilgjengelig, men nakent på siden mot sjøen ved HT.
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ANALYSER KAIPROMENADE
01

SVAK PÅKOBLING TIL
BAKENFORLIGGENDE BYROM

04

ÅPNE FASADER

LUKKEDE FASADER

05

02

KONTAKT MED VANNET

PARKERING

MYE TRAFIKK

03

SITTEPLASSER

SOLFYLTE SONER

06

AKTIV KAI

ISPS (HAVNESIKRING)

Illustrasjonene over og foto på forrige side,
viser både utfordringer og muligheter langs
kaipromenaden. Ved realisering av en
kaipromenade kan man samtidig gjennomføre
forskjellige prosjekttiltak som gir sterkere tilknytning
mot sjøen og aktiviteter langs sjøen. Det kan gi
sentrum en ny (styrket) identitet som arktisk by ved
havet.

4. Illustrasjonen viser at det meste av fasader på
siden mot sjøen er lukket. Det forteller at byen ikke
er henvendt mot sjøen/sundet. Inngangsdører og
åpne fasader bidrar til byliv. Langs kaifronten er
det mange tilgrensende mørke bakgater og små
plasser. Åpne fasader i tillegg til god belysning vil
være av vesentlig betydning for at folk skal føle seg
trygge når de ferdes i denne delen av sentrum.

1. I søndre del av sentrum er det svak påkobling mot
bakenforliggende byrom. Det mangler både gode
ganglinjer og strukturelle forbindelser.

5. Store deler av dagens kaipromenade er bilenes
domene. Stedvis er det mye blandet trafikk og det er
mye parkering inntil og langs kaipromenaden. Her
er det behov for tiltak - om man skal lykkes med å
skape en kaipromenade med rekreasjonskvaliteter.

2. Kun i indre havn er det kontakt med (nærhet
til) vannet; I småbåthavna, i Tollbodfjæra og ved
kommende byromsprosjekt på Slippen (Vervet).
3. De solfylte arealene på molo og sjeteer mangler
sitteplasser. Det er noen sitteplasser langs
kaipromenaden i dag, men det er for få og det er for
langt mellom hver sitteplass.

6. Det er aktiv kai langs hele strekket fra
Hansjordnesbukta til moloen i syd, noe som
er viktig for byens næringsliv, men også en
opplevelseskvalitet. I dialog må man finne fram til
smidige løsninger som ivaretar flere målsetninger for
kaipromenaden. Havnesikring gjør kaia utilgjengelig
i perioder
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HISTORISKE PARKER - FREMTIDIG UTVIKLING

Historiske parkanlegg/deler av historiske parkanlegg i Tromsø sentrum
Fremtidig formgivning: Nyformalisme/klassisk utforming/ta vare på og utvikle dagens preg.
Gjelder Roald Amundsens plass, Kirkeparken, Rådhusparken, Steensparken og hagen i Skippergata 11.
Vern av tregruppe. Almelunden ved Tinghuset, en rest av et tidligere større parkanlegg ved Seminaret.
Fremtidig formgivning: Ny moderne formgivning evt. refortolkning av tidligere hagestil. Gjelder Musèparken,
Kongsparken, Rambergan og Fridtjof Nansens plass.

100 m

Med historiske parker menes her parkanlegg fra
1860 tallet og fram til 1950. Parkene har fremstått
med en tydelig planløsning og formgivning med
gjenkjennbare motiver fra hagekusthistorien.
De fleste eldre parker i Tromsø sentrum er utformet
i en nyformalistisk stil.

Nyformalisme (1900-1930) så tilbake til
renessansen og barokken for inspirasjon, ofte
med et rettvinklet grunnplan, inndeling av mange
rom med gjerder eller klipte hekker. Den stramme
formen ble ofte «myknet opp» med felter av
hardføre stauder, roser og blomstrende busker.

Boka Hager mot Nord (2015) og Ottar Gamle hager
i Nord-Norge (2001) dokumenter en rikholdig parkog hagetradisjon i Tromsø. De først parkene ble
anlagt i siste halvdel av 1800-tallet. Kirkeparken i
1861, Fridtjof Nansens plass i 1896, Rådhusparken
i 1864 (Musikkpaviljonen 1890), Steenparken i 1890
og Roald Amundsens plass i 1937.
I samme periode, fra 1840-tallet, var det en
oppblomstring av landsteder. Hele 160 landsteder
registrert på Tromsøya. Noen besto av enkle
bygg med beiteareal rundt, mens andre hadde
forseggjorte hager i tilknytning til herskaplige
sommerhus. Det kunne være buete gangveger
med skjellsand, frodige staudefelt, fine stakitter og
hagebenker i datidens stil. Hagen i Skippergata 11,
er et eksempel på byhage fra tidlig på 1800-tallet.
I tillegg ble det plantet trær i parker og gater.

Almelunden ved Tinghuset er trolig plantet 18771882, og er en rest av et tidligere større parkanlegg
ved Seminaret. Det var også flotte treplantinger
bl.a. i Kirkeparken, i Kongsparken og utenfor den
Katolske kirken og i Bispegata.
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Tromsøs ”grønne historie” med parkene,
landstedene, hagene og treplantingene er viktig
byhistorie! Den vitner om felleseuropeiske
kulturstrømninger og hagekunst med røtter i
antikken. Imponerende er det at det så langt
nord ble lagt så mye ressurser i å etablere og
holde (skjøtte) hager. Eksotiske stauder, en flott
hage og en tiltalende park ga status og viste
kanskje først og fremst at man i lille Tromsø
evnet å være på høyde med det øvrige siviliserte
Europa.
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Foto:
Perspektivet museum

Hvordan tar vi dette videre?
Tidligere tiders formgivning med gangveger i kryss
og ornamentale plantefelt svarer ikke til vår tids
parkbruk. Vår tid etterspør en formgivning som gir
større fleksibilitet med hensyn til bruk, større grad av
tilrettelegging for sosiale møter og helsefremmende
aktiviteter.

I sentrumsplanarbeidet har vi valgt en todelt
løsning:
Noen parker (markert med oransje i temakartet
på forrige side) videreutvikles med nyformalisme/
klassisk utforming, mens andre parker (markert
med gult i temakartet) får ny, moderne formgivning.
Tanken bak er å rendyrke noen parker med et klart
historisk preg; Kirkeparken, Roald Amundsens
plass, Rådhusparken og Steensparken. Andre
parker får en formgivning som speiler vår tid og våre
behov. Dermed vil parkene i Tromsø sentrum på sikt
få et større mangfold og tidsdybde.
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GRØNNERE SENTRUM - TRÆR OG BIOLOGISK MANGFOLD

Grønne tverrgående akser: Beplantet med frodig trevegetasjon
Nye grønne akser drøftes i kommende planarbeid
Langsgående gater markert med gult
Trær
Park eller plass
100 m

GRØNNE TVERRGÅENDE AKSER
Fremtidig utvikling av Tromsø sentrum inkluderer
treplanting og annen vegetasjonsetablering.
Begrunnelsen for denne satsningen er at det gir
positive ringvirkninger for overvannshåndtering,

biologisk mangfold, luftforurensing, folkehelse og
trivsel.
Planting av trær skal underbygge bystrukturen og
videreutvikle grønne tverrakser som stammer fra
tidligere branngater.

Foto fra før krigen
viser svært synlige
branngater med
treplantinger.
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GRØNNERE SENTRUM MED TRÆR
Bytrær er en viktig og godt synlig del av Tromsø
sin grønnstruktur, og var en del av byplanleggingen
allerede høymiddelalder.
I Tromsø sin byplanhistorie er det etablert
‘branngater’- allmenninger etter flere branner.
I dag er dette fortsatt synlige strukturer i
Strandskillet, fra Torget til Rådhusparken
og til Steensparken og fra Skriverplassen til
Hansjordnesbukta. Disse branngatene har i
utgangspunktet hatt plantinger av trær. De har hatt
en funksjon for å hindre spredning av brann, men
har i tillegg blitt viktig for bystrukturen med gater og
bygninger. I sentrumsplanen vil trær sammen med
annen vegetasjon få betydning ved planer for tiltak i
gater og uterom. I den kommende Handlingsplan for
uterom må det lages en plan for planting av trær.
TRÆR SIN BETYDNING FOR ØKOSYSTEM OG
BIOLOGISK MANFOLD
Bytrær utgjør viktige habitat/ leveområde for
biologisk mangfold: sopp, lav, moser, insekter, bier,
humler, fugler, flaggermus, ekorn og andre dyr.
TRÆR REGULERER OG RENSER
Trær er viktig for vannhåndtering i byen gjennom
at trærne absorberer store mengder vann og bidrar
til drenering og vannhåndtering – som blir stadig
viktigere med klimaendringer med hyppigere og

kraftigere nedbør.
Trær bidrar til å absorbere forurensing i jordsmonn,
og særlig noen typer (for eks Salix) er effektive.
Trær bidrar til å ta opp luftforurensing som
svevestøv og nitrogendioksid (NO2). Dette er
viktig for Tromsø, som ofte har overskridelser av
svevestøv.
Trær kan spille en viktig rolle i lokal klimaregulering
ved å dempe effekten av temperatursvingninger og
gi skygge og le. I Tromsø kan levirkning og demping
av vind ha større betydning enn skygge på varme
dager.
Bytrær utgjør strukturer som kan dempe støy og
bidra til et behagelig lydbilde gjennom vind i løvet og
fuglesang.
TRÆR GIR KULTURELLE TJENESTER
Trær gir rekreasjon og er viktig for mental og
fysisk helse ved å bidra til en viktig ramme for
rekreasjonsopplevelser i grønnstruktur. Grønne
omgivelser bidrar til å dempe depresjon, angst og
andre psykiske lidelser.
Trær kan være til hjelp i utdannelse og kognitiv
utvikling ved å være eksempler til læring om biologi
og biologisk mangfold. Trærne kan også bidra til
utvikling av motorikk når de er store nok til å tåle
klatring.
Sammenhengende planting av trær kan utgjøre
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viktige estetiske strukturer i byrommet (for eksempel
alleer). Enkelttrær kan være estetiske vakre og
særpregede. Bytærne bidrar også til gode byrom og
bryter ned byens skala.
Trær kan bidra til å styrke stedsidentitet og kulturarv
ved å sette et lokalt særpreg på gode lokale byrom
med stor symbolverdi. Særlig store og monumentale
trær, alleer og torgtrær kan ha lange historiske
røtter. Det kan skape en lesbar og historisk
forbindelse for de som bor i byen i dag.
For noen kan særpregede og mektige trær gi en
åndelig opplevelse. Noen religioner har religiøse
forestillinger knyttet til livets tre, ‘verdenstreet’, eller
det knyttes til folketro .
HISTORISK BRUK AV TRESLAG I TROMSØ:
Tradisjonelt er det plantet følgende treslag:
Bjørk, Alm, Lønn, Rogn, Asal, Hagtorn og
Balsampoppel er plantet i alle eldre parker
og treplantinger i byen. I tillegg finnes et par
eksemplarer av Eik.
På 1980-tallet ble det gjort treplantinger som del av
en treplantingsaksjon. Her ble det videreført planting
av Asal, Bjørk og Rogn. I tillegg ble det som en del
av trenden i tiden plantet ‘Alaskapoppel’ flere stederpå Strandtorget og Bispegata og i flere andre gater.
Treplanting ble rundt 1990 gjort på Stortorget, foran
Kulturhuset, langs Grønnegata og i Kongsparken.
Fremdeles ble det plantet Bjørk, Rogn, Alm, Lønn
og Poppel ( ‘Alaska’).
Ved oppgradering av Grønnegata rundt år 2000, ble
det foretatt planting av Lønn og Hegg.

DAGENS SITUASJON: TRÆR - PARKER OG GRØNNE PLASSER

Trær
Park eller plass
100 m
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LEK OG AKTIVITETER
Innesteder og utesteder

Innesteder ungdom
Innesteder barn
Offentlige lekeplasser utendørs

Innestedene som er registrert på kartet er de
viktigste attraksjonene for barn og ungdom. Disse
kan sees på som “dragere” som trekker familier med
barn til sentrum. Ungdommene reiser og bruker
sentrum på egenhånd.
Det er mange steder som kan være aktuelle å
besøke for barn og ungdom i Tromsø sentrum, ved
at barna og ungdom får oppleve bylivet og ta del i
de voksnes bruk av byen ved kafébesøk, handel og
kulturopplevelser.

Ungdommene oppgir kino og Nerstranda senter
som steder de drar til i sentrum.
Stedene som har et særskilt tilbud for barn er
Polaria med de levende sjødyrene, Storgata
Camping, bibliotekets barneavdeling og Veita plan
3 som har egen lekeavdeling for mindre barn.
Attraksjoner for barn og unge så som Vitensenter,
Badeland og idretts- og aktivitetstilbud er i Tromsø
lokalisert utenom sentrum.

Kartillustrasjonen over viser likevel at det er lite
som ”virkelig” er attraktivt og trekker barna og
ungdom til sentrum.

Lekeplassen på Strandtorget.

Lekeplassen i Fogd Drejers gate.
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Attraktive lekeplasser for jenter
Nyere forskning viser at gutter og jenter bruker
byrommene forskjellig. Guttene velger oftest
ballidretter og selvorganiserte aktiviteter, mens
jenter heller vil være sosiale i byrommet. En økt
bevisstgjøring rundt dette temaet er nødvendig
for å hindre at opparbeidede lekeplasser blir
ekskluderende ”guttesteder”.
https://arkitektur-n.no/temaer/jenter-og-uterom

Utelek - innelek
Det finnes en rekke eksempler på etablerte bygg
for innendørsaktiviteter for barn og unge. Det kan
være alt fra kommersielle lekeparker, offentlige
skateanlegg, gjenbruk av gamle bygg til diverse
aktiviteter, og sambruk. På bildet til høyre vises
et eksempel på en innendørs park. Dette er en
interessant tanke også for Tromsø, gitt vårt hustrige
vær store deler av året.
Illustrasjon:Worksonland arkitektur og landskap

Aktiviteter for alle aldersgrupper
I Søndermarken på Frederiksberg i København
har kommunen satt opp flere treningsapparater
langs parkstiene for å invitere til gratis bruk av
styrketreningsapparater. Denne trenden har
røtter i folkehelsedebatten, som er et viktig tema i
regjeringens og kommunenes fokus på at barn og
unge skal bli mer aktive.
http://diaetpiloten.dk/udendoers-traeningssteder-ikoebenhavn-og-aarhus/
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Noe for barn
Foto på denne siden viser et eksempel på
elementer og steder som er spennende for
barn. Dette er ikke områder som er definert som
lekeplasser, men som ved sitt innhold og skala
appellerer til barn.
Figurene utenfor biblioteket (øverste foto) er som
en magnet for de mindre barna. De må bort og
ta på figurene og utforske dem. Elementer som
disse må Tromsø ta vare på og dyrke videre. En
veg å gå er kunst i byromprosjekter, noe annet er
en bevisstgjøring både blant offentlige og private
eiendomsutviklere. Det skal ikke så mye til for å
oppnå en mer barnevennlig by.
Vintersesongen er i denne sammenheng et
temmelig uoppdaget felt. Gode ideer relatert til snø,
mørketid og vintervær bør utforskes og prøves ut.
Det ville passe fint for en arktisk hovedstad som
Tromsø.
Den nye parken ved Prostneset, Strandtorget og
Nansen plass skal ha særlig tilrettelegging for barn
og ungdom. Handlingsplan for offentlige byrom
og grønnstruktur skal vise hva og hvordan slik
tilrettelegging kan prosjekteres og finansieres.
Foto:
Dyrefigurene utenfor biblioteket.
Hunden ved Hålogaland teater.
Dyrk Tromsø på St.Hanshaugen.
Fontenen på Stortorget.
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ARRANGEMENTSONER
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BYROM FOR UTENDØRS ARRANGEMENT
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3. Stortorget
4. Erling Bangsunds plass



 ogata

5. Prostneset park
Nabolag-arrangement i byrom

Tromsø er en festivalby! Og her er det særlig
sentrumskjernen med bygg og byrom som
har en rolle. Arrangementene i byrommene
skaper og formidler kunst og kultur, idretts- og
markedsopplevelser. Tromsø har opparbeidet
en betydelig kompetanse, oppmerksomhet og
internasjonalt nettverk gjennom festivaler og

I dag er det særlig Stortorget, Storgata og
Strandtorget som tas i bruk ved arrangement
i sentrum. Noen mindre arrangement,
demonstrasjoner for eksempel, finner sted på
Erling Bangsunds plass, mens parken ved
Prostneset, et kommende byrom, lanseres
som et nytt arrangementssted. Tromsø sentrum
mangler et større arrangementsbyrom. Byromene
i torgaksen, fra Erling Bangsundsplass, over
Stortorget og ned mot Torghuken benyttes i dag
ved større arrangement, som f.eks. 17. mai. Det har
vært diskusjoner om å flytte Sjøfartsmonumentet
(skulpturen) på Stortorget for åpne opp, forstørre
og gjøre Stortorget mer funksjonelt for større
arrangement og folkesamlinger.
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100 m

arrangementer.
Samtidig er arrangementene forankret i lokal kultur,
identitet og historie. Festivalene og arrangementene
bidrar til å sette fokus på menneskene i Arktis og
utvikler byen og folket som bor her.
Utdrag fra Kommunedelplan for kultur 2017-2020.

Nordbyen har ved nye reguleringsplaner
(Områderegulering Nordbyen og detaljregulering
Vervet) fått nye byrom som er velegnet for mindre,
lokale arrangement. Det nye torget ved Slippen
på Vervet og Nordbybåndet ved seminarneset, er
særlig velegnet.
I søndre del av sentrum ligger det et uforløst
potensiale for byromsarrangement. Ny
reguleringsplan for Fylkeskvartalet samt nytt
museum, vil være pådrivere for nye byrom og
byromsaktiviteter.
Fasilitering av byrom kan sies å være et nytt
trendord innen byutvikling. Det er ikke nok å
bygge et byrom (torg, plass eller park) og å
utøve vedlikehold og drift - det behøves også at
det planlegges og legges til rette (fasiliteres) for
aktiviteter og arrangement.
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Arrangementsstedene skal være velfungerende
også for de med funksjonsnedsettelser. Alle skal
kunne delta når det skjer noe i sentrum! Først og
fremst kreves det kunnskap hos arrangørene,
i tillegg til et organisatorisk opplegg der
tilretteleggingen kvalitetssikres og evalueres.
Synergien og mulighetene for arrangement som
benytter innerom ( kulturbygg, blant annet) og
uterom, som f.eks. TIFF som har filmvisning
midtvinters på torget, er av stor betydning for en by i
Arktisk klima.
Når folk ”dras” til Tromsø sentrum, i stedet for
kjøpesentrene Jekta og Pyramiden, er det fordi
sentrum har et spekter av tilbud: festivaler,
kunstopplevelser, kafeer og handel, for å nevne noe.
Det er dette som er sentrums særskilte styrke. Bruk
av byrommene til store og små arrangement er en
viktig del av dette bildet.

November

Desember
RadVent
Romjulsjazz

Januar
TIFF
Nordlysfestivalen

Ordkalotten int.
litteraturfestival

Februar
Samisk uke
UKM

Tromsø int.
kirkefestival
Oktober
Insomnia
No siesta fiesta
Operafestivalen

Mars
Dansekarusellen
Alfheim
dansegalla

September
Kulturnatt
Frivillighetsdagen

Stumfilmdagene August
Barnefilm-festivalen Tromsø
Verdens beste musikkfest
Rakett Natt
Debutuka
Tromsø
jazzfestival

Juli
Bukta
Lakelvbuktdagene

April
Vårscenefest
Mai
Åpen dør - barneteaterfestival
Rådstua
JazzNatt

Juni
NUFF
Ersfjorddagen

“Festival- og arrangementsårhjulet”
Illustrasjonen er hentet fra: Kommunedelplan
for kultur 2017-2020.

Legg inn foto fra forskjellinge
arrangement: f eks fra Storgata /
Strandtorget / .....

17.
dslajmai
slfjd alsjf lasjf ø lsaj

Midnight sun marathon

Markedsdag på Stortorget.

Isskulpturfestival på Stortorget.
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OVERVANN OG KLIMAENDRINGER
Overvann
Overvann i det urbane landskapet er vann
fra tak, veger og andre tette flater ved en
nedbørshendelse. Overvann renner enten
på overflaten til laveste punkt eller blir ført i
ledningsnettet under bakken.

Dagens ledningsnett må oppgraderes, samtidig
kreves et nytt regime for håndtering av overvann,
når overvann ikke kan slippes på det kommunale
ledningsnettet ved utbygging. Overvann må
fordrøyes på egen tomt med både «blågrønne» og
mer konvensjonelle tiltak, noe som vil gi føringer for
den framtidige utbyggingen.

Klimaendringer
Det vil bli mer overvann i framtiden, og det
skyldes to faktorer:
• En økning i nedbørsintensitet og hyppighet på grunn av et klima i endring

En forventet økning av den årlige
gjennomsnittsnedbøren med 15 % samt en
økning av nedbørsintensiteten, vil øke mengden
overvann også i sentrum.

• En økende andel tette flater - som forhindrer
infiltrasjon på grunn av en by i vekst og fortetting

Risiko for tilbakeslagsskader i perioder med kraftig
nedbør vil øke. For å avlaste ledningsnettet som
tilfører regnvann til renseanleggene, stilles det krav
om fordrøyning for byggetiltak. Fordrøyning oppnås i
form av blågrønne tiltak som grønne tak, permeable
flater, trær og regnbed, og også mer konvensjonelle
tiltak som fordrøyningstank. Blågrønne tiltak vil gi
sentrum et annet preg og vil bidra til å skape gode
byrom og uteoppholdsarealer med kvalitet.

For å avbøte på dette har Tromsø kommune
følgende strategi:
Tiltak 1:
Tiltak 2:
Tiltak 3:
Tiltak 4:
Tiltak 5:
Tiltak 6:

Et separert, ledningsbasert nett
Avledning i bekker og grøfter
Lokal OvervannsDisponering (LOD)
Blågrønnhvit faktor (BGHF)
Flomveger
Renserutiner for veger og sluk

Vann og avløpssituasjonen i Tromsø sentrum er
utfordrende og kompleks. Siden utviklingen av
Tromsø by startet fra sentrum, er sentrumsområdet
fortsatt et knutepunkt når det gjelder infrastruktur
for vann, avløp og overvann (VAO). Både sentrum
og byen oppstrøms har vokst, og fortetting er en
pågående prosess, noe som krever kontinuerlig
tilpasning av VAO-infrastrukturen til dagens behov.
Den urbane bebyggelsen er svært avhengig av
både trygt drikkevann, tilstrekkelig med slukkevann
og avledning av sanitært avløp og overvann. De
store problemstillingene for VAO-infrastruktur i
sentrumsområdet knyttes til:
- Håndtering av overvann fra sentrum og
bebyggelsen oppstrøms, med tanke på kapasitet i
ledningsnettet og renseanleggene.
- Kontroll av overløpsregimet i sentrumsområdet
med overløp foran kai, promenader og indre havn.
- Dårlig rensegrad pga kapasitetsoverskridelse i
renseanlegget i Strandvegen.
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Ikke alt overvann vil kunne fordrøyes, og spesielt
ikke i en vintersituasjon med snøsmelting. I den
nedre delen av sentrum må noen gater utformes
som flomveger som kan lede overskytende vann i
en ønsket retning mot sjøen. Gatene kan tilpasses
for eksempel med kantstein, urbane renner eller en
finjustering av asfaltoverflaten og gode overganger
fra kaipromenaden til sjøen.
En annen effekt av klimaendringene er
havnivåstigning og høyere vannstand ved stormflo.
For tiden tar Tromsø kommune utgangspunkt
i en beregnet høyde for stormflo på 2,60 moh.
Arealet på overflaten under dette nivået vil bli
oversvømt, og under bakken vil ledninger, kjellere
og parkeringsanlegg bli fylt hvis de ikke er tett
konstruert. Inntrengende sjøvann vil antakeligvis
gi en oppstuvning i ledningsnettet, noe som kan gi
konsekvenser for områder som ligger høyere enn
stormflonivå. For å indikere denne «kritiske» sonen
ble det lagt på en sikkerhetsmargin på 1 m som
ligger på kote 3,60. I denne sonen må man regne
med at kummer og sluk kan gå i overløp. Også
bygningene i sonen kan bli rammet.
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Åpent overvannsttiltak i Kirkeparken

Tiltak 1: Et separert, ledningsbasert
overvannsnett
Overvann skal også i framtiden avledes i et
ledningsnett under bakken inntil ledningskapasiteten
er nådd. Målet er at overvann legges i egne,
separerte ledninger, som ikke blandes med
sanitært avløpsvann. Siden det vil ta lang tid
før det eksisterende systemet er lagt om til et
separert system, må ledningsnettet suppleres med
alternative tiltak (tiltak 2 – 6). Disse tiltakene vil
avlaste det kommunale ledningsnettet på ulike vis,
og vil også fungere når ledningsnettet har nådd sin
kapasitet.

Tiltak 2: Avledning i bekker og grøfter

Trær og vegetasjonsflater er gunstig med hensyn til
vannopptak og fordrøyning i urbane områder: Almelunden
ved Tinghuset.

en del asfalt på torg, plasser, i gågata og annet
trafikkareal. Et utbyggingsprosjekt må innfri en
poengsum ved å anlegge åpne overvannstiltak
og vegetasjonsetablering i uterom. Åpne
overvannstiltak skal til en viss grad kompensere for
de tette flatene som enhver utbygging fører med
seg. I sum vil tiltakene spare kommunen for store
investeringskostnader ved å redusere behovet for
sanering og oppdimensjonering av ledningsnettet.
BGHF kan også gi besparelse for utbyggere,
fordi infiltrasjons- og fordrøyningstiltak kan være
rimeligere enn konvensjonelle løsninger.

Tiltak 5: Flomveger

Tromsø har mange små vassdrag som må holdes
åpene for å kunne avlede store mengder vann
under snøsmeltingen, samt ved ekstremvær.
I sentrumsområdet er alle bekker lagt i rør. Per i
dag vurderes kun Skriverbekken fra Skriverparken
til Hansjordnesbukta å ha potensial for gjenåpning.
Andre avrenningslinjer på en viss størrelse er
definert som flomveger (se tiltak 5).

Når det regner mer enn ledningsnettet er
dimensjonert for er det behov for flomveger
for å sikre kontrollert avrenning. Flomveger
er «nødventilen» når alle andre tiltak er ute
av funksjon. Flomveger kan være bekker,
grøfter og veger. De primære flomvegene er
kartlagt på overordnet nivå og må følges opp i
reguleringsplaner. Det skal ikke gis anledning til å
bygge i flomvegtraseer.

Tiltak 3: Lokal OvervannsDisponering (LOD)

Tiltak 6: Renserutiner for veger og sluk

For at kapasiteten i ledningsnettet minst mulig
overskrides, må infiltrasjons- og fordrøyningstiltak
anlegges. Lokal OvervannsDisponering, også kalt
LOD-tiltak, har som mål å infiltrere og fordrøye
overvann lengst mulig på egen tomt. LOD-tiltak
er oftest desentrale, mindre tiltak, som i sum gir
uttelling for å avlaste ledningsnettet. LOD har også
en tilleggsfunksjon, siden løsningen har mulighet for
å rense overvann for miljøgifter.

De kommunale renseanleggene er ikke
dimensjonert for å rense overvann som inneholder
en varierende andel av miljøgifter. Jf kommunens
hovedmål i Kommuneplanens samfunnsdel 2015
- 2026: «Kommunens sterke vekst skal møtes
på en bærekraftig og miljøvennlig måte, med en
infrastruktur som er robust mot de forventede
klimaendringene», må det bygges opp en struktur
som renser overvann før det slippes ut til sundet.
Spesielt fjæresonen, der det planlegges store
boligprosjekter med rekreasjonsområder ved
sjøen, er utsatt for overløp fra ledningsnettet.
Bruk av BGHF i plansaker og et bevisst fokus på
drift og vedlikehold av sluk, vil bidra til å minske
forurensingsgraden i fjæra.

Tiltak 4: Blågrønnhvit faktor (BGHF)
Er et verktøy i plan- og byggesaker for å
iverksette overvannshåndtering i uteromsplaner.
Blågrønnhvit faktor, BGHF, vil øke den grønne
andelen i det offentlige byrommet og erstatte

63

0225 KOMMUNEDELPLAN FOR TROMSØ SENTRUM 2020-2032 / PLANVEILEDER FOR OFFENTLIG BYROM

Blågrønnhvit faktor (BGHF)
Metodikken er tilpasset til Tromsøs klimatiske
forhold gjennom å utvide den opprinnelige
blågrønne faktoren med en hvit faktor. Alle tiltak
ble kommentert i henhold til deres funksjon i
vinterhalvåret og poengsetting ble endret deretter
(Norconsult 2019). Tiltakslisten ble utvidet med et
nytt tiltak som gir poeng for plass til snødeponi.
Samtidig skaper metodikken forutsigbarhet ovenfor
tiltakshaver når det gjelder krav til utforming av
utearealer.
Ved å innføre BGH faktor som metode,
iverksetter Tromsø kommune intensjonen i
§3-1 plan- og bygningsloven. Formålet er at
vann brukes som ressurs i byutviklingen og
ved utbyggingsprosjekter. Når blågrønne tiltak
må poengsettes i en reguleringsprosess, skapes
det bevissthet både rundt den tekniske siden av
overvannstiltak, men også rundt rekreasjon, estetikk
og biodiversitet i uteområder.
Andre positive sider ved innføring av BGH
faktor er:
• Legger til rette for bedre kvalitet av uterom

Regneark for blågrønnhvit faktor (BGHF): Det gis blanet
annet poengsum for vannspeil, grøfter, permeable flater,
overflater med vegetasjon, store trær, små trær, stedegen
vegetasjon og grønne vegger og tak.

For god overvannshåndtering kreves samarbeid
mellom VA-faget og landskapsplanleggere – både
hos tiltakshaver og på tvers av de kommunale
etatene.
BGH faktor bidrar til å gi uterom en høyere status
i planprosesser. Tiltak som for eksempel åpen
overvannshåndtering og bevaring/plantning av trær
poengsettes, og til sammen oppnår disse en viss
poengsum.
Hensikten med BGH faktor er at ulike grønne, blå og
hvite tiltak kompenserer for tap av
grønne arealer og permeable flater, som et hvert
byggetiltak fører med seg. Kompensasjon kan måles
ved at poengsum for de ulike tiltakene sees i forhold
til tomtestørrelsen av utbyggingsarealet. Metoden
sikrer dermed en viss andel grønne og blå kvaliteter
i uterom, noe som vil bedre overvannshåndtering
og øke biodiversitet, rekreasjon og trivsel.
Anvendelsen er fleksibel siden tiltakshaver kan
velge hvilke grønne og blå kvaliteter (tiltak) det er
hensiktsmessig å anlegge.
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• Økt folkehelse og trivsel i grønnere bomiljøer
gjennom bevaring og plantning av trær og
annen vegetasjon
• Opprettholder den naturlige vannbalansen
(grunnvann, bekker)
• Forbedrer luftkvaliteten (binder f.eks.
svevestøv)
• Mindre driftsutgifter for snørydding – ved økt
fokus på snødeponi som tiltak.
• Et framtidsrettet system for planlegging av
uterom, som brukes i dag i flere større byer i
Norge.
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Flomveger

Når overvannsystemet under bakken er
overbelastet, tilstoppet eller tilfrosset, er det behov
for et avrenningssystem som kan lede bort vann på
overflaten. Disse flomvegene kan være planlagte
eller naturlige, i Tromsø vil flomveger i hovedsak
følge vegnettet. Asfalterte veger har lite ruhet og
gir rask avrenning, noe som ikker er optimalt. I den
nedre delen av sentrum må noen gater utformes
som flomveger, som kan lede overskytende vann i
en ønsket retning mot sjøen.

Avhengig av plassering, omgivelser og vannmengde
kan flomveger etableres på ulik måte. Flomveger
kan være en steinlagt renne, en gresskledt grøft, en
bekk, et åpent betongrør, en del av et grøntområde
eller en veg. Flomvegene skal ha ensidig fall eller
være v-formet, med kantstein eller med minimale
høydeforskjeller i asfaltbelegget. For at en flomveg
skal fungere både i en flomsituasjon og ved tørrvær,
kreves en gjennomtenkt og god formgivning.

For mer informasjon se:
Kommunedelplan for overvann / Kommunedelplan
for vann og avløp / Rammeplan for vann, avløp og
overvann - for sentrum nord / Rammeplan for vann,
avløp og overvann - for sentrum sør.
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Håndbok for
kunst og byrom //
Tromsø sjøfront

raumlaborberlin // KORO // Tromsø Kommune

100 meter bath / Byromsfestivalen Ka no? Nordbyen / raumlaborberlin / 2017 / Foto: Annicken Vargel, KORO

“What can art and
culture do for urban
development?
What can urban
development do for
art
and culture?”
Olivier Caro, Nantes

Kunst og byrom langs sjøfronten
Tromsø kommune og KORO (Kunst i offentlige rom) har
inngått en intensjonsavtale med fokus på kunst som del
av byutviklingen i Tromsø. Intensjonsavtalen ble vedtatt
av kommunestyret 21. februar 2018 og har en varighet
på fem år. Intensjonsavtalens formål er å samarbeide om
bruk av kunst i offentlige rom som en del av byutviklingen
i Tromsø. Tromsø kommune er en av tre pilotkommuner
i prosjektet sammen med Oslo og Trondheim. Et
overordnet mål for pilotprosjektet er hvordan kunst og
kunstnere kan bidra til god byutvikling.
Sjøfronten innenfor sentrumsplanen er valgt som satsingsområde for Tromsø kommune.
Kunst- og byromsprosjektet som skal aktivisere sjøfronten er todelt:
1. utarbeiding av en håndbok for kunst og byrom for
sjøfronten, som del av sentrumsplanen
2. utvikling, uttesting og gjennomføring av ulike kunst og
byromsprosjekter langs sjøfronten
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Prosjektet har som formål å integrere kunst i byrommene
langs sjøfronten i Tromsø til glede for et allment
publikum. Kunst og byromsprosjektet skal bidra til å
utvikle sjøfronten til en ny arena for kunstopplevelse
og samhandling, og det er en intensjon at prosjektet
vil bidra med å skape unike og stedsspesifikke byrom,
og samtidig gi nytt innhold til kaipromenaden som et
sammenhengende byrom og sted. Kunstprosjektet har
fokus på barn og unges tilgang til kunst av høy kvalitet,
samt deltagelse av ulike brukergrupper i utviklingen av
nye møtesteder langs sjøfronten.
En kaipromenade langs sjøfronten har høy prioritet i
pågående revisjon av Sentrumsplanen. Kunst og byromsprosjektet er et demokratisk prosjekt, og en viktig del
av prosjektet er å invitere et mangfold av stemmer og
perspektiver inn i planprosesser og i utviklingen av
våre offentlige rom. Kunst og kunstnere vil inngå både i
planprosesser, medvirkningsprosjekter og i utforming og
produksjon av de enkelte kunst- og byromsprosjektene.

Leserveiledning

Håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront
Dette dokumentet vil gi en oversikt over ulike strategier
for kunst integrert i våre offentlige rom lang sjøfronten
i Tromsø. Kunst som del av de offentlige rommene er et
nytt tema og satsingsområde innen planlegging i Tromsø,
og det er første gang kunst inngår i utviklingen av planer
og prosjekter innenfor et større sentrumsområde. Kunst
som tema inngår både i plandokumenter som plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse og planveileder for offentlige byrom i tillegg til denne håndboka. Håndboka vil
gi noen verktøy til hvordan gjennomføre prosesser med
fokus på kunst integrert i våre offentlige rom langs
sjøfronten spesielt, men også i andre prosjekter og områder i Tromsø.
Håndboka er inndelt i tre hoveddeler. Første del, kapittel
en, vil si noe om hvorfor kunst i våre offentlige rom er et
viktig satsingsområde, og hvilken betydning kunst kan ha
i by- og stedsutvikling i dag. Kapitlet vil også si noe om
viktigheten av medvirkning og involvering av innbyggere
i nedenfra-opp (bottom-up) initiativer som et supplement
til ovenfra-ned (top-down) planlegging.

Andre del, kapittel to, består av plandokumentene kunstog byromsprosjektet inngår i, samt en beskrivelse av kunst
og byromssatsingen som prosjekt. Tredje del av håndboka,
kapittel tre til syv, og kan betraktes som en verktøykasse
for hvordan gjennomføre kunst- og byromsprosjekter.
Denne delen av håndboka drar noen linjer mellom
ulike prosesser og aktører involvert, samtidig som ulike
metoder for involvering av innbyggere er eksemplifisert.
Generelle strategier for hvordan utvikle kaipromenaden
og spesifikke forslag til bruk av utvalgte byrom er begge
deler skissert i håndboka. Forslagene vist må ikke bli
sett som endelige forslag, men som ideer og muligheter
for hvordan kaipromenaden og tilgrensende byrom kan
utvikle seg.
Håndboka har til hensikt å kunne brukes som støtte i
den framtidige utviklingen i Tromsø. Kunst- og byromsprosjekter som allerede er utført er også dokumentert
da det vurderes som viktig å kunne lære av tidligere
erfaringer. På denne måten kan vi både lære fra hva vi
tidligere har gjennomført, for så å forhåpentligvis kunne
fortsette i samme ånd.
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INTRODUKSJON
Håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront har som formål å
skissere hvorfor det er viktig med kunst integrert i våre offentlige
rom. Første kapittel gir en innføring i håndboka, og inneholder
ulike perspektiver fra samarbeidspartene i prosjektet; KORO
(Kunst i offentlige rom), Tromsø kommune og raumlaborberlin.

Kunst og byrom langs sjøfronten i Tromsø

Hvordan snu byen mot vannet med kunst? Hvordan kan
kunst bli en viktig del av by- og stedsutviklingen? På
hvilken måte kan vi involvere innbyggerne i prosessen?
Hvordan kan kunst og kunstnere spille en rolle i planprosessene? Kan kunst gjøre en forskjell? Hvordan kan
kunst bidra til en byutvikling hvor fellesskapet styrkes?
Hvordan kan fellesskapsfølelsen styrkes gjennom kunst
og medvirkning?
Kunst og byrom er et nytt tema og satsingsområde i
Tromsø, og det er første gang kunst inngår som tema i
sentrumsplanen. Tromsø kommune er pilotkommune
for KORO, statens organ for kunst i offentlige rom, sin
satsning på kunst og byutvikling. KOROs satsing går ut
på å samarbeide med lokalmiljø for å styrke kunnskap
om og kompetanse på kunst i offentlige rom. Dette er
nybrottsarbeid, hvor kunsten får en ny rolle ved å inngå
i tidlig fase av kommunale planprosesser, og samtidig får
spille en rolle i utviklingen av våre offentlige rom. Ved å
innføre kunst som tema i sentrumsplanen sier vi samtidig
at kunst nå vurderes som en grunnleggende verdi og
ressurs i byen og i byutviklingen. Dette pilotprosjektet
er en unik satsing og mulighet for Tromsø, hvor kunstprosjektene kan bidra til å skape unike byrom for sentrum
og sjøfronten.
Kaipromenade og sjøfronten
I Tromsø har vi fokus på kunst integrert i byrommene
langs sjøfronten. Vi ønsker å snu byen mot vannet, og vi
trenger prosjekter som tar i bruk, aktiviserer, diskuterer og
gir nytt innhold til sjøfronten som et sammenhengende
byrom og sted – tilgjengelig for allmenheten.
Kunst og byromsprosjektet skal bidra med å bruke kunst
til å synliggjøre sjøfronten og gi sjøfronten nytt innhold.
Kunstprosjektene skal integreres i byrommene, og skape
unike steder som både forsterker og gir Tromsø særpreg.
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Sjøfronten som fokus i Sentrumsplanen
Viktigheten av å behandle sjøfronten med særskilt
oppmerksomhet var allerede påpekt i Byutviklingens år
2005, hvor sjøfronten systematisk ble behandlet som egen
sone. Tenkemåten i Byutviklingens År 2005 ble imidlertid
ikke fulgt opp i gjeldende sentrumsplan.
Siden forrige sentrumsplan har Tromsø kommunestyre i
2016 vedtatt, «Strategi for uterom 2016 - 2030», der det er
avsatt områder for kunst i byrommene, og det anbefales
å lage egne kunstplaner for å utforme disse. Sjøfronten i
Tromsø sentrum danner et forholdsvis langt strekk fra
Hansjordnesbukta i nord til Hålogaland teater i sør.
I strategi for uterom anbefales det at man lager en detaljert
kunstplan for kaipromenaden. Håndboka for kunst og
byrom er et svar på dette.
I kommunedelplan for kultur 2017-2020, Så og spire lokalt,
vokse internasjonalt, fremheves det at Tromsø kommune
skal inngå samarbeid med KORO om å bruke kunstnere i
byutviklingen. Kunstnere har en kompetanse som gjør at
de kan komme med helt nye perspektiver for hvordan vi
tar i bruk byrommene våre. Samtidskunst gjøres dermed
tilgjengelig for innbyggere og tilreisende, og vil være med
å løfte Tromsø som en attraktiv og spennende by.
I planprogrammet til sentrumsplanen legges det nå vekt
på sjøfronten som viktigste element i en videreutvikling av
Tromsø som Arktisk hovedstad. Steds- og klimaspesifikke
kunst og byromsprosjektet kan spille en rolle her.
Som del av ny sentrumsplan vil løsninger for hvordan
byen og sjøfronten kan knyttes bedre sammen behandles,
noe som også innebærer en drøfting av hvordan sjøfronten
kan vitaliseres som ledd i å øke sentrums tiltrekningskraft. Sjøfronten som sted trenger prosjekter som kan
være med på å snu byen mot vannet.

Bakgrunn
Historisk sett har sjøfronten og indre havn vært en viktig
årsak til at Tromsø ble kjøpstad og by. Indre havn var
en trygg overvintringshavn for pomorene/russerne på
1700-tallet, og en av de viktigste årsakene til at Kongen
i København i 1794 vedtok at Tromsøya skulle bli en
kjøpstad. Sjøfrontens betydning ble også bekreftet ved
utrustning av fartøy til viktige ekspedisjoner, i tillegg
til selfangst og fiskeri. Tromsø Skipsverfts etablering i
1848 har hatt en viktig funksjon i denne sammenheng.
Havneaktivitetene dannet grunnlag for sjøfornten som
et internasjonalt møtested. Det var her Tromsø møtte
verden.
Siden har byen gått gjennom flere transformasjoner, og
sentrum har utviklet sine tyngdepunkter andre steder.
I dag har kvaliteten ved nærheten til sundet og sjøen
på mange måter mistet sin viktighet, samtidig som
dette kanskje er vår viktigste ressurs både i forhold til
opplevelse av landskapet og vår historie. Området har et
stort potensiale for nytenkning og ny bruk, og alt tyder på
at fremtidens mat, medisiner og ressurser ligger i havet.
Sjøfronten og havneområdene er også i dag en viktig del
av byens maritime identitet. I arbeidet med kunst- og
byromsprosjektet er det en forutsetning at havneaktiviteter
og kunstopplevelser til sammen skal bidra til å gjøre
sjøfronten til et opplevelsesrikt og mangfoldig sted. Havna
skal være attraktiv, innbydende og identitetsskapende
for de som reiser hit, men også for Tromsøs befolkning.
Sjøfronten skal forsterkes som et mangfoldig, aktivt og
levende sted – med havneaktiviteter og flere lag med opplevelser. Kunst- og byromsprosjektet vil være et av lagene
som kan bidra til dette.

Kunstscenen i Tromsø
Kunstakademiet ble i 2017 ti år. Vi utdanner kunstnere i
byen, og dette gir Tromsø en ressurs som med fordel kan
bidra til positiv utvikling av byen. Det er flere grunner
til å satse på kunst som del av de offentlige rommene
i Tromsø: en av grunnene er at kunsten her havner i
direkte berøring med folk, oss, i vår hverdag. En annen er
en tro på at samtidskunsten kan bringe inn et nytt blikk
i by- og stedsutviklingen i Tromsø. Kunsten bidrar med
de menneskelige dimensjoner, kan utvide og utfordre
vår opplevelse og forståelse av et sted, kommentere, stille
spørsmål, peke på ulike sider av våre omgivelser, vår samtid, historie og oss selv – og kan bidra med en «fri» stemme i det demokratiske og offentlige rom.
Ved å invitere inn kunstnere tidlig i planprosesser ønsker
vi å skape rom for at kunstnerne kan påvirke utviklingen
av et område. Både planprosess og de offentlige rommene
innenfor et planområde vil kunne være utgangspunkt for
kunstprosjekter, hvor kunstnerne vil bli oppfordret til å
bidra med ideer. Målet er at kunstnerne skal åpne opp
for nye perspektiver for bruk av våre offentlige rom, teste
ut mulige visjoner for framtiden gjennom midlertidige
kunstprosjekter og prøve ut nye måter å involvere
innbyggerne på i prosessene for våre, fellesskapets, rom.
I kommunedelplan for kultur fremheves det at kjøpesentrenes framvekst utenfor bykjernen har skapt mye
debatt om byutvikling, men det åpner seg også nye muligheter. Kunst og kultur vil kunne bli vekstfaktoren som
fyller byen med nytt innhold, kreativitet og identitet; det
som viser historien, samtidskunsten og de nye stemmene
i nord. Tromsø kommune ønsker at kunst- og kulturlivet
deltar i byutviklingen og bidrar til å forme våre felles
byrom. Det er viktig å skape en samhandlingskultur
mellom kulturaktører, næringsliv, kommunen og utdannings- og kunnskapsmiljøene og gjøre Tromsø til et
attraktivt sted å bo, jobbe, investere i og besøke.
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Kunst og byutvikling
Anniken Romuld, Tromsø Kommune

Hvilken rolle kan kunst og kunstnere spille i våre byutvikling- og planprosesser? Dette er et spørsmål KORO (Kunst
i offentlige rom) har stilt seg i sin satsning på kunst og
byutvikling.
I flere tiår har kunstnere bidratt i byutviklingen ved å
dekorere nye offentlige bygg som skoler, sykehus og
statlige bygninger gjennom kunstordningen, hvor en prosentandel av investeringsmidlene til offentlige bygninger
har blitt brukt til kunstnerisk utsmykning. I senere tid
har kunstfeltet gått gjennom grunnleggende endringer.
Fra at kunst tidligere i hovedsak forholdt seg direkte til
bygninger, jobber mange kunstnere i dag med kunst som
relaterer seg til sted. Ved hjelp av ulike metoder griper
kunstnerne inn i steder i vid forstand, i forhold til fysiske
steder eller innenfor ulike sosiale og kulturelle rammer. Vi
kan si at kunstens kontekst kan være både større områder
og mere komplekse situasjoner, hvor kunsten kan spille
en rolle i samfunnet.

alvor innebærer detteogså at kunst blir behandlet som en
likeverdig del av planleggingen. For at dette skal kunne
skje må kunst få en formell status i planprosessen.
Hva er en håndbok for kunst og byrom?
Denne håndboka skal gi et rammeverk for å arbeide med
kunst i alle faser av utviklingen av byrom og områder
i Tromsø. Pilotprosjektet bygger på et lokalt, nasjonalt
og internasjonalt samarbeid mellom Tromsø kommune,
KORO og raumlaborberlin, og er del av et tverrfaglig
kunnskapsutviklingsarbeid, som skaper forbindelser
mellom fagfeltene kunst i offentlig rom, byutvikling og
planlegging.
I tillegg til å inngå i sentrumsplanens juridiske dokumenter; plankart og bestemmelser, inneholder håndboka
for kunst og byrom en beskrivelser av metoder for hvordan
man kan jobbe med kunst i utviklingen av byrom, og en
beskrivelse av ulike typer kunst som kan være relevante.

I stedet for at kunsten bidrar med å fylle tomrom i bystrukturen, uteglemte steder i planleggingen, kan kunstnerne nå operere på egne vegne og lage egne analyser
og stille egne spørsmål til en gitt eller skapt situasjon.
Kunstnere arbeider nå med spørsmål som inkludering,
identitet, diversitet, historisk minne og maktrelasjoner,
som noen eksempler. Kunstnerne jobber med et spekter
fra tradisjonelle fysiske objekter som skulptur og maleri til
kunst som involverer mennesker og sosiale interaksjoner,
teaterforestillinger og performancer, lyd, lys, eller kunst
som finner sted i sosiale medier og på internett.

Håndboka inneholder også analyser av de offentlige
rommene langs sjøfronten som er fremhevet som
spesielt viktige, og forslag til typer kunst som kan være
aktuelle i hvert av disse. Hensikten er at håndboka skal
fungere som et felles rammeverk for aktørene som er
involvert i utviklingen av planer og prosjekter innenfor
planområdet. Kunstprosjekter knyttet til byrommene
bør som en hovedregel utvikles i samarbeid mellom alle
kommunale aktører som er involvert i utviklingen av et
område, kunstfaglig ekspertise, andre byutviklingsaktører
i tillegg til sivilsamfunn og lokalbefolkning.

For å kunne ta imot kunstverk i offentlige rom må
også oppdragsgiverne ta i bruk nye metoder. I kunst og
byutviklingsprogrammet initiert av KORO er en viktig
ambisjon å introdusere kunstnerne til planleggingen av
vår fysiske og sosiale infrastruktur. Gjennom å jobbe med
sted som kontekst innbyr dette til å involvere en rekke
ulike aktører i prosessen. For at aktørene skal ta kunst på

Planen beskriver også kunstprosjekter som er gjennomført
av Tromsø kommune som ledd i utviklingen av håndboka
for kunst og byrom for sjøfronten. Hensikten med dette
er at disse prosjektene kan være til inspirasjon for bruk av
kunst i utviklingen av området, og gi større forståelse for
mulighetene som ligger i dette.
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Håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront

Denne håndboka gir ingen uttømmende oversikt over
hvordan man kan jobbe med kunst i offentlig rom i
forbindelse med byutvikling. Den skal først og fremst
bidra til utviklingen av kaipromenaden gjennom Tromsø
sentrum, selv om metoder som er beskrevet her kan
anvendes også andre steder. Håndboka er med andre ord
spesielt et verktøy rettet mot å utvikle kaipromenaden.
Håndboka inneholder ikke retningslinjer for utsmykking
av offentlige bygg, men retter seg mot kunstprosjekter
knyttet til utvikling av byområder og byrom med
komplekse bruker- og eierstrukturer, og til kunstprosjekter
som er relatert til planleggingsprosesser. Sammenliknet
med utsmykkingsprosjekter av offentlige bygg er dette en
helt særegen kontekst, som håndboka for kunst og byrom
introduserer noen verktøy til. Når det gjelder utsmykning
av enkeltbygg vises det til kommunens retningslinjer
for utsmykking av bygninger og Tromsø kommunes
kunstordning for kommunale bygg og uterom.
Hva slags kunstprosjekter gir denne håndboka verktøy
og rammer for å realisere?
Denne håndboka gir et rammeverk for å realisere kunstprosjekter som kan ha følgende funksjon i byutviklingen:
• Prosjekter som kan engasjere publikum i utviklingen
av ulike planer og byutviklingsprosjekter. Det vil blant
annet si kunstprosjekter som kan sees på som en form
for medvirkningstiltak rettet mot det generelle publikum
eller bestemte målgrupper. En rekke kunstprosjekter og
metoder som er beskrevet i denne håndboka har som
formål å invitere publikum til å bruke og oppleve byrommene langs sjøfronten på nye måter og på den måten
skape en interesse for byrommene og bevissthet om deres
verdi.
• Kunstprosjekter som har som mål å utvikle ideer for
offentlige rom, basert på bred research og samskaping
med unge, minoriteter, eller andre kommunen ønsker
å engasjere spesielt, i tillegg til de profesjonelle byutvik-

lingsaktørene. Et kunstprosjekt kan bestå av et program
eller en ide for et offentlig rom, som kan innarbeides i
planer og prosjektering. For eksempler på dette, se eksempelsamlingen i slutten av dette dokumentet.
•Kunstprosjekter som bidrar til modning av uutviklede
områder ved å gi identitet og kvalitet til byrommene.
Denne tilnærmingen går ut på å realisere kunstprosjekter
før andre tiltak er iverksatt for å øke interessen for,
bruken og verdien av et område. Denne typen prosjekter
kan både fungere som en «kickstarter» for utviklingen,
ved å stimulere andre aktører, men også ved å styre
utviklingen «mykt», ved å tilføre særpreg, atmosfære og
skape assosiasjoner.
• Kunstprosjekter integrert i byrommene langs Tromsø
sjøfront som tar i bruk, endrer bruk eller bidrar til å
skape unike steder som både forsterker og gir sjøfronten
særpreg og identitet. Her handler det om å se områdets
helt særegne kvaliteter, og forsterke sjøfronten som et
mangfoldig, aktivt og levende sted. I Tromsø er det viktig
å videreføre havneaktiviteter parallelt med nye lag med
opplevelser. Kombinasjonen av å være i byen, i nærhet til
vannet og i det store landskapet på samme tid skaper en
unik ramme for opplevelsen av sjøfronten som sted.
Metodene som er beskrevet i denne håndboka kan
og bør benyttes i forbindelse med mer tradisjonelle
former for planlegging og byutvikling. Dette gjelder for
eksempel medvirkning. Mange av kunstprosjektene som
er beskrevet i denne håndboka kan sees som en form for
medvirkning, som kan benyttes i prinsippet i alle faser
av utviklingen av planer og prosjekter. Noe av hensikten
med å innføre kunst som tema i sentrumsplanen er å
åpne opp for å involvere kunstnere i planprosessene – i
denne sammenhengen, langs sjøfronten. Sentrumsplanen
er en kommunedelplan, men kunst som tema vil også
kunne inngå i utviklingen av detaljplaner, og i prosessen
fram mot prosjekteringsfasen. Kunstprosjektene kan
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også være en måte å bygge en bro mellom overordnede
planer, kommuneplaner og områdeplaner, og detaljreguleringsplaner, ved at kunstprosjektene kan ta opp
intensjoner fra mer visjonære og strategiske dokumenter,
for så å konkretiseres og gjennomføres som integrerte
kunst- og byromsprosjekter
Noe som er helt avgjørende når man jobber med
kunstprosjekter i tilknytning til byutviklingssatsinger er
at kunstprosjektene integreres i byutviklingsprosessen,
og at dette ikke blir to adskilte løp. I kapitlet om
organisering av kunstprosjekter (kapittel 3) beskrives ulike
samskapingsmodeller og prosjektorganiseringsmodeller
som kan benyttes i forbindelse med ulike typer kunstprosjekter, som har som siktemål å sikre nettopp dette.
Det er avgjørende at kunstprosjekter som skal fungere
som medvirkning også formelt sett blir definert, vurdert
og gjennomført som dette. Hensikten med å ha bestemmelser for kunst og definerte soner for kunst i plankartet
i denne planen er nettopp å forankre arbeidet med kunst
i offentlige rom i styringsverktøyene for den romlige byutviklingen. Slik blir kunst løftet opp som et viktig tema
i byutviklingen. Det er avgjørende at føringene i denne
planen følges opp i planer og prosjekter innenfor avsatt
sone for sjøfronten. Ulike metoder for gjennomføring og
organisering av kunst- og byromsprosjektene er nærmere
beskrevet i kapittel 3 og 4.

Hva vil vi oppnå med håndboka?
Formålet med håndboka er å vise hvordan vi kan utvikle
en kaipromenade gjennom en aktiv planprosess.
Det er en intensjon at vi ved å ta inn kunst i byutviklingen
vil endre både vår måte å jobbe på, tenke på og samarbeide
på. Gjennom arbeidet ønsker vi å få utviklet metoder
for hvordan utprøving og medvirkning kan inngå som
en integrert del av planprosessene, hvor kunstnerne
gis et rom for eksperimentering. Denne håndboka skal
fungere som et rammeverk for aktørene som er involvert
i utviklingen av planer og prosjekter innenfor avgrenset
hensynssone for sjøfronten, og gi noen verktøy rettet mot
utviklingen av kaipromenade og tilgrensende byrom.
Tema kunst og byrom er gjennomgripende i planen, og
skal være et rammeverk for arbeid med kunst i alle faser
av utviklingen av byrom langs sjøfronten i Tromsø. Ved
bruk av kunst som del av byutviklingsprosessene våre
vil vi gjøre oss noen nye erfaringer både med tanke
på hvordan vi jobber med planprosesser, involverer
innbyggerne i prosessen og hvordan kunst og kunstnere
kan bidra inn i byutviklingen.
Etter erfaring med tradisjonell planlegging i Tromsø
sentrum ønsker vi nå større engasjement og deltagelse
fra befolkningen som bruker sentrum. Vi håper at dette
pilotprosjektet vil bidra til å øke interessen for byutvikling
og for sjøfronten og Tromsø sentrum spesielt. Det kan
være avgjørende for sentrum som et attraktivt sted.

“Where classical planning structures reach their limits, where city administration procedures are no longer able to get
close enough to manage and articulate appropriate answers to the complex mixtures of urban sequences and problem
zones, artistic projects have managed to close the ever larger gap between urban life, planning and administration"
(Markus Ambach, “freise Handeln in besetzten Räumen”, Wien 2015)
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FROM PLANNING SPACE TO LIVING SPACE
What can artistic urban practice achieve:
To make, test and implement claims to reality.
Create spaces for experience.
Open possibility spaces.
Stage meeting rooms.
Change contexts.
Train for role change.
Stage changes of perspective.
Create alternative narratives.
Allow fluid processes.
Withstand fractures and discontinuities
Enable for flexible structures
Create Identity
Initiate communication processes
React quickly to changes
Change the boundaries of fields of action
Catalyse transformations
Create new organizational forms
Be prepared to fail
Quote: Hilke M. Berger “Handlung statt Verhandlung, Kunst als gemeinsame Stadtgestaltung” Jovis 2018
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Offentlige rom i dag /

DEN ARKTISKE KUNSTHOVEDSTADEN?
Hvordan skaper vi identitet i relasjon til byen vi bor i?
Tromsø har erklært seg selv som den arktiske hovedstaden.
zDette er et narrativ som er i fare for å høres ut som et
slagord for å markedsføre byen som en attraksjon utadtil,
om ikke begrepet speiles i politikken, byutviklingen og,
ikke minst, i hverdagen til oss som bor her. Det er mange
kvaliteter med Tromsø som kan trekkes frem uten at det
handler om å være porten til arktis. Bare beliggenheten;
langt mot nord og på ei øy omringet av fjell på alle sider,
gjør at byen oppleves som helt unik. Kanskje er det heller
de hverdagslige aktivitetene langs Tromsø havn, som er
den viktigste byfunksjonen som kan knyttes til ideen om
porten til arktis? Til og med i dag, når de fleste ankommer byen med fly, så er det ikke flyplassen, men kaia som
vitner om årsaken til hvorfor Tromsø ble en by. Dette
gjør sentrum, kaia og sjøfronten helt essensiell for byens
identitet både i fortid, nåtid og i framtid. Det virker
grunnleggende for identiteten til Tromsø at sjøfrontens
mange historiske lag og flerfunksjonelle offentlige rom
kan oppleves på hverdagslig basis av både innbyggere og
besøkende.
Det å lett kunne ta et steg ut av de relativt tette gatene i
sentrum for å bare noen minutter senere befinne seg i det
store landskapsrommet er en kvalitet og et særpreg unikt
for Tromsø. Når du står på kaia har du den beste utsikt
til sundet, brua og fjellpanoramaet – noen kvaliteter som
burde være en betingelse og et hovedprinsipp å ivareta
for alle utviklingsprosjekter i Tromsø. Til og med sjeteene
nord og sør i sentrum, som tar deg ut i sundet og ut i
landskapet, viser seg å være utrolig mangfoldige steder
hvor du opplever å befinne deg ute i naturen samtidig
som du relaterer til byen på et personlig opplevelsesnivå.
OFFENTLIGE ROM I DAG /
KUNST INTEGRERT I BYUTVIKLINGEN
Den sosiokulturelle, tekniske og økonomiske utviklingen
i samfunnet har endret vårt forhold til våre offentlige
rom fundamentalt. Vi er nå alltid tilgjengelige og til
stede via våre mobile digitale kommunikasjonsenheter,
og både hvordan vi oppfører oss og mange av våre vaner
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har endret seg. Dette gjelder også skillene mellom hva
som betraktes som offentlig eller privat. Uansett, våre
offentlige rom fungerer fremdeles som viktige arenaer for
opplevelsen av fellesskap. Det er fremdeles her vi møter
fremmede ansikt til ansikt, og det er her vi skaper vår
urbane identitet.
For Tromsø sentrum har etableringen av Langnes handelspark, stenging og flytting av Tromsø Skipsverft og den
drastiske økningen i turisme - i tillegg til modernisering
og fortetting, medført fundamentale endringer for byen
de siste tiåret. I denne konteksten kan kunsten være med
på å undersøke nye muligheter for både formelle og
uformelle sosiale møter, og åpne opp for nye perspektiver
for våre offentlige rom. Kunstnerne kan spille en rolle
som igangsetter og kritisk mot-stemme ved å skape alternative modeller for hvordan ta i bruk og produsere nye
rom for fellesskapet.
VIRTUALISERING AV OFFENTLIGHETEN
Betydningen av det offentlige rom har endret seg radikalt i løpet av de siste årene. I dag kan vi ikke snakke
om det offentlige rom uten å samtidig inkludere våre nye
møtesteder, basert på helt nye premisser for mellommenneskelige kommunikasjon; den alle-steds-nærværende digitale kommunikasjonen.
Vi lever fremdeles i det kartesiske rom/ tid. Vi står opp
om morgenen, legger oss om kvelden og rommet foran
oss bretter seg ut som perspektiv. Men, samtidig lever vi i
et digitalt rom hvor alt er til stede samtidig og alle steder.
Vi kan beskrive dette rommet som et slags seksjonsrom.
Observatøren står – så å si – utenfor rommet, men er samtidig innelukket i det og ikke i en posisjon til å oppfatte
hvem som bestemmer og påvirker dette rommet. Det er
et rom for orientering og besluttsomhet. Kategorier som
nær og fjern, privat og offentlig har fullstendig endret seg
ved denne superposisjonen av samtilstedeværelse både i
det digitale og analoge rom.
Denne fremmedgjøringsprosessen av den virkelige nåtiden - inn i den altomfattende digitale nåtiden er på ingen
måte fullført. Det ser ut til at vi ennå ikke helt har forstått
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betydningen av denne posisjonen. Konflikten mellom det
lokale og det globale ser ut til å gjenspeiles i hverdagen
til hver enkelt av oss: i konflikten mellom det virkelige,
og det digitale rommet. Det er betimelig å spørre oss
selv, opplever vi egentlig at betydningen av det offentlige
rommet svekkes? Har vi ikke fremdeles behov for fysiske
møter, samtidig som en stor del av kommunikasjonen
vår foregår i den digitale verden? Dette gjør at vi i det
fysiske rommet mister deler av vår opplevelse av å være i
virkeligheten, fordi det hele tiden blir overført, gjengitt,
kommentert og observert i det virkelige rommet.

HVORFOR KUNST OG BYUTVIKLING
“The whistle is blown on the unsustainable promises
of modernity”
Med global nyliberal kapitalisme, og avvikling av sosiale
grupper, miljøødeleggelser, klimaendringer og migrasjon
som noen av konsekvensene, blir det offentlige rom som
forhandlingsrom et stadig viktigere tema å diskutere.
Kravene som skal imøtekommes av det offentlige rom
som rom, som i like stor grad skal være tilgjengelige for
alle, kan ende opp både som en møteplass, en arena for
konflikt eller som et alternativt sosialt rom.

Det er fremdeles noe våre fysiske offentlige rom kan,
og som de sosiale digitale mediene ikke kan erstatte. En
første kvalitet er det offentlige rom som demokratisk rom.
Det at den offentlige samtalen på mange måter har blitt
flyttet til massemedia og fragmenterte deloffentligheter i
sosiale medier betyr ikke at byrommets rolle er utspilt.
Byens offentlige rom innehar muligheten for å fungere
som offentlig sfære ved at alle stemmer kan komme til
orde, fritt og uavhengig av politiske eller økonomiske
tilknytninger. Det er her vi som samfunn samles for felles
begivenheter, ritualer, glede, sorg, trøst, opptog, demonstrasjoner og meningsutveksling.

Selv om det offentlige rom blir brukt til mange ulike
formål, vil den demokratiske og politiske funksjon det
har i byrommet alltid være et mål. På grunn av vår
alle-steds-nærværende bruk av sosiale medier og mobil
kommunikasjon har grensene mellom det private og det
offentlige rom blitt mer og mer utvisket. Sosiokulturelle
og økonomiske endringer har ført til nye krav, men
også til nye muligheter – som igjen har medført til nye
former for tilegnelse og bruk av det offentlige rom.
I denne sammenhengen kan kunst gjøre en forskjell.
Kunst i det offentlige rom kan utforske nye muligheter
både for hvordan vi møtes og bruker et sted. Vi kan
si at ved at kunsten i det offentlige rom i stadig større
grad undersøker ulike forhold ved den offentlige sfæren,
samtidig åpner opp for differensierte synspunkter som
angår vår relasjon til rom, politikk, kommunikasjon og
ulike livsanskuelser og verdier i dagens samfunn.

En annen egenskap de fysiske byrommene har, er å
kunne tilby steder for fysisk fellesskap og opplevelser;
møter, interaksjoner mellom mennesker, nærvær og både
mellommenneskelige og sanselige opplevelser. I byrommet
påvirkes vi kroppslig og gjennom sanseapparatet både
av hva og hvem vi møter, stemning, atmosfære, vær og
vind, byrom og landskap. Opplevelsen av hendelser her
og nå (til og med hurtigere enn hva Facebook kan gi oss).
Kanskje er det nettopp disse kvalitetene vi må fokusere på
i våre fysiske offentlige rom framover. Tilstedeværelsen og
deltagelsen i demokratiet, i byrommet, landskapsrommet
og i kropp og sinn på en og samme tid. Hvor kunsten kan
bidra med opplevelser som forsterker, beriker, beveger,
pirker borti, hvisker eller retter oppmerksomhet mot –
det vi som meg, deg og oss i fellesskap har muligheten for
å kunne åpne opp for og romme.
* Denne teksten ble skrevet før situasjonen rundt COVID-19. Dette har gjort
tematikken enda mer aktuell. Vårt forhold til det digitale rommet er nå i enda
større grad vår hverdag, og vårt møtested.

Det er ingen tvil om at byutvikling kan ha god nytte av
kunstprosjekter i det offentlige rom. På verdensbasis er
det mange gode eksempler på hvordan kunst kan være
en pådriver for omdannelse av steder, fungere som
kritiske mot-stemmer eller vise alternative modeller
for romproduksjon. Kunstprosjekter kan fungere som
plattformer for forhandling eller iscenesette forestillinger
om mulige og umulige framtidige rom. Ved å legge til
rette for og støtte opp om mulighetene kunst kan bidra
med i byutviklingen kan vi få veldig mye tilbake. Kunst
kan være en grunnleggende forutsetning for nytenkning,
fornyelse og innovasjon innenfor byutvikling.
Dette ønsker vi å åpne opp for i Tromsø.

TROMSØ SJØFRONT 17

HV
A?

2
HÅNDBOK FOR KUNST OG BYROM // TROMSØ SJØFRONT
Dette kapitlet inneholder plankart for sentrumsplanen, temakart
for kunst og byrom for sjøfronten, og en oversikt over hvordan
kunst og byrom inngår som tema i de ulike plandokumentene
tilhørende kommunedelplan for sentrum 2020-2032.

Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-2032

Kunst og byrom er et nytt tema og satsingsområde innen planlegging i Tromsø, og det er første gang kunst inngår i
utviklingen av planer og prosjekter innenfor et større sentrumsområde. Dette er nybrottsarbeid, hvor kunst som tema
inngår i Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-2032. Dette betyr at det åpnes for at kunst og kunstnere får
spille en rolle i steds- og byutviklingen, og at kunst vurderes som en grunnleggende ressurs og verdi i utviklingen av
kaipromenaden og sjøfronten i Tromsø sentrum.
Kommunedelplanen er en overordnet plan, og sier derfor ikke noe om hverken utforming, innhold, spesifikk lokalisering
eller gjennomføring. Men, det den sier, er at innenfor avsatt hensynssone for kunst og byrom, se temakart for Kunst og
byrom // Tromsø sjøfront (side 28-29), skal kunstprosesser integrert i byrommet langs kaipromenaden skje.
De enkelte prosesser, og kunstnerne involvert i det enkelte prosjekt, vil kunne gi svar på type kunst, lokalisering og
type medvirkning. Håndbok for Kunst og byrom // Tromsø sjøfront er vedlegg til Planveileder for offentlige byrom.
I Planveilederen for offentlige byrom er kunstsatsingen for sjøfronten og kaipromenaden nevnt særskilt på side 41-42.
Fokus er både på kunst som del av byutviklingen, som kunstopplevelser og som metode for ulike typer medvirkning.
Som en følge av sentrumsplanen stilles det videre krav til utarbeidelse av en egen detaljreguleringsplan for kaipromenaden. Dette for å sikre kvaliteten av sjøfronten som et sammenhengende byrom. Kunst integrert i byrommene
langs sjøfronten vil inngå i denne (se bestemmelser, pkt. 19. Kaipromenaden).
Det legges også opp til at en Handlingsplan for oppgradering av offentlige byrom skal prioriteres i etterkant av
sentrumsplanarbeidet. Handlingsplanen vil kunne sikre et samordningssystem der utbyggere som vil bygge boliger
i sentrum kan pålegges å være med og finansiere eller bygge uteromstilbud for innbyggere i offentlige byrom. Dette
krever at det foreligger en kommunal handlingsplan for oppgradering av offentlige byrom med prioritering og
kostnadsoverslag (se planbeskrivelse pkt. 7.4.3 Samordning av krav til byrom for alle og 10.3.1 Offentlige byrom og
felles møteplasser).
I Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-2032 inngår kunst og byrom i følgende plandokumenter:
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Planveileder for offentlige byrom
Håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront
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3.
PLANKRAV
3.1. Krav om detaljregulering (§11-9)
For areal som på plankartet er avsatt til bebyggelse og anlegg (PBL §11-7, nr.1) samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §11-7, nr.2) og bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 11-7 nr 6) tillates ikke tiltak som nevnt i plan- og
bygningsloven § 1-6, før området inngår i detaljregulering.
Krav om detaljregulering gjelder ikke for mindre tilbygg, fasadeendringer, kunstinstallasjoner, utsetting av flytebrygge
eller bruksendringer innenfor næringsformål, forutsatt at dette ikke reduserer bokvalitet, gir økt støy eller andre negative konsekvenser av betydning.
10. BESTEMMELSER FOR OMRÅDER AVSATT TIL SENTRUMSFORMÅL (BS1 - BS 93)
10.4. Krav til uteoppholdsareal / redigert tekst, omfatter kun relevans ift tema for kunst og byrom
Det stilles krav om uteoppholdsarealer for alle prosjekter underlagt sentrumsformål (BS 1 – BS 93).
Før det foreligger gyldig handlingsplan for offentlige byrom, skal rekkefølgekrav i reguleringsplaner sørge for opparbeidelse av offentlig byrom for konkrete boligprosjekter. For byrom med lek omfattes kunstinstallasjoner.
10.4.2. Krav til kvalitet og utforming av alle uteoppholdsareal
•
Kunst i offentlig byrom skal innarbeides, enten som fast kunstinstallasjon, eller som et integrert element
med funksjon rettet mot bruk
11. BESTEMMELSER FOR OMRÅDER AVSATT TIL OFFENTLIG OG/ELLER PRIVAT TJENESTEYTING
Områdene er avsatt til offentlig privat tjenesteyting § 11-7 nr. 1. Dette erstatter arealformål brukt i Sentrumsplanen
2008 - offentlig bygeområde.
11.1. Felles bestemmelser for bruk av bebyggelse og anlegg
•
Nye prosjekter skal henvende seg til sentrum og forsterker området som en del av den produktive by.
•
Nye bebyggelse langs kaipromenaden skal henvende seg til sundet, med etablering av adkomster og vindusflater
fra sjøsiden.
•
Det skal være aktive 1. etasje mot kaipromenaden jfr. Temakart – aktive første etasje
•
Nye bebyggelse skal ha høyt arkitektonisk formspråk som forsterker Tromsø som den arktiske hovedstaden
•
Det skal sikres gjennomgående kaipromenade som vist i plankartet. Bredde skal være på minst 12 m.
•
Det tiltattes innslag av forretning, slik at det etableres cafe, dagligvære butikk eller kantine. Disse må være i
1. etasje.
•
Det tillattes ingen overflateparkering.
•
Parkering for bil og sykkel skal etableres etter krav i punkt 11.8 i dette dokumentet.
•
Det tillattes frikjøp av parkering etter punkt 11.8 i dette dokumentet.
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14. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR §11-7 Nr. 2
Samferdselslinjene i plankartet vise hvordan gatemiljø skal innpasses ved regulering/opparbeidelse.
Konkrete løsninger skal avklares i reguleringsplan.
Alle offentlige gater og plasser skal prosjekteres, utføres og møbleres i henhold til de til enhver tid
gjeldende krav og føringer i:
•
Kommunalteknisk norm for kommunale veger og grøntanlegg
•
Kommunalteknisk norm for vann og avløp
•
Håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront, sist gang vedtatt xxx
14.7. Kai- og kaipromenade (O_S01-03, molo o_s04)
Sonen er satt av for å sikre en sammenhengende og attraktivkaipromenade langs sjøfronten og for å sikre
arealer for midlertidige og permanente kunstprosjekter langs denne.
•
Alle kaier langs sjøfronten skal være allment tilgjengelige. Det kan gjøres unntak for kaier som av
sikkerhetsmessige hensyn må stenges for allmenheten. Stenging av kaier av sikkerhetshensyn kan ikke gå
lenger enn formålet med stengingen tilsier.
•
Det tillattes ingen overflateparkering på kaiområdene
•
Det tillattes trafikk knyttet til havnevirksomhet på kaiarealene
18. HENSYNSSONE §11-8
18.4. Hensynssoner for grønnstruktur, landskap, natur- og kulturmiljø (H_540)
Ved regulering og nye tiltak innenfor hensynssonene H540_1-5 bør det gjøres tiltak for å styrke kvaliteten på de grønne
sammenhengene i byen. Det bør legges vekt på å både etablere og bevare vegetasjon/trær.
Ved regulering og nye tiltak innenfor hensynssonen H540_7 bør det legges til rette for en sammenhengende
forbindelse mellom sjø og grønnstruktur (byromsnettverk). Ved konkretisering av forbindelsen bør det legges vekt på
der det er relevant med etablering av oppholdssoner, vegetasjon, offentlig kunst og aktivitetstilbud som fremmer fysisk
kontakt med vannet. Moloer og sjeteer bør være tilgjengelige og inviterende. Tilretteleggingen bør skje i aktivt samspill
med og ikke forhindre aktiv havnedrift.
19. BÅNDLEGGING FOR REGULERING
19.5. Kaipromenaden
Området båndlegges for ny reguleringsplan.
/ §11-8 Hensynssoner. Båndlegging etter PBL (710)
Kunst og byrom skal inngå i ny reguleringsplan for kaipromenaden.
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Kunst og byrom inngår i planbeskrivelsen flere steder, og kobles gjennomgående til kaipromenade og offentlige byrom:
1.
Innledning
1.1. Bakgrunn for planens revisjon / utdrag
Denne nye revisjonen av Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020 - 2032(Plan - ID 0225), heretter kalt Sentrumsplanen 2020, vil være med på å drive helhetlig sentrumsutvikling inn i fremtiden med et fokus på kapasiteten i den
produktive byen, å styrke Tromsøs identitet som arktisk hovedstad, aktiv flerbruk av offentlige byrom, mobilitet til
og i sentrum og virkemidler for gjennomføring av planen.
1.4.1 Håndbok for kunst og byrom // Tromsø Sjøfront
Håndbok for kunst og byrom // Tromsø Sjøfront er en prosessplan som er uttalt og vist til i planveileder for offentlige
byrom (POR). Håndboka har særlig fokus på kaipromenaden og tilgrensende byrom og vil sikre gjennomføring og
metodikk for hvordan integrere midlertidige og permanente kunst og byromsprosjekter langs sjøfronten.
Kunst og byrom som tema er diskutert flere steder i planforslaget, og kan brukes som et rammeverk for arbeid med kunst
i alle faser av utviklingen av byrom langs sjøfronten i Tromsø. Ved bruk av kunst som del av byutviklingsprosessene
vil vi gjøre oss noen nye erfaringer både med tanke på hvordan det jobbes med planprosesser, involverer innbyggerne
i prosessen og hvordan kunst og byutvikling kan være del av et felles samspill.
Håndbok for kunst i offentlige byrom // Tromsø sjøfront finnes som vedlegg til POR.
2.
Eksisterende situasjon
2.1. Evaluering av Sentrumsplanen 2008 / utdrag
Sentrumsplanen 2008 har vært en viktig pådriver for et sentrum som demokratisk møteplass, med økt fokus på
flerbruk av byrommene og kaipromenaden. Dessverre har mangel på gode gjennomføringsvirkemidler og oppfølging
av anbefalingen i selve planen bidratt til lite aktivitet knyttet til forskjønning og opparbeidelse av sentrums viktigste
byrom. Kaipromenaden i dag oppleves som lite attraktiv med begrenset mulighet for konfliktfri ferdsel med biltrafikk.
6.
Vekst i samspill med vern / utdrag
Planforslaget legger til rette for vekst i samspill med vern gjennom:
• Å styrke byens forbindelse med sundet og fremheve sentrums landskapselementer som havnene og nes og langsgående
kaipromenade.
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8.
Gode urbane bymiljø for alle livsfaser / utdrag
Gode byrom er det viktigste premisset for samfunnsplanlegging i sentrumsområdene og særlig innenfor sentrumsformål. Offentlige byrom er sentrums demokratiske møteplasser, opplevelsesarenaer og rekreasjonsarealer for alle befolkningsgrupper som bor og besøker sentrum. Byrommene er steder for opphold og danner i tillegg et sammenhengende
nettverk å ferdes gjennom. De skal være tilgjengelige for alle uavhengig av generasjon, bakgrunn eller tilhørighet, og
dekke ulike brukerbehov gjennom hele året.
8.2.4 Samordning av krav til byrom for alle (bidragsfinansiert samordningsmodell)
Sentrumsplanen 2020 lanserer et nytt virkemiddel for hvordan krav til «byrom for alle» kan bidra til en oppgradering
av eksisterende offentlig byrom for alle.
Samordningsprinsippet åpner for at krav til byrom med lek, som erstatter kommuneplanens krav til lek, kan foregå
på en bidragsbasert måte. Det vil si at alle prosjekter innenfor et angitt areal kan bidra økonomisk til en oppgradering
av offentlig byrom (inkl. kaipromenaden). Denne samordningen av finansiering for oppgradering av byrom kan
eventuelt erstatte krav om regulering av lek i offentlig byrom for hver enkelt utbygger.
Alle nye prosjekter skal bidra økonomisk, basert på prosjekts størrelse.
Løsningen krever en ny handlingsplan for offentlig byrom og grønnstruktur, der kommunen planlegger prioriterte
byrom, kostnadsberegner løsninger og tidfester opparbeidelse. Et slikt system forutsetter at kommunen selv har en
sentral rolle i opparbeidelsen av byrommene, med delfinansiering muliggjort gjennom bidrag fra private utbyggere.

Temakart: samordning sentrum
Temakartet viser fire samordningssoner for sentrum: Nr. 1, sjøfronten er det viktigste satsingsområdet. Det er her vi
kan få til de virkelige store identitetsskapende attraksjonene for sentrum, med kaipromenade, byrom, ny bebyggelse,
kunst og opplevelser. Kunst brukes her som en metodisk innfallsvinkel i en oppgradering og fornyelse.
Planleggingen og gjennomføringen må realiseres som fellesprosjekter, der særlig offentlige og private søker løsninger
som gir vinn-vinn effekter for både virksomheter og for sentrum som helhet.
Samordningsmodellen inngår både i Planbeskrivelse og i Planveileder for offentlige byrom (POR).
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8.6 Havn og kaipromenade
Kaipromenaden og havneområdene i Tromsø sentrum er en viktig del av byens maritime identitet. Tromsø Havns
tilstedeværelse midt i sentrum skaper et utviklingspotensial som er viktig for Tromsø som by, men også for hele
Nord-Norge. Med en stor andel årlige anløp med cruisebåter, hurtigbåter, charterbåter, båter i regi av kystverket og
forsvaret, fiskefartøy og småbåter, er byens havneområder en viktig innfartsåre for Tromsø. Hver dag, to ganger i
døgnet, har hurtigruta anløpt Tromsø sentrum siden 1893.
For den voksende mengden av turister som kommer til Tromsø årlig er havneområdene og tilhørende
kaipromenade første møte med den Arktiske hovedstaden. Havna skal være attraktiv, opplevelsesrik, innbydende
og identitetsskapende for de som reiser hit, men også for Tromsøs befolkning. Sjøfronten skal forsterkes som et
mangfoldig, aktivt og levende sted – med havneaktiviteter og flere lag med opplevelser og rekreasjonsmuligheter.
Planforslaget skal legge til rette for:
•
En sammenhengende kaipromenade fra Hansjordnesbukta i nord til Teaterkvartalet i sør.
•
En kaipromenade fritt for bilparkering og tilrettelagt for myke trafikanter
•
En kaipromenade som ikke kommer i konflikt eller hindrer havnevirksomheter, men skal være med på å
heve områdets attraktivitet og styrke Tromsøs identitet som havn.
•
En kaipromenade som legger til rette for aktiv bruk med innslag av kunstinstallasjoner, møblering og
tilgang til vann.
•
At bebyggelsen langs kaipromenaden og havneområdene skal henvende seg mot sundet med krav om åpne
fasader og adkomster mot sjøfronten
Viktigheten av å behandle sjøfronten med særskilt oppmerksomhet var allerede påpekt i Byutviklingens år 2005, hvor
sjøfronten systematisk ble behandlet som egen sone. Tenkemåten i Byutviklingens År 2005 ble imidlertid ikke fulgt
opp i gjeldende sentrumsplan (2008).
Som del av ny sentrumsplan vil løsninger for hvordan byen og sjøfronten bedre kan knyttes sammen behandles,
noe som innebærer en drøfting av hvordan sjøfronten kan vitaliseres som ledd i å øke sentrums tiltrekningskraft.
Sjøfronten som sted trenger prosjekter som kan være med på å vende byen mot vannet.
8.6.1 Kunst og byrom // Tromsø Sjøfront
Kunst og byromsprosjektet skal bidra med å bruke kunst til å synliggjøre sjøfronten, gi sjøfronten nytt innhold og
samtidig gjøre den til en viktig del av Tromsøs identitet. Kunstprosjektene skal integreres i byrommene, og skape
unike steder som både forsterker Tromsø og gir byen særpreg.
En sammenhengende kaipromenade gjennom sentrum fra Hansjordnesbukta i nord til Hålogaland teater i sør
vil i revidert sentrumsplan få et økt fokus. Langs sjøfronten vil kaipromenaden bli et sted for å oppleve unike
kunstprosjekter og nærheten til sjøen. Arealene nærmest sjøen er lite tilgjengelige i dag grunnet parkering, gjerder og
manglende tilrettelegging, men områdene har stort potensiale når det gjelder utsikt og gode solforhold. Flatt terreng
muliggjør optimale løsninger for universell utforming og fremkommelighet.
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Kaipromenaden skal være byens viktigste møteplass med en enda viktigere rolle; å fremheve opplevelse, forebygge
dårlig helse, skape relasjoner og bidra til felleskap.
Temakartet under (se neste side) viser kunstsone langs kaipromenade som skal utvikles med kunst. Håndbok for
kunst og byrom gir føringer for hvordan dette kan skje prosessuelt og sikre viktig medvirkning underveis.
Håpet er at kunst kan bidra til å styrke kaipromenaden som det viktige byrommet det er.
11. Å løfte sentrum i lag
11.3.1. Handlingsplan for offentlige byrom / utdrag
Krav til byrom med lek åpner opp for at prosjekter kan velge å løse dette kravet i offentlige byrom. Praksisen
i dag er at arealet der dette ønskes løst må inngå i reguleringsforslaget og planlegges, prosjekteres og
utføres av private tiltakshavere.
Planforslaget ønsker å tilrettelegge for et regime der kommunen overtar styring av innhold i offentlige
byrom og selv setter i gang en prosess på utarbeidelse av en «handlingsplan for offentlig byrom». Denne
handlingsplanen skal si konkret hvordan et prioritert antall offentlige byrom skal oppgraderes, prosjekteres
og utføres innenfor et visst tidsperspektiv. Gjennomføringsgrunnlaget er diskutert i vedlegg 3, Planveileder
for offentlige byrom (POR).
En slik handlingsplan kan brukes som et grunnlag for å kreve bidragsfinansiering for oppgradering av offentlige
byrom dersom et prosjekt ønsker å løse krav til felles møteplass i offentlig byrom. Prosjekter innenfor et geografisk
avgrenset samordnet areal kan alle løse sine krav til offentlig møteplass på denne måten og deretter bidra med
finansiering av flere offentlige byrom. Et slikt regime er forutsigbart og bidrar til en felles løsning for finansiering,
forskjønning og opprusting av byens uterom. Sjøfronten inngår som prioritert sone for ordningen.
11.3.2. Regulering av en sammenhengende kaipromenade
Planforslaget stiller krav til regulering av en sammenhengende kaipromenade. Som et av sentrums viktigste
offentlige byrom med potensial for å kunne løse viktige samfunnsnyttige behov, er det nødvendig med en
mer detaljert plan som sier mer om utforming, møblering og bruk på en helhetlig måte.
Området er også tilknyttet viktige havnevirksomheter som medfører en viss trafikk. Kombinert med ISPS
regelverk, kan disse problemstillingene løses i en reguleringsplan i samarbeid med tilstøtende eiendommer
og Tromsø kommune.
Slik situasjonen er i dag er kommunen avhengig av at enkeltprosjekter utløser krav til opparbeidelse for deler
av promenaden. Dette innebærer at kaipromenaden opparbeides stykkevis og delt, og på ulike tidspunkt. Det er
ønskelig at kaipromenaden lanseres som ett prosjekt, hvor kommunen oppgraderer kaipromenaden i sin helhet.
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TEMAKART: KUNST OG BYROM // TROMSØ SJØFRONT
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Temakart - Kunst og byrom // Tromsø Sjøfront. Tromsø kommune 2020.
Temakart viser avsatt sone for kunst i sjøfronten.
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Håndbok for kunst og byrom / En aktiv planprosess

Kunstsatsing langs sjøfronten
Prosjektet kunst og byrom langs sjøfronten har som
formål å integrerer kunst i byrommene langs sjøfronten i
Tromsø til glede for et allment publikum. Kunstprosjektet
skal bidra til å utvikle kaipromenaden og sjøfronten til en
ny arena for kunstopplevelse og samhandling.

Kunst og byrom langs sjøfronten som tema i sentrumsplanen vil:

Det er en intensjon at kunst- og byromsprosjektene vil
bidra til å snu byen mot vannet ved å skape unike og
stedsspesifikke byrom langs sjøfronten, og samtidig gi
nytt innhold til kaipromenaden som et sammenhengende
byrom og sted.

- snu byen mot sundet, og sikre en sammenheng, vitalisering og styrke identitet av sjøfronten

Veien dit vil gå gjennom aktive planprosesser med fokus
på kunst og medvirkning i alle ledd av utviklingen av
områder i sentrum; ved å inngå i planprosser samt i
utviklingen av unike kunst- og byromsprosjekter langs
Tromsø sjøfront.
Kunst som metode
Kunstprosjektet har fokus på barn og unges tilgang
til kunst av høy kvalitet, samt deltagelse av ulike
brukergrupper i utviklingen av nye møtesteder langs
sjføronten. Kunstneriske metoder vil bli brukt for å
involvere og nå fram til nye brukergrupper.

- sikre kunst som en integrert del av byrommene innenfor avsatt sone for sjøfronten i sentrumsplanen /
temakart: kunst og byorm // Tromsø sjøfront

- prøve ut hvordan kunst og kunstnere kan inngå som
del av våre byutviklingsprosesser. Ved å involvere
kunstnere tidlig i en planprosess kan de være med på
å påvirke og bidra inn i byutviklingen og den spesifikke situasjonen før alle rammer er satt.
- sikre involvering av innbyggere i utviklinga av sjøfronten. Fokus på barn og unge, innvandrere og andre
brukergrupper som ikke har gode steder å møtes i
dag vil medvirke til at flere kan få et nytt forhold til
sjøfronten som sted.
- åpne opp for planprosesser nedenfra-og-opp, som del
av planprosesser etter Plan- og bygningsloven
- gi en ramme for forhandlinger for våre offentlige rom

I Tromsø forbinder kaipromenaden flere av de viktigste
offentlige byrommene og offentlige institusjoner i byen. I
tillegg til kaipromenaden er det valgt ut et antall byrom
for mulige kunstprosjekter. Alle med heterogene kvaliteter
og med mulighet for et mangfold av ulike programmer.
Denne håndboka for kunst og byrom kartlegger både
muligheter og mangler ved byrommene og skisserer
noen første ideer for videre utvikling. Alle kunstprosjektene som skal gjennomføres i byrommene langs kaipromenaden bør være åpne prosesser, som involverer
både kunstnere og Tromsøs innbyggere.
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- sikre bruk av kunst i byrommene langs sjøfronten
juridisk, ved å inngå i bestemmelsene
- inngå i kommende detaljreguleringsplaner innenfor
avsatt sone for sjøfronten i sentrumsplanen

Strategier for sjøfronten

Trinn-for-trinn utvikling av kaipromenaden

Trinn to /

Intensjonen med kunst- og byromsprosjektet langs
sjøfronten er ikke å generere et homogent designet byrom, men å forbinde de mange heterogene rommene
langs sjøfronten med hverandre gjennom ulike kunst- og
byromsprosesser. Som en første fase foreslår håndboka
en rekke tiltak som kan realiseres umiddelbart, uten
store investeringer:

- Utvikle de viktigste offentlige byrommene for kunst,
inkludert kunstprosjekter og deltakelsesprosesser i henhold til håndbokas retningslinjer.

- Sette i gang en offentlig diskurs om promenaden.
Involvere lokalsamfunnet og kunstnere til å lage alternative visjoner for sjøfronten og kaipromenaden.
- Fjerne parkering fra kaipromenaden.
- Endre promenaden til et område felles for myke
trafikanter, gående og syklende, og legge til rette for
både fritid- og havneaktiviteter. Kun varelevering og
trafikk tilknyttet havneaktivitet og offentlig transport
er tillatt.
- Fokus på kaipromenaden som en sone med
oppholdskvaliteter. Fokus på møteplasser og oppmerksomhet på overganger mellom land og vann, by og
landskapsrom. Utarbeiding av retningslinjer for benker
og utemøbler.
- Teste ut og evaluere “0,5 kunstprosjekter” for de
viktigste kunst- og byromsprosjektene.

- Utarbeide felles designstrategi for fortau, tilgang og
overgang land - vann og sosiale møbler
- Fokus på belysning langs sjøfronten. Utarbeide en
lysplan særskilt for kaipromenade og sjø-front. Fokus på
å skape unike steder langs sjøfronten.
- Sikre at alle nye områder er inkluderende og tilgjengelig
for alle.
- Involvere kunstnere, naboer og representanter fra
sivilsamfunnet i alle nivåer i planleggingen
- Tilby programmer for ulike brukergrupper. Fokus på
tilbud til barn, ungdom og studenter.
Sjøfronten er en sone som forbinder sentrum med kaipromenaden. Innenfor sonen er det fokus på kunstprosjekter integrert i byrommene, med det formål å skape
gode, unike og attraktive byrom for Tromsø.
Kunst- og byromsprosjektet har fokus på medvirkning,
og kunstnere vil prøve ut ulike typer involvering av
innbyggere og ulike brukergrupper i de enkelte kunstprosjektene.

- Teste ut, evaluere og utarbeide en første visuell
identitet og retningslinje for kaipromenaden (jf.
raumlaborberlins testsone fra Nerstranda til sørsjeteen.
Konsept: male infrastrukturobjekter i en gitt fargekode;
rekkverk, sikringsskap, veggfelt, osv).
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HVOR
DAN?

3
PROSESS OG AKTØRER
Involvering og samarbeid med en rekke ulike aktører prosessene
rundt våre offentlige rom er et hovedfokus i Håndbok for kunst og
byrom. I dette kapittelet vil vi se på ulike samarbeidsprosesser
og hvordan disse kan bli integrert i byutviklingen i Tromsø.
Ulike former for kunst- og byromsprosesser og hvordan disse
kan gjennomføres i framtida er også tema.

Parallelle prosesser

Alle metodene skissert i dette kapittelet inkluderer
både kunstnere og innbyggere i prosessen. Dette gjelder
for alle prosjektene utført de to årene arbeidet med kunst
og byromsprosjektet har pågått. En aktiv planprosess,
eller 0.5 kunstprosjekter, ligger til grunn for hvordan
initiere kunstprosjekter og intervensjoner i byen. Å teste
ut nye ideer og programmer i byen er en god måte å
involvere byens innbyggere til å delta og erfare læringen i
kunstprosessene. 0.5 prosjektene har som formål å skape
nye rom for forestillinger og uforutsette perspektiver,
samt at de ved sin fysiske tilstedeværelse i byrommene
bidrar til å skape en bred og kritisk debatt om våre
offentlige rom.
Et første vellykket eksempel på et 0.5 prosjekter er omannelsen av lekeplassen på Strandtorget i 2018. Lekeplassen ble utført som et oppdrag til den lokale kunstneren
Kristina Junttila og arkiktet- og kunstnerkollektivet
Collectif Etc fra Marseille. Uttesting gjennom midlertidige
prosjekter åpner opp for å prøve ut ulike programmer
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for et gitt byrom. «Show me, don´t tell me»* har vært
mottoet for hvordan nå fram til hele bysamfunnet og ikke
bare den gruppen innbyggere som typisk deltar aktivt i
folkemøter og medvirkningsprsojekter i en planprosess.
Metoden tilbyr i tillegg muligheten for urban læring**
i en periode hvor byutviklingen skjer i rasende fart og
sjøfrontens framtid er preget av stor usikkerhet. Det
er en intensjon at de alternative perspektivene berike
og bidra til et større mangfold og samtidig sikre et
fokus på våre felles allmenninger, og hva disse betyr for
fellesskapet.
* begrepet legger vekt på opplevelsen og erfaringen av et
sted, framfor forestillingen om et sted.
** erfaringene vi gjør oss gjennom midlertidige, eller
0.5 prosjekter, kan kalles urban læring; evaluering av
hvordan et byrom virker – som læring før vi går i gang
med et permanent prosjekt innenfor helt andre tids- og
kostnadsrammer.

Integrerte prosesser

Parallelle prosesser
I de fleste tilfeller skjer kunst- og urbane planprosesser
side om side og med få eller ingen krysningspunkt. Dette
betyr at pågående kunstprosjekter i byen ofte diskuterer
byens framtid uten å samtidig kunne bidra til å påvirke
byutviklingen.
Ofte blir kunst brukt som en kanal for å kommentere
byutviklingen enten før eller etter planleggingen av
nye områder. Et tomt område kan bli til et sted for
gatekunst uavhengig av hva som er planlagt for stedet,
eller en kunstner kan få sitt kunstoppdrag som siste ledd
i en planprosess etter at alle beslutninger er tatt. Dette
skaper ofte en mangel på tillit mellom kunstscenen og de
offentlige myndigheter.
Mye interessant kunst forblir utenfor offentligheten,
men noe blir også installert i offentlige bygninger og
byrom. I uansett tilfelle er det synd at verdifull kunnskap
og ideer fra kunstverdenen får liten sjanse til å påvirke
byplanleggingen og vise versa.

Integrerte prosesser
Målet med Håndbok for kunst og byrom er å skape
integrerte prosesser for byutvikling og kunst. Kunstnere
har en unik evne til å løfte fram nye og ulike perspektiver.
Hvis kunstverden gis en stemme i byplanprosessene vil
den kunne bidra med kompleksitet og utforutsigbarhet,
noe som vil kunne være en stor fordel for byen og
byutviklingen. Kunstverden selv kan også få en bedre
forståelse av byutviklingens kompleksitet ved å selv være
del av prosessen.
Et første skritt fram mot integrerte prosesser er å invitere
kunstnere inn i ulike nivåer av planprosessene. Et neste
er at Håndbok for kunst og byrom blir en veileder for
hvordan integrere kunst i arbeidet med utvikling av
nye byrom. Eller omdannelsesprosesser for allerede
eksisterende byrom.
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Samarbeidsparter / Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa

lokal forbindelse
[TROMSØ KOMMUNE]

Nasjonal forbindelse
[KORO]

Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa har ansvar for det kunst- og planfaglige
arbeidet i prosjektet i samarbeid med fokusgruppe,
ansatte/ressurser ved byutvikling og kultur internt i
kommunen, aktører innenfor aktuelle områder og ekstern kunst- eller planfaglig kompetanse etter behov.
Arbeidsgruppa har ansvar for innhold, programmering
og kuratering av kunst- og byromsprosjektet.
Arbeidsgruppa består av to representanter fra Tromsø
kommune ved byutvikling og kultur, en representant
fra KORO og en fra ekstern samarbeidspartner;
raumlaborberlin. Gruppa bør også utvides med en eller
flere kuratorer med offentlig kunst og komplekse urbane
situasjoner som fagfelt når situasjonen tilsier det. Disse
kan leies inn på midlertidig eller permanent basis.
I prosjektet så langt har arbeidsgruppa bestått av tre ulike
parter: KORO (Kunst i offentlige rom) er det nasjonale
nivået i gruppa, og er forbindelsesleddet mellom de ulike
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INTERNASJONALE
IDEER OG METODER
[RAUMLABORBERLIN]

kunst- og byromsprosjektene i Norge. Tromsø kommune,
ved enhetene for byutvikling og kultur, er det lokale
nivået som forbinder prosjektet til Tromsøs pågående
byutvikling og kulturelle aktiviteter. Raumlaborberlin
er vår internasjonale samarbeidspartner, som har fått i
oppdrag å bidra inn i gruppa på grunn av sine eksterne
perspektiver og erfaring med arbeid som involverer kunst
og byrom. Arbeidsgruppa er satt sammen med tanke på
gjennomføringen av den fem-årige prosjektperioden som
følger intensjonsavtalen mellom Tromsø kommune og
KORO.
Gjennom en serie medvirkningsprosesser, samtaler og
analyser har arbeidsgruppa samlet kunnskap om innbyggernes ønsker og potensialet for de ulike tomtene langs
sjøfronten i Tromsø. Denne kunnskapen er grunnlaget
for utviklingen av Håndbok for kunst og byrom, og bidrar
med innspill til hvilken type kunst og intervensjoner som
kan inngå i det enkelte byrom.

Samarbeidsparter / Styringsgruppa / Fokusgruppe for offentlige rom

fokusGruppe for offentlige rom

ru p
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n - park
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Styringsgruppa
Styringsgruppa er sammensatt av seksjonsleder/enhetslederne for byutvikling, byplan, park og friluft og kultur, i
tillegg har Tromsø Havn og KORO hver sin representant.
Styringsgruppa vedtar årsplan og fordeling av midler i
samråd med arbeidsgruppa for prosjektet, og skal sørge
for forsvarlig organisering og drift av kunst- og byromsprosjektet. I tillegg skal styringsgruppa i nødvendig utstrekning, og i samarbeid med arbeidsgruppa, lage en
langsiktig strategi for prosjektet samt fastsette visjoner,
mål og planer. Forankring av arbeidsgruppas arbeid i
planverk og gjennom kunstprosjekter som involverer
kommunen er et annet fokus. Målet er å skape en
struktur som kan tjene ulike typer samarbeid, prosjekter
og planprosesser.
Fokusgruppe for offentlige rom
Gruppen for offentlige rom er ei dynamisk gruppe med
en solid kjerne av medlemmer som endres og tilpasses
ulike faser i arbeidet avhengig av hvilket tema som er
oppe til diskusjon.

Fokusgruppa er den viktigste gruppen når det gjelder koordinering og gjennomføring av prosjekter. Fokusgruppa
har ei kjerne av medlemmer fra byplan, park og friluft
og kultur, men gruppa bør også inkludere andre representanter fra enheter i kommunen som jobber med
kultur og offentlige rom etter behov. Tromsø havn,
KORO, kunstnere og representanter for interessegrupper
tilknyttet det aktuelle sted og prosjekt vil involveres
avhengig av det enkelte kunstprosjekt. Arbeidsgruppa vil
stå for invitasjon og referat.
Formålet med gruppa er å skape en felles plattform for
ulike aktører og enheter hvor både interesserte innbyggere
og lokale kunstnere sitter rundt samme bord som utviklere
og byplanleggere. Dette for å forankre planleggingen
både i hverdagslivet og i pågående prosjekter i Tromsø.
Deling av kunnskap og ideer mellom de ulike aktørene
under planprosessen, i stedet for etter, sikter mot å skape
en mere mangfoldig beslutningsprosess. Intensjonen er å
åpne opp planprosessene til å inkludere flere læringsnivå
før de langsiktige beslutningene tas.
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Typer kunst- og byromsprosesser

Ulike former for utvikling av kunstprosjekter
Alle byrom som har blitt identifisert som kunstsoner
innenfor sjøfronten i Håndbok for kunst og byrom vurderes
som egnet for integrerte kunst- og byromsprosjekter. Når
et byrom skal utvikles eller omdannes bør arbeidsgruppa
involveres så snart et planinitiativ eller byggeprosjekt
igangsettes for å starte prosessen med et stedsspesifikt
kunstprosjekt. Som et første trinn i prosessen handler
det for arbeidsgruppa om å foreslå en spesifikk prosess
basert på stedsanalysene i Håndbok for kunst og byrom
(se kapittel: hvor / byrom for kunst). Forslag til rammer
for hvert enkelt oppdrag må diskuteres og legges fram for
Fokusgruppe for offentlige rom før et kunstprosjekt kan
starte opp.
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Flere av prosessene for kunstoppdrag skissert kan
kombineres med ulike kunstneriske metoder og uttrykk
i byrommene utpekt for kunst langs sjøfronten. Identitet,
sted, historisk betydning og mulighetene innenfor hvert
enkelt offentlig rom må legges til grunn for vurderingen
av hvilken type kunstverk og prosess som er best egnet
for byrommets rolle i framtida. Hverdagsrutiner, lokalkunnskap og personlige historier vil kunne bli lagt til grunn
som retningslinjer for kunstneriske fortolkninger av det
enkelte sted. Hvert kunstoppdrag skal ta utgangspunkt i
involveringsprosesser som inkluderer byens innbyggere,
kunstnere, eksperter og interessenter innenfor ulike felt.

lydkunst
bydelsprosjekt
scenekunst

nabolagsprosjekt

offentlig rom
som museum
invitert
konkurranse

lyskunst
Open Call
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Land art
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(verksted)

kunst som
dialog

typer prosess

residens
kunst som
stedsutvikler

kurator

samarbeid med
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street art
(gatekunst)
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samarbeid
med museer

installasjon
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Ulike former for kunstoppdrag / Direkte oppdrag / invitasjon
CIVIC SOCIETY / PUBLIC REALM / LOCAL POLITICS
BOARD
WORKING GROUP

Dialogue

National Connection
[KORO]

PUBLIC SPACE GROUP
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Dialogue
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Neighbors

Invited
Local artist

Shop Owners

Dialogue

Kids
Dialogue

New narratives
Public conversation

local actors

Art affecting the city

CONversations
Local Experiences
Interviews

Dialogue

pa
byplan -

project Brief

INTERNATIONAL
IDEAS AND METHODS
[RAUMLABORBERLIN]

Dialogue

Local
Connection
[TROMSØ KOMMUNE]

Invited
international
artist

ART WORK

Direkte oppdrag / invitasjon
En av måtene arbeidsgruppa kan utvelge kunstnere til et
spesifikt prosjekt på er ved å invitere en kunst-ner direkte
til kunstoppdraget. I et slikt tilfelle kan kunstprosjektet
utvikle seg som vist i diagrammet over. Som del av
utvelgelsesprosessen av spesifikk kunstner, rammeverk
og innhold kan arbeidsgruppa invitere inn relevante
grupper og individer fra bysamfunnet til å dele deres
perspektiver og ønsker for stedet. Dette kan skje i ulike
medvirkningsformater hvor også lokale kunstnere bør
være involvert. Utvelgelsesprosessen vil igjen konkluderes
av arbeidsgruppa som så lager et program og budsjett,
som danner basis for invitasjon til kunstnerne. Alternativt
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kan program utføres av invitert kunstner (kunstplan).
Utvalgt kunstner(e) bringer inn egne perspektiver, fortolkning og valg av medium inn i prosjektet. Det kan være
fordeler ved å invitere inn både lokale og internasjonale
kunstnere inn i samme prosjekt. Mens internasjonale
kunstnere kan bidra med nye referanser og erfaring som
konfronteres med en ny kontekst, klima og kultur, vil de
lokale kunstnerne kunne tillegge prosjektet sensitivitet
basert på en dypere forståelse av stedet og dets innbyggere.

Ulike former for kunstoppdrag / Open call
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BOARD
Working group

INTERNATIONAL
IDEAS AND METHODS
[RAUMLABORBERLIN]

National Connection
[KORO]

Art jury

Dialogue

Dialogue

Local
Connection
[TROMSØ KOMMUNE]

PUBLIC SPACE group
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e
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park & friluft - kultur - veg - bydrift - myndigh
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Art affecting the city

byplan -

lokaler kunstnere og eksp
erter - in

Proposals
Artists

FIRST ROUND

Second ROUND

Art jury

PARTICIPATION

ART WORK
Open Call
Prosessen for en Open Call kan gjennomføres som vist
i diagrammet ovenfor. Arbeidsgruppen setter sammen
en utlysning (program) for et spesifikt kunstprosjekt
sammen med en kunstjury (baserst på lignende
medvirkningsprosess som ved direkte invitasjon).
Utlysningen (programmet) sendes ut som en åpen
invitasjon. Det er åpent for alle å delta og sende inn et
forslag. Forslagene vurderes av kunstjuryen.
Et neste skritt kan være å velge ut noen få av forslagene
til en neste utvelgelsesrunde, som vil få et mindre
budsjett for videreutvikling av forslagene. Eksempelvis

kan et kombinert oppstartsseminar og befaring bidra
til utveksling mellom deltagerne mulig, hvor samarbeid
mellom de utvalgte kunstnerne kan være en mulighet.
Den valgte kunstneren eller kunstnerne fra runde to
år deretter oppdraget om å produsere kunstverket.
Oppdraget kan være permanent så vel som midlertidig.
Siden en Open Call er åpen for alle, har man nå muligheten til å nå kunstnere som kanskje ikke er kjente fra før.
Metoden gir også mulighet for å få et bredere spekter av
forslag å velge mellom, samt at det kan være en måte å
sikre kvaliteten på kunstoppdraget på.
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Evalueringsprosess / Fra midlertidig til permanent kunstprosjekt

Fra midlertidig til permanent kunstprosjekt
En viktig intensjon i håndboka er å initiere midlertidige
kunstprosjekter som testprosjekter i særlig komplekse
situasjoner eller steder. Disse prosjektene kan testes ut for
noen år.
I de tilfeller et midlertidig kunstprosjekt er gjennomført
som testprosjekt, er det viktig å evaluere prosjektet og
samle lærdommer som kan bringes videre i planleggingen.
Evalueringen bør gjøres med deltagende metoder for å
samle erfaringer fra det midlertidige prosjektet fra de
som har brukt det i testperioden. Hvis det midlertidige
kunstverket anses som vellykket i evalueringen, kan
læringene føre til installasjon av et permanent kunstverk.
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Hvis det fremdeles er uavklarte spørsmål i forhold til
forslaget, kan læringene i stedet gi ny kunnskap til et ny
type kunstprosjekt. Jo kortere tidsrom og lavere budsjett
for de midlertidige intervensjonene jo lettere kan det være
for sivilsamfunnet å bidra aktivt med meningsytringer,
bekymringer og ønsker.
Hvis læringen fra disse intervensjonene tillates å påvirke
langsiktig planlegging kan de benyttes som en mulighet
for utveksling mellom planleggere og sivilsamfunn, stille
spørsmål ved eksisterende strukturer og utvikle en mer
bærekraftig dialog mellom ulike aktører i bysamfunnet.

CIVIC SOCIETY / PUBLIC REALM / LOCAL POLITICS
BOARD

Local
Connection
[TROMSØ KOMMUNE]

INTERNATIONAL
IDEAS AND METHODS
[RAUMLABORBERLIN]

National Connection
[KORO]

Dialogue

Dialogue

Working group

Dialogue

Dialogue

PUBLIC SPACE group

ART Process

Local actors

Artists
Art affecting the city

TEMPORARY ART WORK

NEW
TEST
PROCESS

Test Phase

Public use
Public Opinions

PARTICIPATION

refelection / Evaluation
By the Working group

Decision making
By the public space group

PERMANENT
ART WORK
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Gjennomføring / Finansiering

Tromsø kommunes kunstordning for kommunale bygg
og uterom (kunstordningen)
I kommunestyresak 0152/18 ble det vedtatt at Tromsø
kommune oppretter et kunstfond for finansiering av
kunst i kommunale bygninger og offentlige rom. Dette
kunstfondet blir Tromsø kommunes kunstordning for
kommunale bygg og uterom. Ordningen skal bidra til at
profesjonell samtidskunst av høy kvalitet skal prege og
forbedre det offentlige rom i kommunen, ute som inne.
Gjennom innkjøp av verk lagd til gitte steder, allerede
produsert kunst, kunstforvaltning og kunstformidling
skal ordningen stimulere til økt interesse for kunst som
beriker, engasjerer og skaper refleksjon. Kunstordningen
skal skape nye arenaer for kunstopplevelser for
innbyggerne og besøkende, samt sikre barn og unge
tilgang til kunst av høy kvalitet.
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Kommunenes kunstordning skal bidra til ønsket
samfunnsutvikling. Kunst skal spille en viktig rolle i
offentligheten og i utviklingen og foredling av Tromsøs
nåværende og fremtidige identitet.
Kunstordningen skal jobbe for gjennomtenkte, faglige
og helhetlige sammenhenger mellom valg av kunst,
plassering av denne og kommunens planer for utvikling
av byens og stedenes offentlige rom. Samtidskunst skal
være en del av stedsutviklingen, og skal sikres plass i
planleggingen og gjennomføringen av prosjekter.
Ordningens innretning fristiller kunst fra konkrete
prosjekter, og muliggjør kunstsatsinger både i gamle
og nye bygg samt grøntområder, parker, torg og andre
uterom. Gjennom gode prosesser som baserer seg på
medvirkning og samarbeid skal både brukere, eier og
kunstnere få eierskap og ta del i beslutningene som tas.

Kunstordningen og finansiering
Det er en intensjon at kunstordningen skal kunne bidra til
gjennomføring av kunstprosjektene i Kunst- og byromsprosjektet langs sjøfronten, og også i andre offentlige
rom. Som situasjonen er i dag er midlene knyttet til
offentlig eiendom, men under visse forutsetninger kan
kunstordningens midler også knyttes til offentlig formål.

Eksterne midler
Finansiering av Kunst- og byromsprosjektene tilknyttes
kommunens planer for parker og uterom. Det vil i tillegg
søkes KORO, spillemidler og andre instanser. De fleste av
disse krever en egenkapital, noe som gjør kunstordningen
og kommunens egne midler viktige. Et samarbeid på
tvers av etatene byplan, park og friluft og kultur er derfor
viktig, også i denne sammenhengen.

I arbeidet med gjennomføringen av kunst- og byromsprosjektet langs sjøfronten legges det opp til privatoffentlig samarbeid. For å få til en sammenhengende kaipromenade kreves det samarbeid om gjennomføring
både på privat og offentlig grunn. Sentrumsplanen stiller
krav til utarbeidelse av egen detaljreguleringsplan for
kaipromenaden for å sikre kvaliteten av sjøfronten som
et sammenhengende byrom.

Prosjektet Aktiv sjøfront! har mottatt støtte fra
Samfunnsløftet på 1 million i 2019. Kunstordningent har
gått inn med midler både for prosjektet Mandela, kunst
og byrom og Tromsø Sjøfront Laboratorium. Tromsø
kommune ved kunst- og byromsprosjektet søker årlig
KOROs LOK-ordning om midler, og har fått støtte til
flere prosjekter.
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METODER FOR MEDVIRKNING
Et bredt spekter av metoder for involvering av innbyggerne i
Tromsø har blitt gjennomført som del av kunst- og byromsprosjektet. Fra dialogbaserte metoder som «informed space»
og «open space», til performativ utforskning og felles byggeprosjekter for ulike byrom.
I dette kapitlet vil en rekke metoder for involvering, gjennomført
så langt i prosessen, bli beskrevet.

Metoder for medvirkning

Bygge sammen

Forestillinger /
performative metoder

Åpne diskusjoner

FELLES måltid
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Intervjuer

Urbane brettspill

Open call

Open space /
åpent rom

Invitasjon

Informed space

Kartlegging av potensialer
og ønsker for et sted
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Informed space

Befaring: Strandtorget

Informed Space: NNKM / Nordnorsk kunstmuseum

Informed space

Uttesting av metoder for Strandtorget og Prostneset

Innenfor samtalen som ramme kan deltagerne i Informed
space utveksle og dele sin kunnskap om stedet på en
uformell måte. Metoden går ut på å dele informasjon
og synspunkter mellom ulike parter i en prosess. Her:
mellom planleggere og innbyggere i Tromsø.

Tromsø kommune har i samarbeid med det tyske
arkitektkollektivet raumlaborberlin og KORO (Kunst i
offentlige rom) testet ut ulike metoder for medvirkning
i utviklingen av kunstprosjekter på Strandtorget og
Prostneset. Ved bruk av metoden for Informed Space ble
Tromsøs befolkning invitert til et åpent møte i et lokale i
nærheten til det aktuelle stedet. Historien til det enkelte
byrommets ble presentert, og det ble gitt informasjon
om status på planprosess fra Tromsø kommune. Et kart
over det enkelte stedet ble brukt som et brett, og et utvalg
spillebrikker eller kort ble plassert på kartet. Noen av
kortene var blanke, slik at utøverne selv kunne komme
med sine egne innspill.

I denne metoden vil det bli utformet to ulike kart; et kart
der man kartlegger stedets potensiale; «map of potential»,
og et kart; «map of desire» som viser innbyggernes ønsker
og forestillinger for stedet om de tenker helt fritt. Kartene
kan bli brukt som et grunnlag for fremtidige kunstneriske,
arkitektoniske og sosiale initiativer for stedet.
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MØTEPUNKT

NABOSKAPSprojsekter

cafe / Restaurant

handel & utveksling

utsiktspunkt

HISTORISK verdi

“disneyfication”

naboskapsobjekt

Skatebane

kunst i offentlig rom

ttrafikalt knutepunkt

ÅPENT ROM

verksted

drabantby typologi

solrike steder

VERDENS-NORLDIGSTE-ALT-MULIG

lekeplass

performativ kunst

butikker

vindfulle steder

INFORMED SPACE: Eksempler på motiver fra spillebrikkene
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Open space

Open Space
Open Space er et diskusjonsformat som er utviklet av borgerrettsaktivisten Harrison Owen på 1980 tallet. Denne
metoden ble i hovedsak brukt i uformelle forhandlinger
for konfliktløsning mellom ulike parter i forbindelse med
et spesifikt tema. Denne metoden gir rom for at deltakerne selv definerer hva de ønsker å diskutere under
ledelse av en moderator.
I forbindelse med denne metoden vil et generelt tema
presenteres av en moderator. I vårt tilfelle, under arbeidet
med håndboka for kunst og byrom, kan utviklingen av et
bestemt byrom være tema.
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Hvis deltakerne ønsker å diskutere et spesielt tema, kan
lage et bord for ønsket tema. En rekke bord gis et bestemt
tema etter samme metode. Deltakerne kan selv velge å
delta i den diskusjonen de synes er mest interessant, og
kan skifte bord underveis.
Målet er å skape muligheter for uformelle møter og
samtaler mellom de ulike deltagerne, som ellers kanskje
ikke ville ha funnet sted. Det som er viktig for Open
Space-metoden er at det oppstår uformelle samtaler før
og etter de mer formelle diskusjonene. Det kan derfor
være viktig å utvide arrangementet med enten en felles
befaring eller et felles måltid.

Barneverksted / Undersøkelser-av-stedet gjennom lek

Barn og unges medvirkning
Det finnes mange måter å drive medvirkning på som
involverer barn og unge. Noen viktige steder å gjøre dette
på, er å invitere barn og unge til å bidra med sin stemme
inn i ulike faser i en planleggingsprosess, hvor de får
muligheten til å gi tilbakemelding på hva de synes skal
skje i et bestemt byrom.
Undersøkelser-av-stedet-gjennom-lek er en inngang og
metode. Dette kan skje på flere ulike måter, og er praktisert
av en rekke profesjonelle innenfor kunst-, arkitektur- eller
planfeltet. En stor fordel med å undersøke et sted gjennom
lek er hvordan et steds potensiale og utfordringer kan bli
undersøkt og diskutert i 1:1 i et spesifikt byrom og miljø,
noe som betyr at aspekter som er viktige for kvaliteten på
det enkelte byrom oppleves direkte og blir synlig; vind,
sol, støy, brukergrupper på stedet osv.
Et godt eksempel på en slik stedsundersøkelse var et
barneverksted i forbindelse med utvikling av Strandtorget,
og et midlertidig kunstverk for lek. Dette var et samarbeid

med Ekrehagen barnehage, scenekunstner Kristina
Junttila og det franske arkitekt-/kunstnerkollektivet
Collectif Etc i 2018.
Utgangspunktet for dette medvirkningsprosjektet var at
man ønsket nytt fokus på lekeplassen på Strandtorget. Det
ble stilt spørsmål til barna om hva de ønsket, hvor er det
fint å leke?, finnes det noen gjemmeplasser?, eller andre
ting ved stedet. Deretter brukte man ulike metoder som
fikk barna til å undersøke stedet gjennom ulike øvelser.
Dette verkstedet inneholdt både lek og perfomative
øvelser som utfordret barna til å bruke ulike sanser for å
oppleve og oppdage stedet.
Arbeidet med barna fremhever viktigheten av
nysgjerrighet i møte med et sted, og hvordan vi kan
undersøke et sted med åpent sinn, og ved bruk av kropp og
sanser. Barnas synspunkter ble tatt med videre i arbeidet
med utformingen av den midlertidige lekeplassen på
Strandtorget.
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Show me don’t tell me / Mock up byrom

The 100 meter bath; Hot bath

Byromsfestivalen Ka no? / Mock-up byrom
I løpet av ei uke i September 2017 fant byromsfestivalen
«Ka no?» sted. Festivalområdet fulgte planavgrensninga
for områdeplanen for Nordbyen, under arbeid i Tromsø
kommune. Ideen var å invitere ulike kunstnere og aktører
i området til å gjennomføre kunstneriske inn-spill og
aktiviteter langs «Nordbybåndet». Dette for å sette i gang
en diskusjon rundt kvaliteter og mulig bruk av byrommene
i framtida.

Et annet av arbeidene ble laget av Tromsø Skateklubb,
hvor det ble bygget en minirampe på Fridtjof Nansens
plass. Tromsø Parkour arrangerte en workshop i «spothunting», hvor de baserte ulike former for beve-gelse og
flyt på det som var tiljengelig av terreng og konstruksjoner
i området. Instruktørene var tilstede for å undervise
grunnleggende parkour-bevegelser.

Ulike programmer ble prøvd ut etter modellen «mockup public space»; midlertidige fullskala intervensjoner.
Eksempelvis ble det bygget et «100-meter-bad»; et japansk
varmt bad på moloen som den gang var en utstikker
nordover fra Nordsjeteen (avgrensning for framtidig
utfylling, nå fylt ut).

Tromsøs innbyggere var invitert til å prøve ut
programmene på stedet under festivaldagene. Dette både
for å teste ut egnetheten av forslagene samt for å åpne opp
for en debatt omkring videre planlegging av Nordbyen.
Konstruksjonen av badet, blant flere andre installasjoner,
ble gjennomført gjennom deltagelse av interesserte (inn)
byggere invitert via en Open call.
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Unge skatere på Fridtjof Nansens plass

Skate rampe på Fridtjof Nansens plass

Felles byggeprosess

The 100 meter bath; Tea pavilion

Mearrariika; Art project by Sigbjørn Skåden and Joar Nango

Mock up byrom: Bispegata stengt for trafikk / Gatefotball med TIL

Felles måltid / Tromsø Folkekjøkken

Rundebordssamtale i maskinverkstedet / Skipsverftet
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Samarbeid med lokale institusjoner / Student workshop

Over: studenter, lærere og involverte / høyre side - topp: ‘As it is’ / bunn: ‘Skating bananas’

Studentworkshop
Gjennom et samarbeid med UiT/Norges Arktiske
Universitet ble det gjennomført en to-ukers workshop
med masterstudentene fra landskapsarkitekturstudiet og
kunstakademiet. Studentene hadde i oppgave å undersøke
og skape nye perspektiver for framtidas sjøfront som et
meningsfullt offentlig rom i Tromsø sentrum. Potensialet
for nye sosiale møtesteder ble identifisert gjennom en
serie kartlegginger, diskusjoner og intervensjoner langs
sjøfronten. I samtaler med lokalbefolkningen oppdaget
studentene eksisterende kvaliteter bundet til de enkelte
sted, noe som tydelig-gjorde viktigheten av stedsutvikling
og stedsspesifikke prosjekter.
Innenfor workshopens ramme undersøkte studentene
også hvordan kunst kan være et medium som tillater
oss å stille spørsmålstegn ved våre daglige omgivelser.
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Både glemte kvaliteter og skjult potensiale ble avdekket
gjennom studentarbeidene. En særegen kvalitet ved
studentenes undersøkelser var vektleggingen av natur og
landskap. Naturens subtile evne til å påvirke den urbane
konteksten avdekket både styrker og svakheter som kan
være viktige for Tromsøs framtidige identitet.
Studentenes undersøkelser bidrar med verdifull
lokalkunnskap og ekspertise til Kunst og byromsplanen.
Alle intervensjonene utarbeidet i løpet av workshopens
varighet på to uker hadde som mål å forbinde kunst og
urbane intervensjoner med byplanprosessene i Tromsø
sentrum. Prosjektene har vært til god hjelp i arbeidet med
å velge ut byrom basert på deres ulike kvaliteter, samt å
åpne opp diskusjonen om framtidig ny bruk.
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KAIPROMENADEN
Dette kapitlet beskriver strategier for hvordan vi kan arbeide
med kaipromenaden som et sammenhengende byrom. Kapitlet
tar utgangspunkt i sjøfrontens historie samtidig som grunnleggende utfordringer i dagens situasjon belyses. Videre foreslås både generelle strategier samt konkrete forslag for framtidig
utvikling av sjøfronten som et attraktivt, unikt og mangfoldig
byrom.

60 METODER FOR Medvirkning

METODER FOR Medvirkning 61

Sjøfrontens historie / Byens kant - utfyllinger og havneaktivitet

1952
2018
2030

Byvekst og utfyllinger over tid

Tromsø sjøfront 1952

Havnefronten
De største forandringene i det urbane senteret i Tromsø
har skjedd i vannkanten: arealet mellom den opprin-nelige
strandlinja og dagens kaifront. Da Tromsø fikk bystatus i
1794, startet byggingen av pakkhus, brygger, ute i sundet,
ofte med lange broer fra land. I strandkanten lå først naust,
etter hvert kramboder. Byen vokste fram langs Sjøgata,
Strandgata og Skippergata, rundt kirka, indre havn og
tollboden på Skansen. Sjøgata og dagens Fredrik Langes gate
var de viktigste handlegatene, de store kjøpmannspaléene
kom i nordre del av Sjøgata på 1830-tallet. Først fra
midten av 1820-tallet begynte Storgata å utvikle seg til
den hovedgata som amtmann Sommerfeldt hadde sett
for seg da han tegnet sin skisse til byplan i 1788. Tromsøs
havnefront var dominert av disse bryggene fra Nerstranda
i sør til Nansens plass i nord. Det var et privatisert område
viet til lasting, lossing og lagring av kjøpmennenes varer.
De eneste unntakene var Stortorget, som etterhvert ble
bygget mer og mer ut nedenfor Storgata, og Prostneset,
som ble det viktigste kommunikasjonsknutepunktet da
damp-skipstrafikken for alvor kom i gang på 1840-tallet.
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Tromsø sjøfront 2016

Havneutbygging
Gammelmoloen nedenfor Smørtorget var tilholdsstedet
for de første fløttmennene. Den ble bygget omkring
1830. En av fløttmennene har fått Søren Fløttmanns plass
oppkalt etter seg.
Dampskipskaia på Prostneset var det første, store
havneutbyggingsprosjektet, tett oppfulgt av byggingen
av de to sjetéene. Her er de to gråsteinsmurerne – og
brødrene – Arnt Flønes og Baro Olsen sentrale. Baro
Olsen har allerede sitt navn hogget inn i en steinhelle ved
foten av Sørsjetéen – et kulturminne fra 1903.
Den moderne havnefronten og de moderne kaiene kom
først etter de store bybrannene i 1947 og 1969. Derfor
er det så få brygger igjen i havnefronten. De få som
står igjen, er svært viktige historiske minnesmerker fra
Tromsø bys historie.

Snitt av havna før utfyllingene

Den gang da. Minne om Tromsjø sjøfront 1909, fotograf ukjent. Kilde: Riksantikvaren/Nasjonalbiblioteket - Mittet.

Industri langs havnefronten
De eldste industiforetakene var trankokeriene. Både
brannfaren og luktene fra produksjonen gjorde at de
ble plassert i utkanten av bykjernen. I 1848 ble Tromsø
Skibsverft etablert ved kullageret på Tollbodneset, Macks
Bryggeri ble etablert i sørbyen i 1877, Tromsø meieri
etablerte seg ved Strandskillet i 1906, og bygde en steinvorr
ved det som skulle bli Strandtorget. Der ble melkespannene
fra distriktet satt i land. Tromsø Smørfabrikk etablerte seg
samtidig. Rett før andre verdenskrig ble Tromsø Fryseri
og kjølelager etablert på ei utfylling nedenfor bryggeriet.
Tidlig på 1950-tallet etablerte Nord-Norges salgslag et
slakteri på Strandtorget. Sammen med den gjenværende
bebyggelsen på Nerstranda, ble det revet for å gi plass for
Nerstranda senter omkring årtusenskiftet.

Havneutbygging utenfor Tromsø sentrum
Det ble bygget flere enkeltstående kaianlegg for bedriftene
langs Stakkevollvegen, før den store utbygginga av havna
i Breivika startet på 70-tallet. Etter det har utbygginga
videre mot den gamle sjøflyhavna på Skattøra skutt fart,
og Tromsø skipsverft har flytta til det nye maritime
industriområdet mot nordsiden av Tromsøya. Det
ble bygget kaier og pakkhus på fastlandet, tilknyttet
ishavsredere som Rieber, Brox og Brødrene Jakobsen, og
også kaier i forbindelse med teglverket ved Evjendammen.
Disse ble lagt nord for utløpet av Tromsdalselva. Det kom
også kaier i tilknytning til Løvolds sementvarefabrikk ved
Krokelva. I de siste årene har det vært massiv utbygging
i Tønsvika, ved Skarpneset. Tromsø havn har også bygget
om kaiene i indre havn til gjestehavn – og ikke minst
bygd ny passasjerterminal for hurtigruta og hurtigbåtene
på Prostneset.
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Sjøfronten i dag

Dagens situasjon: snitt gjennom kaiområde

Parkering langs kaia

Mock up byrom: Parkering fjernet

Langs Tromsø sjøfront er det mange områder hvor
byen vender ryggen mot sundet. Lukkede fasader,
parkeringsplasser langs kaia og benker med ryggen
mot vannet skaper unødvendig avstand mellom by og
vann. Flere områder langs sjøfronten brukes i dag som
parkeringsplasser, med fantastisk utsikt. Andre deler av
sjøfronten er utilgjengelig for allmenheten, på permanent
eller midlertidig basis, grunnet havneaktiviteter og
sikkerhetsaspekter. Dette utfordrer ideen om en
sammenhengende kaipromenade.

I 2018 arrangerte raumlaborberlin en kunst- og byromsworkshop med studenter fra Kunstakademiet og landskapsarkitekturstudiet i Tromsø. Under en visning av studentarbeider langs sjøfronten i forbindelse med universitets 50-årsdag, ble parkering langs kaia i området
mellom Mack øst og Strandtorget fjernet for en dag.
Denne hendelsen viste hvor mye et så lite inngrep hadde
å si for opplevelsen av sjøfronten som sted. Fra å oppleves
som et sted for biler, ble opplevelsen nå knyttet til tilstedeværelsen mellom byen og vannet, nærheten til det
store landskapsrommet, Tromsøs historie samtidig som
kaia ble til et sted for mennesker, og møter.

Parkering og avstengte områder
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Sjøfronten som mangfoldig byrom

Åpningsbare sikkerhetsgjerder

Sameksistens mellom havneaktiviteter og byliv
Kaipromenaden og havneområdene i Tromsø sentrum
er en viktig del av byens maritime identitet. Tromsø
havns tilstedeværelse midt i sentrum skaper et
utviklingspotensial som er viktig for Tromsø som by, men
også for hele Nord-Norge. Med en stor andel årlige anløp
med cruisebåter, hurtigruter, hurtigbåter, charterbåter,
kystverket, forsvaret, fiskefartøy og småbåter, er byens
havneområder en viktig innfartsåre for Tromsø. Hver
dag, to ganger i døgnet, har hurtigruta anløpt Tromsø
sentrum siden 1893.
Sameksistensen mellom havneaktiviteter og byliv utgjør en
viktig del av mangfoldet i Tromsø sentrum. Temaplanen
for kunst og byrom understreker viktigheten av å beholde
anløpene til sentrum for mindre private båter så vel som
større profesjonelle båter, ferger og cruiseskip. For å gjøre
kaipromenaden til et vellykket byrom både for havnedrift
og byliv, trenger både byen og havna å komme fram til
løsninger som kan fungere for begge parter. De ulike
delene av kaipromenaden må hver især ta utgangspunkt

i forskjellige strategier for hvordan kaipromenaden skal
utvikles videre, avhengig av det enkelte stedets bruk og
interesser.
Eksempelvis kan man oppnå et vellykket delt rom mellom
havneaktiviteter og kaipromenade mellom Strandtorget
og Sørsjeteen hovedsakelig ved å forbedre de offentlige
rommene på kaia. Parkering må gi plass til kaipromenaden, fasader må åpnes opp mot vannet, kunst må
integreres i byrommene og sosiale møbler kan bidra til
aktivisering av de offentlige rommene. Andre områder
trenger andre løsninger og kompromisser.
På Prostneset stenger havneaktivitetene, som
ferjeterminalen, for allmenn tilgang til vannet. På grunn
av sikkerhets- og havneinteresser, må disse områdene
være stengt på bestemte tidspunkter, men noen av områdene kan åpnes for publikum på enkelte tidspunkt.
Illustrasjonen over antyder hvordan disse lukkede
områdene kan åpnes ved å installere mer fleksible
gjerdesystemer når det ikke er anløp av internasjonale
båter. Dette er løsninger som må utvikles i dialog med
Tromsø havn.
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Framtidig utvikling av sjøfronten

Illustrasjon av mulig utvikling av kaipromenaden; oppvarmede benker og røykeri som igangsettere. Shared space mellom promenade og havn.

Fremtidig utvikling av sjøfronten
Den generelle strategien for utvikling og gjennomføring av
en sammenhengende kaipromenade vil inneholde en rekke
trinn, over en lengre periode. Noen strategier er gjennomgående, for eksempel sameksistensen mellom havneaktiviteter og kaipromenade. Det er viktig at denne kvaliteten opprettholdes under hele prosessen.

skape en ny møteplass før hele programmet for sjøfronten
er på plass. Disse objektene kan bidra til aktivisering av
stedet fra et nedenfra-og-opp-perspektiv, før området går
gjennom en full transformasjon. En annen gevinst ved å
innføre slike små inngrep er at vi, folk som enten bor her
eller kommer forbi, får en relasjon til stedet. En rekke
katalytiske objekter, som oppvarmede benker, røykovn
Tidlig i transformasjonsprosessen vil det være rom for og Future Frames, vil bli nærmere beskrevet på de neste
såkalte 0,5 prosjekter. I motsetning til pop-up/mock- sidene.
up byrom -prosjektene prøves ut over veldig kort tid, er
0,5 prosjektene midlertidige prosjekter som kan stå, og Andre strategiske forslag for kaipromenaden er å åpne
brukes, noen år. Langs kaipromenaden vil noen av disse opp lukkede fasader mot sjøfronten, og innføre flere
0,5 prosjektene være såkalte katalytiske objekter.
offentlige programmer både i og utenfor bygningene langs
De katalytiske objektene har som formål å åpne opp for ny kaia. Andre tiltak vil være å fjerne parkeringsområdene
bruk av et område i tidlig fase av en omdannelsesprosess. samt sikre offentlig tilgang og en sammenhengende
Objektene vil kunne gjøre oss oppmerksomme på et sted kaipromenade langs sjøfronten. Innenfor sonen for kunst
ved å peke på det, eller de kan bidra til å gi nytt innhold, og byrom (se temakart) langs hele sjøfronten vil ulike
åpne opp for sosiale aspekter, tilføre mer aktivitet eller typer kunst integreres i byrommene.
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Tidlig fase av utvikling av kaipromenaden; oppvarmede benker og “future frames” som igangsettere

Framtidig visjon av kaipromenaden; havneaktiviteter , byliv og kunst
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Fargekoding

Fargekoding av kaipromenaden
Kaipromenaden i Tromsø har i dag et mangfoldig og
usammenhengende uttrykk. Noen deler er utformet
med bevisste tanker om funksjon, bruk og form, andre
deler ikke. Noen områder forholder seg til bygningene
langs kaia og bylivet i sentrum, andre deler virker mer
overlatt til tilfeldighetene og fremstår som øde og forlatt.
Etableringen av kaipromenaden er et forsøk på å forbinde
områdene langs sjøfronten, og skape en sammenhengende kaipromenade og byrom. En måte å veilede
fotgjengere langs kaipromenaden på er å ha et gjentatt
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motiv som forteller oss at vi er på rett vei. På denne
måten kan kaipromenaden til og med sees på som et
kunstverk i seg selv. Mange av fargene som er tilstede
langs vannkanten danner en fargekode, for eksempel
den gule malingen som indikerer eierskap til Tromsø
havn. En måte å definere den nye kaipromenaden på er
å velge en offisiell fargekode for så å male eksisterende
hverdagslige gjenstander og overflater langs promenaden
i denne fargen. På denne måten vil ulike gjenstander
fange blikket, få trede frem og få fokus når vi beveger oss
langs kaipromenaden.

Del av 0.5 prosjekt for fargekoding

Fotomontasje av fargekoding langs kaipromenaden
Kaipromenade 69

Sosiale møbler

Sosiale møbler
Klima og været er et alltid-tilstedeværende tema i
Tromsø. I gatene parallelt med eller på tvers, men som
ender opp på kaia; det vi i dag definerer som sentrum,
har vi flere steder oppvarmede fortau. Langs sjøfronten
er det derimot både kaldere, glattere og mere isete. Her
står benkene tomme store deler av året.
Som et svar på dette foreslår vi å plassere noen
oppvarmede betongbenker langs kaipromenaden. De vil
kunne gjøre det mulig for fotgjengere og forbipasserende
å sette seg ned selv på en kald dag. Benkene vil kunne
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invitere fotgjengere til å ta en pause på turen langs
kaia, for å nyte utsikten og varmen. Et annet forslag til
et sosialt møbel som kan bidra til mer aktivitet langs
kaipromenaden i Tromsø er en røykovn/ røykeri for ny
fangst/ fisk. Ovnen kan eksempelvis varmes opp med
ved og gi folk muligheten til å glede seg over et utendørs
måltid, kanskje sammen med nye venner?
Hvis benkene plasseres strategisk, kan de sosiale møblene
påvirke både hvor folk beveger seg, og hvor sosiale møter
vil kunne finne sted.

Røykeri som igangsetter / katalytisk objekt
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Future frames

Future Frames
Future Frames er en serie rammer langs kaipromenaden.
Innholdet i rammene kan betraktes som innspill til en
offentlig debatt om Tromsø sjøfronts framtid. Hvem
tegner den? Hvem bestemmer den? Hva er realistisk?
Hva gjør vi med kulturarven vår i dag?
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Rammene plasseres langs kaipromenaden for å synliggjøre kvaliteter, gjøre oss oppmerksomme på unike steder
og utsiktspunkter, presentere alternative framtidsbilder
for byen, eller for å minne oss om vår særegne historiske
kulturarv.
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Flytebrygger langs kaia

Dagens situasjon: flytebrygge foran hovedkai

Forslag: flytebrygge trukket vekk fra kai

Brygger / flytebrygger
Ved noen enkelte deler av sjøfronten er det etablert
lavere flytebrygger utenfor hovedkaia. Her er gjerder satt
opp for å forhindre risikoen for å falle ned på det harde
underlaget.
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Dette skaper en avstand til vannet. En måte å eliminere
behovet for rekkverk på, og la kaipromenaden ligge
nærmest vannet, vil være å flytte de nedre bryggene ut
noen få meter, som på illustrasjonen over.
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HV
OR?

6
BYROM FOR KUNST
Langs kaipromenaden er et antall byrom valgt ut som steder for
kunstintervensjoner. Disse byrommene er alle områder i transformasjon, som alle vil bli påvirket av prosessen med å vende
byen mot sundet. Dette kapitlet gir en historisk bakgrunn
for hvert sted, en kort analyse av stedet i dag og samtidig
foreslås en mulig retning i utviklingen av hvert enkelt byrom.
Den gitte analysen kan sees som utgangspunkt for kunst- og
byromsprosjektene langs sjøfronten.

Byrom for kunst

1 - Molo ved Framsenteret
3 - Strandtorget

2 - Sørsjeteen / MackS BrYGGERI /
NORGES ARKTISKE UNIVERSITETSMUSEUM
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5 - TORGHUKEN
7 - Fridtjof Nansens plass

6 - Nordsjeteen
4 - Prostneset
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1 - MOLO VED FRAMSENTERET

Molo ved Framsentret / Historie

Molo ved Framsentret 1952

Molo ved Framsentret 2018

Dette området er ei gammel søppelfylling fra 1950-tallet
og ei utfylling for å bygge Teoribygget. Det var navnet
på de store provisoriene som ble reist for å huse den
begynnende medisinerutdanninga ved Universitetet i
Tromsø, knyttet til det gamle Troms og Tromsø sykehus
på oversiden av Strandvegen.
I søndre del av området var det fra tidlig på 60-tallet
bilverksted, og etter hvert salgs- og utstillingslokaler
for Normotor, som solgte Volkswagen. Tromsø taxi
overtok etterhvert lokalene, og Norsk folkehjelp bygde
sitt hovedkontor sør for Teoribygget. Sammen med
utfyllinga kom også store infrastrukturutbygginger, med
strømkabler og pumpestasjon for kloakkrense-anlegg,

før Hålogaland teater fikk reist sitt etterlengtede nybygg
i 2005. Da var også internvegen Hjalmar Johansens gate
bygd.
Utviklingen av området bærer preg av mangel på
overordnet planlegging, som kunne ha sikret en mer
bymessig utvikling. Nå er det enkeltprosjekter som har
definert området. Med unntak for den nyplanta skogen
og Inghild Karlsen og Bo Bisgaards 7 muser (skulpturer)
foran teatret, domineres området av en marina og en
parkeringsplass. Den lille lommeparken mellom Polaria
og Framsenteret er ødelagt av et redskapsskur.
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Molo ved Framsentret / Dagens situasjon

2

1
5
7

3
6
4

3

Promenade
OFFENTLIGE BYGG
7 - FISKEMERD SOM SCENE

1 - TEATER
Hålogaland Teater er viktig for kulturlivet i byen
har en viktig tilstedeværelse på stedet.
Det er stort potensiale for å koble teatret til omkringliggende uterom og bruke disse til kulturelle
og performative arrangementer.

4 - Marina
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VIKTIGE FORBINDELSER

hindringer

2 - BYDELStypologI
Området er koblet til to boligområder (Strandkanten og eneboligbebyggelsen vest for Strandvegen). Det bor mange familier i området, samtidig
som det er mangel på steder for barn og unge.

5 - polar FORSKNING

ParkERing

3 - open space
De viktigste attraksjonene i området i dag er den
spektakulære utsikten - og et stykke, en rest,
natur i byen.

6 - museum

Utsikt mot sør-vest langs molo/ Polarhavna

Et åpent rom

Fiskemer/ scene utenfor Hålogaland Teater

Et åpent rom
Det sørligste av byrommene utvalgt for kunst er området
mellom Hålogaland Teater og Framsenteret. Bortsett fra
pumpestasjonen ved Hålogaland teater er området i dag
mest brukt som parkeringsplass. Området inkluderer
også moloen som strekker seg ut i sundet og fungerer
som bølgebryter for marinaen. Foran teatret (2019) har
det tidligere vært en fiskemerd i vannet som noen ganger
har vært brukt som scene for utendørs forestillinger.
Dette er i utgangspunt et svært åpent sted, kanskje et av
de minst urbaniserte områdene i Tromsø sentrum, uten
beskyttelse mot vind og vær. Fravær av tilrettelegging

av noen art er samtidig en av stedets hovedkvaliteter.
Muligheten av å være i nærhet av sentrum og samtidig
oppleve å være i nær kontakt med naturens storslagenhet
og åpenhet gir stor verdi til stedet. Om sommeren er
dette et flott sted for å gå en tur langs sundet, og nyte den
spektakulære utsikten til fjellene.
Om vinteren blir plassen brukt som snødepot, med
liten attraksjon for besøkende. Sør for teatret domineres
strandkanten av nylig utviklede boligområder.
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Molo ved Framsentret /

Molo: Et sted for Land Art?

Permanent midlertidig
Siden boligutviklingen sør for området har en helt
annen skala og tetthet enn hva som tidligere var tillatt i
området, kan det være en relevant og god strategi å holde
stedet ganske åpent i framtida. Området, nært sentrum,
kan trenge et sted som tilbyr en opplevelse av åpenhet og
natur. En av de sterkeste egenskapene til stedet opplever
vi på vei utover moloen. Her er det opplevelsen av urørt
natur, nærheten til vannet og åpenheten mot landskapet
som dominerer. Stedet vil kunne ha stor opplevelses- og
bruksverdi for beboerne i nærområdet.

BARN
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familie

Ett alternativ er å gjøre om stedet til et såkalt permanent
midlertidig sted; et sted i kontinuerlig transformasjon,
med midlertidige strukturer og skiftende aktiviteter og
hendelser. Stedet kan være en lekeplass for mindre barn
om sommeren, som igjen utvides og tar i bruk snø og is
som lekematerialer om vinteren. En annen idé er å ta i
bruk stedet ved bruk av midlertidige strukturer (SALT)
for kulturelle begivenheter, marked, møter, bading
og lignende. Stedets uberørte natur gjør det også til et
passende sted for land art, langs moloen eller flytende i
vannet.

LOKAL UNGDOM

land art

Permanent midlertidig om sommeren: Lekeplass, byggeverksted, utendørs teater og badekulpW i sundet

Permanent midlertidig om vinteren: lekeplassen endres, utvides og bruker snø

BYGGE SAMMEN

VINTERAKTIVITETER

UTSIKTSPUNKT

NABOLAGS PROSJEKTER

byrom for kunst 85

2 - SØRSJETEEN / MACK BRYGGERI /
NORGES ARKTISKE UNIVERSITETSMUSEUM

Sørsjeteen / Mack bryggeri / Norges arktiske universitetsmuseum /
Historie

Sørsjeteen

På konsul Lorentz Skanckes første tegning av byen på

Tromsøya (1806) har han tegnet inn tre gammer helt i
sør. Så har han skrevet på tegningen «Gammer der Hans
Nilsen Hauge prediket i 1803». Dette er riktignok «langt»
utenfor daværende bygrense, men navnet Finngamsletta var i bruk så sent som i 1897, da kommunen søkte
Stortinget om finansiering av «Finngamsjetéen». Dette
viser samisk tilstedeværelse på Tromsøya i hvert fall siden
byens begynnelse.
Sørsjetéen sto ferdig i 1903, og steinmurer Baro Olsen
har hugget navnet inn i en skiferhelle ved foten av
sjetéen. I 1861 sto den nye Tromsø domkirke ferdig, og
byggmester Johann Krøysers kirke fra 1803 ble flyttet
utenfor bygrensen for å bli hovedkirke for Tromsøysund
kommune. I 1975 ble den flyttet på nytt, og er nå Elverhøy kirke.
Da Tromsø skulle fylle 100 år, ga kjøpmann Paul
Hansens etterkommere eiendommen «Pauls Minde»
som tomt til det nye Tromsø Museum. Til da hadde
det holdt til i baptistenes tabernakel på Strandskillet.
Trondheimsarkitekten Lars Solberg tegnet den monumentale bygningen. Han hadde allerede tegnet Stengården i Bankgata 13 for familien Giæver, og kontor og
bolig for familien Mack i Storgata 4, der Ølhallen har ligget i kjelleren siden 1928. Solberg skulle også tegne
Troms og Tromsø sykehus på Strandvegen, så han er

en viktig mann i Tromsø arkitekturhistorie. Bygningene
er vernet i reguleringsplaner, men i hvert fall Bankgata
13 og «Gammelmuséet» med direktørboligen i Muségata
4 er fredningsverdige ut fra sin historiske betydning i
landsdelens historie (Landsdelens første vitenskapelige
institusjon og tyske SD/Gestapos hovedkvarter under andre verdenskrig. Muséet huset Reichskommisariatet).
I 1918 tegnet stadskonduktør Peter Arnet Amundsen
d.e. en reguleringsplan for «Søndre Strandlinje», der han
bandt sammen de tre monumentale bygningene Muséet,
Landskirka og Sykehuset med en vakker symmetrisk,
nybarokk hage. Deler av denne ble anlagt. Han planla også
et sjøbad i aksen mellom kirka og sundet.
Omkring 1930 startet utfyllingen i sundet nedenfor
bryggeriet, der Tromsø fryseri og kjøleanlegg ble etablert
i 1937. Videre utfylling i sundet skjedde ikke før etter
krigen, og skjøt først fart i forbindelse med byggingen av
provisoriene for Universitetet i Tromsø på begynnelsen
av 1970-tallet. Dagens Framsenteret og Polaria ble bygget
etter en arkitektkonkurranse, og sto ferdig i 1998.
Tromsø Skipperforening og Arktisk forening har reist et
overbygg over ishavsskuta Polstjerna og har laget utstillinga
«Snowhow» om bord. Når er det også kommet en skulptur
av Helmer Hansen med hundespann på plassen.
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Sørsjeteen / Mack bryggeri / Norges arktiske universitetsmuseum /
Dagnes situasjon

2

3

1

kaiPromenade
1 - bunker

offentlige bygg

2 - Framsenteret

planlagte bygg

viktige forbindelser

hindringer

Parkering

3 - the fridge

Et område i transformasjon
Området rundt Sørsjeteen er et av stedene langs
sjøfronten som i størst grad vil transformeres i løpet av
de kommende årene. Det er planer om å transformere
og bygge på tidligere Mack bryggeri, nå Mack Øst, til et
bygningskompleks som inneholder både boliger, hotell,
et kjøpesenter og en konsertsal blant annet.
Et nytt museum, Norges arktiske universitetsmuseum, er
planlagt sør for Mack Øst, hvor det i dag er parkering.
Et nytt og frittstående hotell er også foreslått, mellom det
nye museet og vannet, ved foten av Sørsjeteen.
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I dag ligger en tidligere industribygning, the Fridge,
tilhørende Tromsø havn på samme sted. På enden av
sjeteen ligger en lukket og forlatt bunker.
Området er i dag dominert av parkering. De store åpne
områdene mellom Mack Øst og Framsentret, det enorme
området sør for The Fridge, og stripen mellom Mack Øst
og vannet består i dag hovedsakelig av parkeringsplasser.
Det er ønskelig at kunst og byromsprosjektet skal bidra
med innspill til nye perspektiver på utviklingen i området, både gjennom midleritidige og permanente prosjekter.

Forlatt bunker

Mack bryggeri / Mack øst: østfasade

Framtidig byrom mot sør?’

Bunker sett fra Prostneset
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Sørsjeteen / Mack øst / Norges arktiske universitetsmuseum /
Mulige framtider

Transformasjon av bunkeren?

Bunkeren - et intimt sted i sentrum
Bunkeren på enden av Sørsjeteen har en helt unik
plassering. Bunkeren fremstår som litt bortgjemt sett fra
kaiområdet, samtidig som den fremstår som synlig og
markant ved innseilinga til byen sørfra. På stedet tilbyr
den et intimt rom omgitt av vann på tre sider, midt ute
i sundet og som del av det omkringliggende landskapet.

LYSINSTALLASJON
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MØTEPUNKT

En mulig bruk av bunkeren er at den blir omdannet
til et sted for ungdom. Et annet program kan være at
bunkeres omdannes til en offentlig badstue/sauna, med
mulighet for å hoppe rett ut i sundet. Og/eller, så kan
stedet også inneholde et utsiktspunkt. Videreutvikling
av bunkeren på Sørsjeteen kan eksempelvis utføres av
en gruppe arkitekter og kunstnere, som i fellesskap kan
transformere den med deltakelse fra lokalbefolkningen i
Tromsø.

LOKAL UNGDOM

KUNSTSTUDENTER

Tromsø sjøfront laboratorium

En offentlig bygning ved foten av sørsjeteen?

Tromsø sjøfront laboratorium
Det utarbeides nå en detaljreguleringsplan for nytt
Universitetsmuseum, Mack Øst Sørsjeteen m.m. Dette vil
innebære en omfattende endring av området i sørbyen
med stor betydning for Tromsø sentrum.
I denne forbindelsen har det vært utlyst en Open call
(sommer 2019) hvor kunstnere og arkitekter ble invitert
til å komme med innspill til nye perspektiver for området
og delta i et Tromsø sjøfront laboratorium.

UTSIKTSPUNKT

Prosjektet utforsker de offentlige rommene innenfor
planområdet, hvor tre kunstnerteam vil prøve ut ulike
metoder for medvirkning. Både planprosess og planområdets offentlige rom er kontekst.
Kunstprosjektet betraktes som et medvirkningstiltak.
Hvordan kunstnerne involverer innbyggerne og byen,
publikum eller spesielle brukergrupper har vært vurdert
som viktig i vurderingen av forslagene. Kunst- og byromsprosjektene følger tidsramme for planprosessen.
Dette prosjektet vil være hovedfokus i 2020.

HENDELSER

street art
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3 - STRANDTORGET

Strandtorget / Historie

Kong Olav V besøker Tromsø. Bildet er tatt på brygga ved Nerstranda på Strandtorget. I bakgrunnen ser vi Nord-Norges Salgslag.
Foto: Perspektivet museum, Thøringssamlingen

Nerstranda i Tromsø. Foto: Vilhjelm Riksheim, 1938.

Strandtorget 1915

Strandtorget ligger i forlengelsen av Strandskillet, der den
opprinnelige bygrensa fra 1788 gikk. Ved etableringen av
kjøbstaden på Tromsøya, var en av de første oppgavene for den
nye byen å flytte de middelalderske kirkestuene ved Smørtorget
utenfor bygrensa. De ble flyttet til Nerstranda. Selve navnet
Strandtorget finnes ikke på Tromsøs bykart før i 1931. Det som
utløste byggingen av torget var etableringen av Tromsøysund
meieri i Grønnegata i 1906. Det ble bygget en steinvorr for
fergetrafikken over sundet, og det var her melkebåtene la til.
Tromsø Smørfabrikk (dagens «Skarven») ble etablert i 1908.

I 1920 ble Nerstranda 16 og 18 og Strandgata 29 revet, og
Strandtorget ble planert. Det ble også bygget ei steinkai med trapp
mot Sundet. I 1928 kom det åpne skuret som huset fiskehallen. I
1952 kom fergeleiet som gjorde Strandtorget til et knutepunkt for
biltrafikken. Da var torget dominert av bilkøer. Dette varte fram til
Tromsøbrua åpnet for trafikk i 1959. Nord-Norges salgslag bygde
slakteri på begynnelsen av 50-tallet. Etter at vertshuset Skarven
etablerte seg på «solsiden» i 1986 og Nerstranda senter sto ferdig
i 1998, har handel og uteliv dominert. Det har vært flere forsøk
på å gjøre torget barnevennlig, særlig etter at drosjeholdeplassen
forsvant.
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Et urbant torg
Strandtorget er et av de mest populære og besøkte byrommene
i Tromsø. Torget har en viktig funksjon som møteplass for
både lokalbefolkning, besøkende og turister. Torget er solrikt,
og for det meste skjermet for både vær og vind. Nordveggen av
Strandtorget er en av byens beste solvegger. Skala på bebyggelsen
rundt er forholdsvis lav, med de fleste bygninger liggende på fra
to til fire etasjer. Tidsmessig finner vi her en blanding av både
tradisjonelle og moderne bygninger. Første etasje i alle bygninger
som vender mot torget inneholder offentlige programmer som
kafeer, restauranter, puber og butikker. En veg, hovedsakelig brukt
til varelevering, adskiller kaféene, restaurantene og butikkene
fra det sentrale torget eller byrommet mot nord. Dette skaper
en barriere mellom kaféenes uteområder og torget. Denne
94 byrom for kunst

inndelingen forsterkes ytterligere av en langsgående trerekke og
benker langs vegen. Ved framtidig videreutvikling av Strandtorget
bør vegarealet vurderes å inngå i byrommet. Det er flere fordeler
med dette, torgarealet blir utvidet samtidig som det mest solrike
området blir brukt til opphold. Sørsiden av Strandtorget er mere
skyggefull. Kjøpesenteret Nerstranda fyller hele sørsiden av torget,
og består i dag av en lang lukket fasade. Det samme gjelder fasaden
langs kaia. Området ved inngangen til kjøpesenteret er derimot et
aktivt sted og møtepunkt. Torget åpner opp mot vannet mot øst,
og går vi ned på det tidligere fergeleiet har vi en av få muligheter
langs kaia til å komme oss helt ned til vannet. Forholdet mellom
land og vann og den fysiske tilgangen til vannet bør vurderes i
framtidig utvikling av stedet.
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Strandtorget / Map of potentials
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coffee shop
Southfacing facades
catch the sun

Places for sitting in
the sun and relax

“I sit here every day to enjoy a beer
or cofee”
Indoor facilities and service
close to the water

closed facades

The smell of
seagrass

Sunday walks
View towards landscape
and Prostneset

Uniform apearances of
boats / lacking the
diversity of Tromsø’s
boat culture

The quality of being close
to the water is not clearly
present in the everyday use

Memories of arriving to
Strandtorget by ferry

‘Map of potentials’ for Strandtorget, et resultat av en workshop basert på medvirkningsformatet ‘Informed space’ (se kap. 4: Medvirkning)

96 byrom for kunst

Strandtorget / Map of desire

car free zone
extend the square
all the way
to the buildings

Weather Protection
Needed

Extended and improved
play structure

more green
urban gardening

meetings and exchanges
between different cultures

flexible space for
different public events

Put toilets away or transform
it to cash free ones
open shops to
the square

Sell fish from the
boats
open shops to
the promenade
clear walk along
promenade

create spaces to
rest and meet

keep the
ferry pier

frame views to focus
on landscape

Stronger connection
with the sea through using
it public

‘Map of desire’ for Strandtorget, et resultat av en workshop basert på medvirkningsformatet ‘Informed space’ (se kap. 4: Medvirkning)
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Strandtorget / Midlertidig lekeplass

Lekeplass: åpning

Midlertidig lekeplass og kunstinstallasjon på Strandtorget
Sommeren 2018 ble det bygget en midlertidig lekeplass på
Strandtorget. Den midlertidige lekeplassen ble laget for å teste ut
hvordan Strandtorget bør utvikles på lengre sikt. Hvilke elementer
fungerer? Hvilke fungerer ikke? Hvordan påvirkes det sosiale livet
på torget av den midlertidige transformasjonen?

Våren 2020 skal lekeplassen på Strandtorget evalueres og ny
sikkerhetskontroll foretas. Det er viktig at vi tar en gjennomgang
av prosjektet både internt i kommunen, med virksomhetene som
holder til rundt Strandtorget, og ikke minst med Foreldreopprøret
for lekeplasser og barn og unge, brukerne selv.

Utviklingen av lekeplassen involverte et barneverksted basert
på at barns opplevelse og oppdagelse av stedet gjennom lek, et
medvirkningsformat der ideer, erfaringer og også begrensninger
ble diskutert på stedet. Erfaringene fra barneverkstedet ble brukt
som utgangspunkt for utformingen av lekeplassen. Prosjektet var
et samarbeid mellom den lokale kunstneren Kristina Junttila og
Colletif Etc; utførende arkitekt-/kunstnerkollektiv fra Marseille.

Det som har vist seg er at plassen bruker av både store og små. Også
større barn og unge liker å oppholde seg på plassen. Bordet under
tak blir mye brukt av barnehage og skoleklasser. Det egner seg
ypperlig for å ta en matbit for større grupper på bytur. Lekeplassen
blir også brukt av andre grupper enn prosjektet i utgangpsunktet
var ment for; ved anledning blir det gjennomført hundetrening i
lekeapparatene. En yndet lekeplass for flere av oss.
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Lekeplassen: illustrasjon av Collectif Etc
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4 - PROSTNESET

Prostneset / Historie

Prostneset 1952

Kirkestedet
Den første kirka på Tromsøya ble anlagt som kongelig
kapell av Håkon Håkonsson omkring 1250. I et pavebrev
fra 1308 ble den omtalt som Ecclesia Sancta Maria de
Trums Juxta Paganos (Kirke viet til sta Maria på Trums,
ved hedningene). Det er antatt at det første kapellet lå i
nærheten av dagens Richard Withs plass. Dermed hadde
man et obligatorisk valfartssted på Tromsøya allerede i
middelalderen. Selve neset nedenfor kirken ble brukt som
landingssted for tilreisende med båt. Etter hvert bygde
disse seg kirkestuer i området ved Smørtorget. Dette ble
Tromsøs første kommersielle sentrum, vi kjenner til at
det var bosatt en kjøpmann der på 1500-tallet. Det var
Kirken som var grunneier da handelen i nord ble frigitt
av Kongen i 1789. Allerede i 1788 ga prost Schjelderup
det «areal som eraktes fornødent til anleggelse av en
Kjøpstad på Tromsø». Dette området strakte seg fra
dagens Strandskillet til rett nord for Hansjordneset, og
opp til dagens Skolegate og Dramsvegen. Men Kirken
beholdt et område rundt kirkebygningen fra 1803, dagens
Elverhøy kirke. Dette arealet ble først en del av Tromsø
by i 1842. Prestegården var opprinnelig sorenskrivergård
på Storsteinnes i Tromsdalen. Den ble flyttet til tomten
nedenfor kirken omkring 1820. Omkring 1850 ble den
brennevinsutsalg. Samlagsgården ble revet for å gi plass til
den nye telegrafbygningen i 1952. Middelalderkirkegården
rundt kirken er et automatisk fredet kulturminne.

Prostneset 2009

Prostneset 2016

Kommunikasjonsknutepunktet
Dampskipet «Prinds Gustav» begynte å gå i rute mellom
Trondheim og Hammerfest 5. mars 1838. Dette var en
revolusjon for postgangen, og førte til vekst i den unge
byen. Til å begynne med var dampskipskaia ei trekai.
Den forseggjorte kaia i murt gråstein var påbegynt
omkring 1880, men byggingen skjøt ikke ordentlig fart
før Richard Withs hurtigruter begynte sin trafikk fra
1893. Ved havneutbygginga i 1912 ble trekaia bygget som
anløpssted for lokalbåttrafikken. Kirkegata 2 ble bygget
som hovedkontor for Tromsø Amts Dampskipsselskap
i 1902, og havnebygget i Kirkegata 1 ble tegnet av Jan
Østgaard og Odd Steinsvik for Harry Gangvik i 1968. Da
Tromsø ble knyttet til riksvegnettet i 1936, ble fergekai
for biltrafikken lagt på sørenden av trekaia. I 1952
ble den flyttet til Strandtorget, der den var i bruk til
Tromsøbrua var ferdig i 1959 (offisielt åpnet i 1960). Den
nye havneterminalen ble åpnet i 2018. Den store postog telegrafbygningen, tegnet av Søren Wiese Opsahl,
sto ferdig i 1918. Den nye telegrafbygningen i Sjøgata
2, tegnet av Nils Holter, sto ferdig i 1952, og det nye
posthuset (Statens hus), tegnet av Jens A. Sødring, sto
ferdig i 1968. Alle tre bygningene er viktige tidsmarkører
i Tromsø arkitekturhistorie. Nåværende Nordnorsk
kunstmuseum (Opsahls bygning) er forskriftsfredet i
Samferdselsdepartementets landsverneplan.
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Prostneset / Historie

Utsikt over prostneset og Tromsø sentrum. Bildet er tatt 15. juli 1950.
Foto: Perspektivet museum, Vilhelm Skappel ved Fjellanger Widerøe.

Minnestedet
Parken på Prostneset, med Carl E. Paulsens statue av
Roald Amundsen, ble designet av stadskonduktør Peter
Arnet Amundsen d.e. i 1937. Den har form av et polsegment, med «Susamel- /Eidis Hansen-steinen» plassert
i polpunktet.
Parken er sentral i Tromsøs identitet som porten til
Ishavet, plassert ved sundet der Roald Amundsen tok av
på sin siste ferd 18. juni 1928. I det sør-østre hjørnet står
minnesmerket for mannskapet på flybåten «Latham», og
i det nordøstre hjørnet står minnesmerket over jødene fra
Tromsø som døde i tysk fangenskap under 2. verdenskrig.
Kirkegata som paradegate.

TRAFIKALT KNUTEPUNKT

I den tiden Prostneset var det viktigste ankomststedet
til Tromsø by, var Kirkegata den viktigste paradegaten.
Her ble alle æresportalene plassert ved kongebesøkene til
byen, fra Oscar II i 1902 til Olav V i 1959.
“porten til havet”
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Prostneset / Dagens situasjon
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Et ankomstpunkt
Prostneset er et viktig trafikalt knutepunkt i Tromsø.
Her krysser både ankommende og reisende til eller fra
hurtigruta, hurtigbåter, cruiseskip, busser, biler og taxi
på samme tid. For alle som ankommer byen fra sjøsida
er dette første møtet med Tromsø. Prostneset er, og har
vært, et internasjonalt møtested.
De fleste aktivitetene på Prostneset er relatert til transport.
Vi har terminal og venterom for hurtigrute og hurtigbåt,
busstasjon og turistinformasjon. De fleste på stedet er i
bevegelse, så fremt de ikke venter på buss eller båt. Dette
gir stedet mer en karakter av et sted å passere gjennom
enn et sted å oppholde seg. Prostneset selv er også i konstant forandring. Når hurtigruta eller cruiseskipene ligger
til kai får byen en ny vegg langs kaia. Skipene er med på å
definere byrommet i noen timer, og endrer samtidig vår
oppfatning av stedet. Når kaia er fri for skip er veggen
borte, og vi får igjen fri utsikt til fjellene på andre sida av
sundet. Denne dynamikken av vekslende fravær og nærvær av den fjerde veggen i byrommet er en viktig kvalitet
i hverdagen. Den minner oss på at byen er et møtested,

et internasjonalt møtested, og også et hjem eller en
destinasjon. De reisende kommer som oftest til fots, og
som turister er det de som i dag tar sjøfronten mest i
bruk.
Tilgjengeligheten til kaia og sjøfronten avhenger også
av hvorvidt det er noen skip eller båter inne eller ei.
På grunn av internasjonale sikkerhetsregler må noen
områder langs kaia sperres av med sikkerhetsgjerder ved
internasjonale anløp. Noen av disse områdene kan åpnes
opp for allmenheten når det ikke er noen aktivi-tet på kaia.
Det bør kunne legges vekt på at portene er åpne så ofte
og så mye som mulig for å få allmenn tilgang til sjønære
områder. Parkeringsplassene ytterst på kaia og adkom
for gods- og varelevering til hurtigruta og busstrafikk
inn i terminalen skaper en barriere mellom sundet og
den framtidige parken på Prostneset. Busstraseen ut
fra terminalen avgrenser Roald Amundsens plass og
parkrommet. Kaiene langs Prostneset er noen av de mest
sentrale delene av kai-promenaden. Tilgjengeligheten til
kaia vil være viktig for videre planlegging.
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5 - TORGHUKEN

Torghuken / Historie

Torghuken og Stortorget i Tromsø. Foto: Knut Dyvik. Bildet er tatt i februar 1960.

Torghuken
Amtmann Sommerfeldts skisse til plan for kjøpstad på
Tromsøya (1788) plasserer Rådhuset ved Smørtorget.
Men allerede etterfølgeren, amtmann Unmack, går inn
for at Torget i Tromsø skal legges innerst i Tromsø havn,
som på det tidspunktet var dagens Erling Bangsunds
plass- altså på oversida av dagens Storgate. Strandlinja
gikk helt oppe ved gata.
Torgallmenningen var en branngate som ble ført helt
opp til bygrensen i dagens Skolegate. Historisk er
Torgallmenningen også skillet mellom Nord- og Sørbyen
i Tromsø. I dag vil man kanskje kalle området fra Torget
til Kirkeparken (Lehnesmåttet) for Midtbyen, siden flere
bygrenseutvidelser (1842, 1861, 1872, 1915, 1955) har
flyttet Sørbyen stadig lengre sørover.

Det første rådhuset i Tromsø ble planlagt allerede i 1803,
men var ikke ferdig før i 1820. Det sto ved Torget, midt
i Grønnegata, som det vises på sorenskriverfrue Kirstine
Colban Aas´ akvarell fra 1823 og marineløytnant Dues
oppmålingskart fra 1837.
På 1860-tallet startet apoteker Bentzon (Apoteket
«Renen», Storgata 92) forløperen til Tromsø byens vel
ved å finansiere en allé på Torget. Her kom det senere
drosjeholdeplass - og offentlig toalett og vaskeri under
bakken.
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Stortorget

Storbrannen i 1969

Bebyggelsen ved Stortorget (nedenfor Storgata) startet på
1830-tallet, da dagens Storgata 85 ble fradelt. Litt senere ble
Storgata 87 fradelt. Både Storgata 87 og dagens katolske bispegård
i Storgata 94 (fredet av Riksantikvaren i 1942) ble bygget for
kjøpmann Holst i 1838. Fra disse eiendommene ble det bygget
brygger ut i sundet, og dagens Stortorget ble etterhvert utfylt. Men
på NGO-kartet fra 1868 går det ennå to «huker» opp til Storgata.
Da er oppbygging av solide steinmurer for oppfylling av masser
godt i gang, nord for Wadelbrygga og sør for Holstbryggene.
Brygga som lå på tomta for dagens Stortorget 3 («Kaffebønna»)
gikk med i bybrannen i 1902, som tok bryggene i Nordbyen sør
for Tollbodbrygga (dagens Polarmuseum).

Store deler av bebyggelsen sør for Stortorget og nord for Sjøgata
16 og 29 gikk med i brannen 14. mai 1969. Den tok også med
seg bebyggelsen helt opp til Grønnegata, og også taket på den
katolske bispegården gikk med. Dermed var de sentrale delene
av den opprinnelige bryggebebyggelsen ødelagt, og den planlagte
reguleringa etter «Austadbrannen» i 1947 kunne gjennomføres,
Sjøgata kunne føres fram til Stortorget. I perioden 1969 til 1983
var Stortorget preget av provisoriene som ble satt opp for å huse
forretningene som ble ødelagt i brannen. De fleste fikk etter hvert
plass i Torgcenteret, som stor ferdig i 1980.

Kjøttkontrollens bygning kom på plass i 1894, og sto på Stortorget
helt til Salgslaget ved Strandtorget var ferdig i 1955.
I 1911 kom Løkkekiosken, bygget for Margit Løkke av byggmester
J.R. Erlandsen. Den ble fredet av Riksantikvaren under
Kulturminneåret 2009.
I 1928 ble det reist en torghall/skur av samme type som på
Strandtorget. Den sto til slutten av 50-tallet, da den ble flyttet til
Folkeskolen (Gyllenborg) og brukt som leskur. Fiskehallen ble
flyttet inn i den nye Samvirkegården (Domus).
I 1932 brant deler av Wadelbrygga. I 1959-60 ble den overtatt av
Tromsø Arbeiderforening og flyttet til Hella, der den står som
Bryggeloftet. Også musikkpaviljongen i Rådhusparken ble i sin
tid flyttet til Hella, men kom etter hvert tilbake til byen. Etter
en mellomplassering i Stenparken fikk den sin opprinnelige
plassering tilbake.
Gjennom hele 60-tallet var Stortorget oppstillingsplass for busser.
På 1960-tallet ble det bygd nye bygninger på tomtene Stortorget 2
(Felleskjøpet), Stortorget 3 (Møllergården), Stortorget 4 (Roger´s)
og Stortorget 5. Også Storgata 85 ble erstattet av en murbygning
etter storbrannen i 1969. Flytebrygga kom ikke på plass før i den
siste Torghuken, etter andre verdenskrig.
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I 1984 kom billedhogger Sivert Donalis fisker- og fangstmonument
satt opp.
Domus ble revet i 2015, og ble erstattet av Kystens hus. I den
forbindelse ble Torghuken vernet i den nye reguleringsplanen,
uten at det ble beskrevet hva som er verneverdig. De opprinnelige
gråsteinsmurene er bygget inn i trekonstruksjoner, og på sørsiden
har det både stått en pumpestasjon tegnet av arkitekt Sigurd
Hamran og et offentlig toalett tegnet av Snøhetta. Det skal visstnok være det første prosjektet kontoret tegnet etter seieren i arkitektkonkurransen om biblioteket i Alexandria i Egypt.

Torghuken / Dagens situasjon
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Forbindelsen mellom Stortoget og sundet
Torghuken er navnet på den delen av Stortorget som ligger
nærmest vannet. Stortorget er byens største offentlige rom, og
Tromsøs hovedtorg. Torget ligger nord i sentrum med utsikt ned
mot havna, og er del av en allmenning som går fra Gyllenborg
skole, som høyeste punkt i landskapssnittet, og helt ned til
sundet. Flere av byens viktige offentlige bygninger ligger langs
allmenningen; rådhuset, rådstua teaterhus, den katolske kirke og
kulturhuset blant flere. At torget er direkte koblet på Storgata,
som gågate, gjør at området er mye besøkt. På Stortorget er
det mye aktivitet, både på grunn av torgaktiviteter som salg fra
markedsboder, større arrangementer; festivaler og konserter og
felles markeringer. Stortorget er også en politisk arena. Politiske
demonstrasjoner, felles markeringer og opptog starter og ender

alle her, enten det gjelder et opptog for 8. mars, 1. mai eller 17.
mai. Det er her de store felles begivenhetene finner sted. Også i
bygningene rundt finner vi steder å oppholde oss. På nederste del
av torget finner vi både kafeer, barer, restauranter og butikker.
Torghuken er nederste del sekvensen av åpne parkrom og torg.
Torghuken er spesielt viktig på grunn av sin kobling mellom
Stortorget og vannet. For øyeblikket er denne forbindelsen brutt
av Havnegata og en drosjeholdeplass som avslutning ned mot
sundet. Benkene langs vannet er rettet mot Havnegata, drosjene
og torget i stedet for å prioritere utsikten ut mot sundet.

byrom for kunst 107

Torghuken / Mulige framtider

1

3
2

1 - torgaktiviteter og arrangementer

2 - fiske- og fangstmonumentet flyttes nærmere vannet

3 - nye trapper

Koble torget til vannet
Håndboka for kunst og byrom foreslår å styrke forbindelsen
mellom Stortorget og vannet. Bygulvet / torgets gulv foreslås å
fortsette over Havnegata og helt til vannkanten, for så å ende opp i
trapper som leder ned til vannet. Trappemotivet har tidligere vært
del av Torghuken (se foto: side 101). I strekket over Havnegata
foreslås det at myke trafikanter; fotgjengere og syklende kan ha
prioritet på likt nivå med busser, taxi og varelevering. Det bør
vur-deres om benkene langs vannet kan skifte retning, eller både
henvende seg mot torg og vann.
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Ny plassering av Fangstmonumentet på nederste del av torget bør
også kunne vurderes. Både for å gi plass for større arrangementer
på torget, for å oppnå en åpen allmenning ned mot sundet samt
at skulpturen kanskje vil kunne passe enda bedre nærmere kaia
og vannet, hvor aktivitetene monumentet viser til har funnet
og fremdeles finner sted. Dette ville kunne gi rom for at torget
som sted lettere kan romme samlinger og markeringer for
offentligheten, markeder, midlertidige installasjoner og kulturelle
begivenheter.

caféer & restauranter

Marked
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Space maker

shopping

solrikt sted

events
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6 - NORDSJETEEN

Nordsjeteen: en varmstue ved sundet?
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7 - FRIDTJOF NANSENS PLASS

Fridtjof Nansens plass / Historie

Fridtjof Nansens plass. Sommeridyll på Fridtjof Nansens plass før Tromsøbrua ble oppført.
Foto: Perspektivet museum Arthur Sjøtun, 1955.

Fridtjof Nansens plass
Fridtjof Nansens plass er i dag et viktig trafikknutepunkt i Tromsø,
og en forplass foran Tinghuset. Men støy, støv og biltrafikk gjør at
den ikke lenger er en attraktiv plass for opphold.
På amtmann Sommerfeldts tegning av kystlinjen på Tromsøyas
østside (1788), kan vi tydelig se nesene som dominerer
Tromsøs sjøside: Prostneset, Tollbodneset, Amtmannsneset
eller Seminarneset - og Hansjordneset. På Tollbodneset er
også Rundellen, eller middelalderfestningen på Skansen.
Mellom Prostneset og Tollbodneset ligger indre havn. Mellom
Tollbodneset og Seminarneset kom etterhvert Nytorget, dagens
Fridtjof Nansens plass.
Nordre Strandgate skiftet navn til Skippergata i 1896. Den har en
krumning som i hovedsak følger strandlinja, men ligger lengre fra
den enn gatene sør for Stortorget. Mellom Bakkegaden (dagens
Storgate mellom Bispegata og Hansjordnesbukta) og Skippergata
ligger Tromsøs eldste bygninger, noen unnselige små lafta uthus.
De skal være datert til siste halvdel av 1700-tallet.

Amtmannselva
Elvegata har fått navn etter bekken som rant ut sundet omtrent der
Skippergata går i dag. Da amtmann Johan Casper Krogh bygde
sin bolig på neset i 1815, ble det også bygde en klopp over elva. På
konsul Skanckes tegning av kjøpstaden på Tromsøya fra 1806, er
det også tegnet inn noen gammer der, litt sør for elva.
Amtmannsboligen
Historien om Amtmannsboligen er interessant i fortellingen om
Tromsø. Den er avbildet på sorenskriverfrue Kirstine Colban Aas´
akvarell fra 1823, en hvitmalt toetasjes empirebygning med en
midtstilt ark og en dominerende plass på Amtmannsneset. Krogh
solgte den til kjøpmann Mack i 1837, og den huset blant annet
trykkeriet for Tromsø Tidende fra 1839.
I 1846 ble Seminaret på Trondenes bestemt flyttet til Tromsø,
og den nye lærerutdanningen tok i bruk amtmannsboligen til
internat og undervisningsrom. Bygningen var eid av konsul Mack
fram til den ble overdratt til Opplysningsvesenets fond i 1866. Da
ble også eiendommen delt, og søndre del ble parseller ut til boliger
på nordsiden av Nansens plass.
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Da de nye seminarbygningene kom i 1868, ble amtmannsgården
flyttet til Strandskillet, der meieriet senere kom. Der ble bygningen brukt som Smiths hotell fram til 1905, da bygningen
igjen ble flyttet. 2/3 av bygningen ble flyttet til Strandveien 67
i Tromsøysund kommune der den blant annet ble brukt som
aldershjem. Den siste tredjedelen bly flyttet til Straumsbukta, der
den ble skole.
Seminaret
De nye seminarbygningene ble tegnet av byggmester Ditlev
Gunerius Evjen i 1866. Han hadde vært byggmester for
Domkirken, Latinskolen og Rådstua, og hadde også tegnet og bygd
Forsamlingshuset i Vestregata, og flere av de store treboligene i
sentrum. Seminaret var en viktig forløper for det som skulle
bli Universitetet i Tromsø. Det utdannet lærere for de nordligste
fylkene, og underviste også i samisk. Det var en viss motsetning
mellom seminaristene og elevene på Latinskolen, og studentene
ved seminaret ble kalt for «Grautmunker» - og internatet ble
kalt for «Klosteret» inntil det ble nedlagt i 1892. Landgangskaia,
piren ved enden av Nansens plass ble kalt for «Kjærlighetskaia».
Den kom i 1873. En periode etter første verdenskrig var den
landingsplass for ferga fra Tromsdalen. Almelunden ble anlagt
som en del av Seminarhagen på 1870-tallet, og er vernet i
reguleringsplan. I 1939 ble det arrangert en arkitektkonkurranse
for ny lærerskole på Mellomvegen. Byggingen kom ikke i gang før
etter krigen, og den nye lærerskolen ble åpnet av kong Haakon VII
til Landsutstillingen i 1952. Seminarbygningene ble etterpå brukt
som kommunale boliger, og brant ned i oktober 1977.
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Nytorget
I 1851 ble det murt en mur ved Amtmannsbukta, og Nytorget
ble anlagt på fyllinga nedenfor Skippergata. Etter Fridtjof Nansens
ilandstigning her i 1896 opparbeidet Tromsø nye vel en park som
fikk navnet Fridtjof Nansens plass.
I 1919 tegnet stadskonduktør Peter Arnet Amundsen d. e. En
kiosk for frk. Oline Hansen. Den står i dag ved krysset Skippergata/
Nordre Tollbodgate.
Utfyllingen i sundet nedenfor Seminaret startet i 1939. Etter krigen
ble utfyllingstomta bruk til sirkus og tivoliforestillinger, også etter
at oljetankene kom på neset.
Tromsøbrua
Den store transformasjonen av Fridtjof Nansens plass skjedde
i 1959/60, da Tromsøbrua ble åpnet. Den er tegnet av arkitekt
Erling Viksjø, og prosjektert av ingeniør Aas-Jacobsen fra
Trondheim. Entreprenørene var Jernbeton fra Trondheim
i samarbeid med Ing. Nils Mæland fra Tromsø. Det var en
banebrytende fritt-frambyggkonstruksjon som en periode var
Nord-Europas lengste betongbru. Den fikk Betongtavlen for
fremragende betongarkitektur i 1963, og ble forskriftsfredet i
Samferdselsdepartementets landsverneplan i 2008, for øvrig
sammen med bruene i Hundbergan i Ramfjorden.
Kunsten på Nansens plass
I 1961, på 100-årsdagen for Nansens fødsel, ble det reist en byste
av Fridtjof Nansen på plassen. Den var laget av billedhogger
Waldemar Sefsland Dahl.
I 1984 ble det reist et relieff av «Tromsøbruas far», Erling Kjeldsen.
Det var laget av Tromsøkunstneren Ulf Dreyer. I samråd med
familien ble det flyttet fra brufoten til almelunden for å gi plass til
skulpturen «Ankomst» i 2003.

Elvegata og Fridtjof Nansens plass, Tromsø. Foto: Fjellanger Widerøe. Bildet er tatt 16. september 1962.

Tromso 1915-1935: Nansens plass var destinasjon for fergene til fastlandet; “Lilleferga” and “Storferga”

Tromso 2018: Sjøfronten foran Nansens plass er fylt ut, noe som skaper avstand mellom parken og sundet

Tromso 2030; i framtidida vil Nansens plass bli et sentralt byrom mellom ny bebyggelse og eksitsterende bystruktur
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Fridtjof Nansens plass / Dagens situasjon
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viktige forbindelser

2 - miks av typologier

6 - kulturminne

PARKering

3 - Space maker

7 - kjærlighetskaia

4 - skaterampe

8 - tidligere sirkusdestinasjon

Midlertidig skaterampe under ‘Ka no?’ og parkeringsplass ved Fridtjof Nansens plass

Fridtjof Nansens plass: dagens situasjon

Framtidige planer: Fridtjof Nansens plass i enden av bukta

En udefinert park
Fridtjof Nansens plass er innrammet av Tromsøbrua, Tromsø
tinghus og trafikk på fire sider. Skråningen orienterer byrommet
mot sundet, der Skansegata skiller parken fra vannet. Noen få
spredte trær minner oss om den grønne og intime parken dette
en gang var. Bygningene som tidligere innrammet parken har blitt
erstattet med trafikk, parkering og noen nyere bygninger. Dette gjør
at parken oppleves som udefinert. Til en viss grad også mer som
en rundkjøring enn en park. Syklister bruker stiene som snarvei
for å krysse parken, mens trafikkstøyen fra brua gjør det vanskelig
og ubehagelig å tilbringe for lang tid på benkene rundt det sentrale
blomsterbedet. Norske flagg indikerer en forplass foran Tromsø
tinghus mot nord. En betydelig del av parkarealet, nederst mot
Skansegata, er brukt til parkering. De planlagte utfyllingene som
skal realiseres i tråd med planene for ny utbygging i Nordbyen og
på Vervet vil endre forholdet til sundet. Fra at Fridtjof Nansens
plass tidligere har vært en park ved sundet, vil den i framtida bli
til en park i enden av ei bukt.skulpturen «Ankomst» i 2003.
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Fridtjof Nansens plass / Mulige framtider

Space maker

skatermiljø

Innendørs og utendørs park
Hvis Fridtjof Nansens plass skal klare å finne tilbake sine kvaliteter
som bypark, bør parkens avgrensning bli tydeligere definert. De
omkringliggende bygningene og veiene gjør området utflytende,
og bidrar ikke nok til å definere plassen som et sted. Avgrensningen
kan i stedet defineres i og innenfor parkarealet.
I håndboka for kunst og byromt foreslås to endringer for å oppnå
dette. Den første er å fjerne parkeringsplassene på oversida av
Skansegata. Fortetting av vegetasjon og planting av flere trær,
særlig langs ytterkantene av parken, vil kunne skape en klar
avgrensning mot trafikken og samtidig redusere støynivået fra
biltrafikken. Elvegata, på nordsida av parken, er planlagt stengt
for gjennomkjøring i framtida. Dette vil kunne styrke plassen
både med tanke på koblingen mellom parken og tinghuset samt
at plassen vil utvides mot nord og tilrettelegges bedre for myke
trafikanter. Å bytte ut parkeringsplassene med vegetasjon vil
kunne bidra til å gjøre plassen til en grønn lomme. Å beholde en
grønn park mellom de planlagte boligområdene vil utvilsomt være
en viktig kvalitet i framtida.
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lokal ungdom

lysinstallasjon

Det andre inngrepet ville være å bygge et tak over nederste del av
parken for å skape le for støy og vær. Her er terrenget flatere, og
det vil være lettere å skape et sted tilgjengelig for alle. På denne
måten kan vi skape et fleksibelt sted, en park som både vil være
innendørs og utendørs, med muligheter for skating og andre
egenorganiserte aktiviteter. Skatere, nye beboere i nabolaget og
forbipasserende kan møtes på Fridtjof Nansens plass for å nyte en
aktiv park i byen. Å åpne en kiosk eller en mindre paviljong under
taket kan også bidra positivt til det sosiale liv i parken.
Muligheter for skating
Under byromsfestivalen Ka no? i 2017 tok Tromsø skateklubb
initiativ til å bygge en skaterampe på Fridtjof Nansens plass.
Initiativet var en begynnelse på en visjon om å skape en framtidig
permanent aktiv park ved brohodet. Skatemiljøets valg av Nansen
plass som sted bygger delvis på plasseringen, nært bruhodet og
samtidig sentrumsnært. Men også fordi støyen fra skaterne her
ikke vil være til sjenanse for noen. En støyfull aktivitet kan kanskje
passe godt i et støyfullt område, samtidig som skaterne ikke vil
være til hinder for fotgjengere og andre trafikanter.
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Lekeplasser og læresteder /

1-3- GeoPark lekeplass / Helen & Hard, Stavanger, 2008
4- Baltic Street adventure playground / Assemble
Glasgow, England, 2013
5- Lieux infinis - den franske paviljong / Encore Heureux
Venezia arkitekturbiennale, Italia, 2017
6- Floating University / raumlaborberlin
Berlin, Germany, 2017

122 referanseprosjekter

Vinterbruk /

1- Kanin i trøbbel / Prinsessens skulpturpark /
nasjonal konkurranse (5.-6. klassinger)
Slottsparken, Oslo, 2016
2- Reisende sol / Open space
Tromsø kunstforening, 2012
3- The very large Ice floor / XXIV Bienal de Sao Paulo
Olafur Eliasson, Sao Paolo, Brasil, 1998
4-5- Kiruna vinterlekeplass /
Christian Strömqvist, Karl-Johan Ekeroth
Kiruna, Sweden, 2015
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Land Art /

1- Fiskehjeller / Inghild Karlsen og Bo Bisgaard
Langnes, Tromsø 2005
2- Punta Pite / Teresa Moller
Zapallar, Chile, 2005
3- Hase, Rabbit, Coniglio / Gelitin
Artesina, Piermont, Italy, 2005
4- The infinite Bridge / Gjøde & Povlsgaard
Arkitekter, Aarhus, Danmark, 2015

124 referanseprosjekter

Land-vann /

1-2 Flytende sauna / Rintala Eggertson
Køge bugt, Danmark, 2012
3- Christmas on the water /
Kulturhavn 365 / København
4- Stranden - Aker Brygge / Link arkitektur
Oslo, Norway, 2015
5- Canal Swimmer’s Club /Atelier Bow wow
Bruges, Belgium, 2015
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Lina Bo bardi Sesc Pompeia / sosial kunst

1- Sesc Pompeia / Lina Bo Bardi
São Paulo, Brasil, 1982
2- Kletterzentrum Innsbruck / Thomas Schnizer,
Innsbruck, Austria, 2017
3- Centro cultural Sao Paulo CCSP/ Eurico Prado Lopes, Luiz
Telles, São Paulo, Brasil, 1982
4- La friche skatepark / constructo
Marseille, France, 2009

126 referanseprosjekter

Hytter /

1- Allmänna Badet - Bathing culture /
raumlaborberlin
Göteborg, Sweden, 2014
2- La casa-albero di Perugini / Giuseppe Perugini, Raynaldo
Perugini e Uga De Plaisant
Roma, Italy, 1965
3-4 One man sauna / Modulorbeat
Bochum, Germany, 2014
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Place maker /

1- Five Fields play structure / Matter Design
Lexington, USA, 2016
2- Limelight Saturday Night / Sans Facon
Multiple cities / ongoing since 2010
3- Superkilen / Superflex & BIG
København, Danmark, 2012
4 - The big Crunch / raumlaborberlin
Darmstadt, Germany, 2011
5 - Le PaPoMo - Parlement Populaire Mobile / collectifetc
Marseille, France, 2015
6 - Play Landscape be-MINE / Carve Landscape Architecture OMGEVING Landscape Architecture
Beringen, Switzerland, 2016
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1- Gigaphone / Brendeland & Kristoffersen
Trondheim, 2011
2- 8 1/2 Yap Maxxi / Orizzontale
Roma, Italia, 2014
3- Sepentine Pavillon / Francis Kéré,
London, England, 2017
4- The infinite Bridge / Gjøde & Povlsgaard
Arkitekter, Aarhus, Denmark, 2015
5- Casa de Suiza / Dellekamp Arquitectos
Mexico city, Mexico, 2017
6- Les anneaux / Daniel Buren, Patrick Bouchain
Nantes, France, 2007
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Utendørs beskyttelse /

1- Take your time / Olafur Eliasson
Pinacoteca do Estado, Sao Paulo, Brasil, 2011
2- Courtesy of Nature / Anouk Vogel
Grand-Metis, Canada, 2013
3- Gartenkinder / Carsten Höller
Frieze London Art Fair, England, 2014
4- Madness is part of life / Erneste Neto
Tokyo, Japan, 2012

130 referanseprosjekter

1- L’Ombrière / Foster + Partners
Marseille, France, 2013
2- Serpentine Gallery Pavilion / SANAA,
London,England, 2009
3- Serpentine Gallery Pavilion / Sou Fujimoto,
London,England, 2013
5- Rush Hour rest stop: Acknowledging everyday practices /
raumlaborberlin
Durban, South Africa, 2014
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