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KOMMUNEDELPLAN
FOR TROMSØ SENTRUM 2020-2032
Et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis
1

2

0225 Kommunedelplan for Tromsø Sentrum – Sentrumsplanen 2020
Bestemmelser for Kommunedelplan for Tromsø Sentrum PLNID 0225 – forslag til offentlig ettersyn
Dato for 1. gangs behandling i KOBY:
Dato for kommunestyrets vedtak:

Planens hensikt
Sentrumsplanen 2020 skal• fremme en bærekraftig sentrumsutvikling; både miljø- og klimamessig, økonomisk og sosialt.
• styrke sentrums tiltrekningskraft; for næringsliv, investeringer, nyetableringer, reiseliv og innbyggere.
• sikre gjennomføringskraft; planen skal legge aktivt til rette for gjennomføring i samarbeid med grunneiere og
andre aktører, ta i bruk offentlig-privat samarbeidsmodeller og øke forutsigbarhet i planprosesser.
Planen skal videreutvikle Tromsø som et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis og legge til rette for oppnåelse av
følgende mål:
• Vekst i samspill med vern
• En flerfunksjonell by
• Gode urbane bymiljø for alle livsfaser
• Grønn og universell mobilitet
• Løfte sentrum i lag

Rettsvirkning
Kommunedelplanen for Tromsø Sentrum 0225 er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL) § 11-1, 3. ledd, og
bestemmelsene er hjemlet i § 11-8 - §11-11.
Kommunedelplanen fastsetter framtidig arealbruk og er bindende for alle nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak
som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6.
2.1. Forholdet mellom kommunedelplanen og Nordbyen områderegulering
Nordbyen områdereguleringen (PLID 1846) går ved motstrid foran kommunedelplanen for Tromsø Sentrum 0225.
Nordbyen båndlegges i plankartet § 11 – 8, f).

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 planog bygningsloven § 1-6, før området inngår i detaljregulering.
Krav om detaljregulering gjelder ikke for tilbygg uten krav om ansvarsrett, fasadeendringer, kunstinstallasjoner,
utsetting av flytebrygge eller bruksendringer innenfor næringsformål, forutsatt at dette ikke reduserer bokvalitet, gir
økt støy eller støvproblematikk.
3.2. Krav om områderegulering (§12-2)
For følgende områder kreves det områderegulering: slik at teknisk infrastruktur inkludert vann, avløp og overvann og
samferdsel, samt uteareal, skole, barnehage m.m. er fastsatt for videre utvikling av områdene:
•
•
•

Fylkeskvartalet (H710_1)
Sørbyen (H710_2)
Kaipromenade (H710_3-6)

Områdereguleringer skal fastsette arealdisponering, samferdselsløsninger, tekniske infrastruktur, utearealkrav, og der
nødvendig krav til barnehage og nye fellesmøteplasser.
Kommunen kan stille krav til detaljregulering utover områdereguleringen når det er behov for å sikre forsvarlige
planavklaring av bygge- og anleggstiltak.

Utkast – Bestemmelser og retningslinjer 31.04.2020

3

Krav om felles planlegging (§ 11-9, nr 4)
Det stilles krav om felles planlegging for Fylkeskvartalet (H710_1) og Sørbyen (H710_2). Følgende rekkefølgekrav gjelder
for områdereguleringene oppgitt i pkt. 3.2:
•
•
•

Vann, avløp og overvanninfrastruktur for hele område er ferdigstilt
Samferdselsinfrastruktur spesifisert i særskilt bestemmelser er ferdigstilt
Tilstrekkelige nye felles møteplasser er regulert

Tilleggskrav for Fylkeskvartalet områderegulering:
•
•
•

Det skal reguleres areal til barnehage, jfr. Etter krav i KPA.
Det kan dokumenteres tilstrekkelig skolekapasitet
Trygg skoleveger er dokumentert og opparbeidet.

Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor disse utbyggingsområdene før de overnevnte kravene er
oppfylt.
3.3. Særskilte utredningskrav for Kommunedelplan 0225
Reguleringsplaner skal utarbeides i samsvar med kommunens til enhver tid gjeldende planveileder. Forhold som skal
beskrives og avklares nærmere i reguleringsplan er gitt i tilknytning til de enkelte bestemmelser.
Definerte dokumentasjonskrav i kommunens planveileder og kommuneplanens arealdel gjelder med følgende tillegg:
•
•
•
•
•

Der det utarbeides reguleringsplaner for deler av et kvartal skal planmaterialet inneholde vurderinger av og
dokumentere hvordan ny bebyggelse forholder seg til hele kvartalet, samt omkringliggende området.
Lokalklimaanalyse for tiltaket: sol, skygge og vind
Hvordan prosjektet skal forholde seg til offentlige byrom (grønnstruktur, samferdsel og teknisk infrastruktur,
veg og havn formål)
Blågrønnhvit faktor, der følgende faktorer skal oppnås:
o Bebyggelse jf. PBL §11-7 pkt 1 unntatt småbåtanlegg o.l.: faktor 0,30
Verdifull vegetasjon og trær skal sikres og dette dokumenteres ved regulering.

3.4. Krav om konsekvensutredning
• Ved nye utfylling i sjø kreves det konsekvensutredning og dokumentasjon som viser grunnforhold,
strømningsanalyser, miljøundersøkelser, havnivåutredninger.
• Ved regulering av Fylkeskvartalet kreves det full konsekvensutredning.

II Generelle og tematiske bestemmelser for planområdet (§11-9)
Folkehelse
4.1. Levekår og folkehelse
Oppdatert kunnskap om befolkningens levekår og folkehelse skal legges til grunn for kommunal planlegging og
utbyggingstiltak.
4.2. Universell Utforming
Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i planområdet og i forhold til
omkringliggende områder.
For eksisterende bygninger, hvor det kan oppstå konflikt med bevaringshensyn eller bystrukturen generelt, kan kravene
til UU fravikes etter kommunens samlede vurdering.
Ved planlegging og prosjektering av publikumsbygg skal UU dokumenteres ved bruk av Prosjekteringsverktøy for UU av
publikumsbygg (Direktoratet for byggkvalitet).
4.3. Barn og unges interesser
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for all planlegging og søknad om tiltak.
Areal til bruk for barn og unge skal utformes med god funksjonalitet for alle grupper og planlegges slik at areal til lek og
barnets opphold prioriteres, og sees i sammenheng med demokratiske møteplasser.
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4.4. Støy
Støyregler i kommuneplanens arealdel skal gjelde utenfor avviksområder for støy.
Avviksområde for støy
Avviksområder for støy er fastsatt i temakart avviksområde og er bindende:
Innenfor avviksområder tillates økte grenseverdier med 5 dB, jfr. Tabell 3 i T-1442/2016.
Ved bygging i avviksområder skal kravene nedenfor være oppfylt.
Generelle krav:
a) Ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan tillates innenfor gul og rød støysone for vegtrafikk og
havnetrafikk, forutsatt at det oppnås gode utbyggingsløsninger, med hensiktsmessige planløsninger og god estetisk
kvalitet i tråd med minste krav vist under.
b) Der det ved ombygging ikke kan oppnås naturlig stille side kan det tillates fasadetiltak som avbøtende tiltak. Alle
oppholdsrom skal ha balansert mekanisk ventilasjon, samt utvendig solavskjerming og kjøling der dette er
påkrevet.
c) Før ny bebyggelse igangsettes, skal reguleringsplan eller byggesøknad fastsetter nødvendige avbøtende tiltak ut fra
en støyfaglig utredning.
Minstekrav til bebyggelsen:
a)

Alle boenheter skal være gjennomgående, eller ha minst èn fasade som vender mot stille side, der støynivået ikke
overstiger nedre grense for gul sone. Minimum halvparten av oppholdsrom, herunder minst ett soverom, skal ha
vindu som kan åpnes mot stille side.
b) Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side må ha
balansert mekanisk ventilasjon.
c) Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Kjøling skal
vurderes og kan kreves av kommunen.
Minstekrav til uteoppholdsarealene:
a) Alle boenheter skal ha tilgang til privat og felles uteoppholdsareal der minst 80% av arealet tilfredsstiller støykrav
tilsvarende nedre grense for gul støysone. Inntil 20 % kan ha støynivå opp mot 58 dB.
b) Der offentlig areal helt eller delvis dekker behovet for uteoppholdsareal kan dette ha inntil 3 dB høyere støynivå
enn grenseverdi, men minst 50 % av det totale uteoppholdsareal skal overholde støykravet.
c) Unntak fra bestemmelsene skal bare benyttes der støynivået er for høyt til at samfunnsmessig riktig boligfortetting
kan oppnås basert på anbefalte grenseverdier i T-1442.
Flerkildeproblematikk:
a) I områder med støy fra flere kilder, som havnetrafikk og vegtrafikk, skal flerkildestøy (sumstøy) vurderes særskilt i
støyfaglig utredning. Samlet støybelastning og grenseverdiene ovenfor reduseres med inntil 3 dB i henhold til
veileder M-108/2016 eller nyere utgaver.
Generelt:
b) Det tillates ikke nye industrivirksomheter i sentrumsområder.
c)

Langsiktige konsekvenser av boligetableringer langs aktive havneområder skal utredes særskilt ved regulering av
boliger nærmere enn 50 m fra kailinje.

4.5. Luftkvalitet (§ 12-7 nr. 3)
Grenseverdier for luftkvalitet i T-1520 skal legges til grunn for gjennomføring av planen. Utearealer for boliger, skole og
barnehage skal ha verdier innafor gul sone angitt i matrise under:
PM10
NO2

35 µg/m3 7 døgn per år
40 µg/m3 vintermiddel

Utkast – Bestemmelser og retningslinjer 31.04.2020

5

Nye bygninger plasseres slik at luftforurensning på utearealet blir minst mulig. Støyskjerm skjermer også mot svevestøv.
For å sikre best mulig luftkvalitet i bygninger, skal inntak til ventilasjonsanlegg legges mot side med minst
støvbelastning.
Det skal ved detaljregulering og/eller søknad om rammetillatelse fremlegges nødvendig dokumentasjon på at kravene
til tiltak mht luftkvalitet i denne bestemmelsen er oppfylt. Alle nødvendige støvskjermingstiltak skal være gjennomført
før brukstillatelse gis.

Bolig og boligmiljø
Bestemmelsene gjelder boligutbygging i hele planområdet.
5.1. Antall boenheter
Det skal i alle reguleringsplaner fastsettes et maksimalt antall boenheter.
5.2. Boligtype og boligstørrelse
Alle reguleringsplaner skal bidra til å sikre en variert boligsammensetning, både mht. boligtype og boligstørrelse. Alle
prosjekter for permanente boliger skal ha minst 40% boenheter med tre rom eller flere. Dette gjelder ikke rene
utleiekonsepter. Det skal tas hensyn til befolknings- og levekårsdata ved fastsetting av tillatte boligtyper.
5.3. Trygg skoleveg for barn og unge
Reguleringsplaner med boligformål skal sikre etablering av trafikksikre forbindelse mellom boliger, og tilhørende skole.
Det skal etableres trygg adkomst fra alle boligområder til busstopp og lekeplasser.
Det sikres trygg skoleveg tiltak som rekkefølgekrav i alle reguleringsplaner
5.4. Skoleutbygging
Ved regulering av nye boligområder skal det gjennom rekkefølgekrav sikres at bygging av nye boliger skjer i takt med
etablering av nødvendig skolekapasitet i området.
Skolekapasitet, eller andre tiltak som vil sikre skolekapasitet skal dokumenteres ved igangsettingstillatelse.
5.5. Barnehage
I henhold til kommuneplanens bestemmelser om barnehager skal det i alle reguleringsplaner vurderes behov for å
avsette areal til barnehage. Barnehagetomt skal minimum være på 5 daa, jf. KPA pkt. 7.3. Uteareal til barnehage kan
løses som del av byrom med lek. I barnehagens åpningstid tillates arealet inngjerdet.
I sentrumsområder kan barnehagebygg være integrert i andre bygningsmasser. Barnehage skal etableres med direkte
tilgang til utearealer.

Rekkefølgekrav til boligprosjekter (§ 11-9 nr. 4)
Følgende rekkefølgekrav skal tas inn i fremtidige reguleringsplaner i hele planområdet.
6.1. Rekkefølgekrav til sosial infrastruktur
Ved boligutbygging skal det dokumenteres tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet før det gis rammetillatelse. Det
skal vurderes behov for å avsette areal til barnehage, minimum 5 daa, dersom barnehagekapasitet mangles.
6.2. Trygg skoleveg for barn
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det dokumenteres trygg skoleveg.
6.3. Rekkefølgekrav til felles uteoppholdsareal/møteplasser
Det skal ikke gis igangsettingstillatelse før det vises i uteromsplan 1:200, eller mer detaljert, hvordan krav til felles privat
uteoppholdsarealer og lekeplasser løses.

Kulturminner og kulturmiljø (PBL. § 11-9 nr. 7)
Følgende gjelder både reguleringsplaner og byggesaker:
1.

Tiltak innenfor hensynssone for bevaring kulturmiljø (H570) forutsettes særlig hensyn til kulturmiljøet og
kulturhistoriske verdier slik de er angitt på temakart Kulturhistoriske verdier, vedlegg 4.
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2.
3.
4.

Det kreves særskilt ansvarsrett for arbeider på bevaringsverdige bygg som er klassifisert i verneklasse 1 og 2 på
temakart Kulturhistoriske verdier.
For bygninger som er regulert til bevaring i reguleringsplaner hjemlet i PBL. 1985 eller eldre lovverk, er
temakartet Kulturhistoriske verdier og retningslinjer til hensynssone H570 utdypende og presiserende.
For bygninger som er avsatt til bevaring i denne planen kan tiltak tillates i tråd med retningslinjene knyttet til
hensynssone H570. For tiltak som ikke er i tråd med retningslinjene kreves reguleringsplan.

7.1. Automatisk fredede kulturminner på land og i sjø
I detaljreguleringsplanområdene som omfatter tiltak i sjø stilles det krav til vurdering av behov for marinarkeologisk
befaring og undersøkelse.

Miljøkvalitet og samfunnssikkerhet, PBL § 4-3
8.1. Risiko- og sårbarhetsanalyser
Krav vedrørende miljøkvalitet og samfunnssikkerhet, herunder risiko- og sårbarhetsanalyse, havnivåstigning og
stormflo, radonfare, skredfare/fare for kvikkleireskred, forurenset grunn, luftforurensning fra veistøv og miljøulempe
ved anleggstrafikk følger av de til enhver tid gjeldende bestemmelser i kommuneplanen.
8.2. Krav til miljøundersøkelse og tiltaksplan
Der det er mistanke om forurenset grunn kan kommunen kreve at det skal foretas nødvendige undersøkelser for å
kartlegge omfanget og betydningen av forurensningen. Dersom miljøtekniske grunnundersøkelser påviser forurensede
masser skal tiltaksplan utarbeides. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunens forurensningsmyndighet før
byggetillatelse kan gis.
8.3. Håndtering av fremmed arter
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av arealer. Ved tilkjøring av masser
skal kvalitet sikres med tanke på fremmede arter i forkant av tilkjøringen. Dersom fremmede arter oppdages i
anleggsperioden, skal tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning iverksettes.
8.4. Stormflo og havnivåstigning
Minstehøyde på gulv for bygg i tiltaksklasse 2 og 3 skal ligge på kote presisert i til enhver tid gjeldende
kommuneplanens arealdel.
Minstehøyde for laveste sluk, for å få selvfall inn på kommunalt nett, skal ligge på kote presisert i til enhver tid
gjeldende kommuneplanens arealdel. Kommunen kan godkjenne lavere minstehøyde på vilkår om pumping inn på
kommunalt nett.
8.5. Høyderestriksjoner flytrafikk
Høyderestriksjonsflater/hinderflater for Tromsø lufthavn gjelder innenfor planområdet, og det tillates ikke byggverk,
påbygg eller anlegg over kote 54,7 moh. Det kan heller ikke brukes byggekraner over denne høyden, uten at dette på
forhånd er varslet til og godkjent av Avinor Tromsø lufthavn.
8.6. Beredskap og sikkerhet
For områder med krav om detaljregulering skal det redegjøres for at det er tilstrekkelig sikkerhet ift. brann og redning,
herunder krav til slokkevann og adkomst. Redegjørelsen skal være førende for brannstrategier til den enkelte
rammetillatelse.
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Bestemmelser til arealformål. PBL § 11-10 og § 11-11
Generelle utformingsbestemmelser for bebyggelse- og anleggsformål i planområdet
•
•
•
•

Nye tiltak skal underordne seg den europeiske byprofilen, med lav bebyggelse i midten og høyere bebyggelse
nord og sør i planområdet.
Nye tiltak skal vise hensyn til byamfiet, med en bebyggelsesprofil som følger landskap i en øst-vest retning.
Det tillates ikke bebyggelse eller utkraging utenfor etablerte byggelinjer mot offentlig byrom
Søknadspliktige tiltak innenfor planområdet kan ikke igangsettes før nødvendig offentlig trafikkareal og vannog avløpsanlegg er etablert. Nærmere bestemmelser om rekkefølgekrav skal tas inn i reguleringsplan.

9.1. Byromsstruktur
Temakart «Byromsstruktur», er bindende.
•
•
•
•
•
•

Ny bebyggelse skal ivareta og bygge opp under offentlige byrom som gater, parker, torg og kaipromenade som
strukturerende elementer.
Av hensyn til sol og skyggelegging tillates det ikke høyere bebyggelse sør for etablerte og viktige byrom, jf.
temakart byromsstruktur.
Det tillates ikke bebyggelse som belaster viktige byrom med økt vind og/eller turbulens
Siktlinjer skal holdes åpne
Det tillates ikke at bygninger krager ut over etablert byggelinje mot byrom. Første etasje kan bygges inntrukket
i byggearealet, innenfor byggelinje eller -grense.
I nye omdanningsområder følger krav om å fullføre omkringliggende, eller etablere nye, byrom.

9.2. Bebyggelsesstruktur
Temakart «Bebyggelsesstruktur», og «Sammenhengende trehusområder» er bindende.
•
•
•

All endring av byform skal ivareta og forsterke den etablerte bebyggelsesstrukturens identitet og kvaliteter.
Ny bebyggelse skal underordne seg struktur i temakart 3
I nye omdanningsområder uten etablert struktur tillates det etablering av nye strukturer som skal ha
begrunnet samspill med og bygge opp under etablert og ny byromstruktur og offentlige byrom, herunder
kaipromenade / havn

9.3. Kulturhistoriske verdier
Temakart «Kulturhistoriske verdier», vedlegg er bindende.
Alle tiltak innenfor verneverdige områder og influensområdene til verneverdige områder skal underordne seg
bebyggelsens struktur, skala, høyder.

9.4. Infill- og omdanningsområder
Temakart «Infill og omdanningsområder», er bindende.
Infillområder
Ny bebyggelse innenfor kartlagte infillsområder:
•
•
•
•
•
•

Skal utvikles i tråd med overordnete høydeutredning
Skal underordne seg og bygge opp etablert byromsnettverk
Skal underordne seg og bygge opp etablert bebyggelsesstruktur og typologi
Skal ivareta og tilpasse seg kulturhistoriske verdier og vern på bynivå,
Skal tilpasse seg den etablerte bebyggelsens formspråk, skala, høyder, volum og materialbruk herunder ha
ikonografiske trekk med referanser til det historiske, og innslag av vår tid.
For eksisterende vernet bebyggelse gjelder egne regler, se bestemmelser hensynssoner for kulturmiljø.

Omdanningsområder
Ny bebyggelse innenfor kartlagte omdanningsområder:
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•
•

Skal utvikles i tråd med overordna høydestrategi,
Skal underordne seg og bygge opp om etablert byromstruktur, eller i nye områder føye til nye byrom i
strukturen - unntak: viktige offentlige funksjoner kan overstyre bystruktur

•
•
•

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

•
•

9.5. Områder der høyhus kan vurderes
•
•
•
•
•
•

Det kan tillates høyhus i Sørbyen og som et forsterkende element på nesene i sjøfronten.
Høyhus kan vurderes etablert i Fylkeskvartalet (BS92)
Høyhus i Tromsø skal ha en maks høyde på kote 42,00 m
Dersom høyhus tillates, skal utforming være som punkthus og ikke tillates i klynger.
Eventuelle høyhus skal forsterke bygulvet, ha publikumsrettete funksjoner i 1. etasje og offentlig taketasje.
Det stilles krav til arkitektkonkurranse for høyhus over 8 etasje.

9.6. Særskilte høydebestemmelser for planområdet
Generell bestemmelse for høyde i sentrum:
a) All ny bebyggelse innenfor infillområdene skal utformes iht 9.4.1, og innenfor maks høyder som angitt under.
b) All ny bebyggelse innenfor eksisterende omdanningsområder og nye omdanningsområder/utviklingsområder
skal utformes iht 9.4.2, og innenfor maks høyder som angitt under.
c) Høyhus kan vurderes i noen utvalgte områder ut fra gitte krav til utforming og til prosess, jfr 9.5, og innenfor
maks høyder som angitt.
d) Heishus kan stikke over tillatt høyde.
e) Områder som ikke er gitt maks høyder i matrise under, styres alene av bestemmelsene i 9.4 og 9.5.
f) I tillegg gis følgende maks høyder for enkelte felt innafor omdanningsområder:
Spesialtilpasninger
Område
Tillatt høyde
Tillatt gesimsTillatt høyde
skal
mot gate skal
høyde skal ikke
ikke overstige:
overstige:
ikke overstige:
Felt-nummer
Høyder angitt i
Høyder angitt i
Høyder angitt i
på plan-kart
c+ moh
c+ moh
c+ moh
(NN 2000)
(NN 2000)
(NN 2000)

Innenfor infillområder

Fr Langes gt

C+ 23

C+ 25

Referanse er Rødbanken.
Tilbaketrukket etasjer mot Storgata.

BS52, BS61

Indre havn sør

C+ 29

C+ 17

C+ 21

Referanse er Fiskernes hus.
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Strandgatakvartalet

C+ 10

C+ 10

C+ 23

Gjeldende reguleringsplan.

C+ 25

Skråflaten

Skråflaten

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

C+ 27

Skråflaten

Skråflaten

Se over.

C+ 31

Skråflaten

Skråflaten

Se over.

C+ 31

Skråflaten

Skråflaten

Se over.

C+ 26

C+ 29

C+32

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

C+ 28

C+ 31

C + 34

Referanse er Rådhuset.

C+ 31

C+ 31

C + 34

Referanse er Rådhuset mot Vestre gt.

C+ 31

C+ 34

C + 34

Referanse er Vestre gt 40

Omdanningsområder

Grønnegata
Østsiden av
Grønnegata
BS59

Vestsiden av
Grønnegata
BS58
Østsiden av
Vestregata
BS58
Vestsiden av
Vestregata
BS57
Østsiden av
Grønnegata
BS45, BS51
BSB59, BS73
Vestsiden av
Grønnegata
BS38, BS40,
BS50, BS 58,
BS72
Vestregata
Østsiden av
Vestregata
BS38, BS40,
BS50, BS 58,
BS72
Vestsiden av
Vestregata
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BS44, BS 49, BS
57, BS 71
Mellomveien
Strimmelen

C+ 31 - 37

B41
Skrenten

C+ 31

B34
Nedsiden
B35

C+ 28

B42

C+ 28 - 34

Mellom
Parkgata og
Vestre gate
BS71
C+ 31

B33

C+ 34

Nye utviklingsområder

Prostneset
nord

C+ 29

Det tillates ikke flere høyhus.

C+ 29

Referanse er Nerstranda. (jfr Mack)

C+ 42

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

BS54-55
BS62-70
Søndre havn
BS 83,
87,90,91,94

Sørbyen

C+ 16

C+29

BOP 20-24
Fylkes-kvartalet

(punkthus)
C+31

C+ 37

C + 37

Høyhus kan vurderes

BS92
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Bestemmelser for hvert byggeområde
Fellesbestemmelser for områder avsatt til sentrumsformål (BS1 - BS 93)
•
•
•
•
•
•

Området avsatt til sentrumsformål skal ha en bymessig miks av funksjoner.
I området avsatt til sentrumsformål tillates det fri handelsetablering jf. KPA kapittel 9.2.
Fasader skal bygges med varige kvalitetsmaterialer og detaljer som gir et urbant uttrykk.
Bebyggelsen skal utformes slik at det oppnås variasjon i lange fasadeløp.
Mørke matte fasader tillates ikke på store volumer.
Detaljerte krav til utforming av bebyggelser skal løses i reguleringsplan.

10.1.
Tiltak unntatt plankrav
Det unntas følgende fra krav om regulering: Bruksendring til publikumsrettet formål langs gater med aktive
førsteetasjer definert i planen (temakart «Aktive første etasjer»)) og der varelevering er tilfredsstillende løst. I samme
området vil bruksendring fra publikumsrettet formål til annet formål ikke være tillatt, unntatt der dette er avklart i
reguleringsplan vedtatt i 2010 eller senere.

10.2.
•
•

Tillatt formål
I områder med sentrumsformål tillates alle underformålene av bebyggelse og anlegg (jf. § 11-7).
I alle områder for sentrumsformål skal nødvendige arealer til samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og
grønnstruktur konkretiseres på reguleringsnivå, og i tråd med Tromsø kommunens til enhver tid gyldig
planveileder.
Formålsbegrensninger i enkelte deler av sentrumsformål:
•

•
•

Temakart «Balansen mellom bolig og næring» spesifiserer boligbegrensninger innenfor areal avsatt til
sentrumsformål.
Funksjonskombinasjon

På plan 1 skal det etableres publikumsrettete virksomheter.
Dersom det tillates bolig innenfor kvartalet, bør tilstøtende andre formål være boligkompatibel. Et
bufferformål kan brukes mellom funksjoner for å oppnå bedre bokvalitet. For eksempel 1, etasje restaurant, 2.
etasje kontor, 3. etasje bolig.

10.3.
Aktive 1. etasje
I gater med krav til aktive førsteetasjer, Temakart av samme snav, skal publikumsrettet formål etableres i første etasje.
Ny bebyggelse trekkes ut til innerkant av fortau. Aktive førsteetasjer mot gater og parker/torg/kaipromenade skal ha
høy transparens med vinduer i minst 70% av fasaden. Innganger skal markeres i fasaden og aktivisere offentlige rom.
Fasader skal brytes opp slik at store, monotone flater unngås.
Områdene ikke identifiserte som aktive fasader skal ha minst halvparten av første etasjes fasadelengde skal ha
publikumsrettet næring, tjenesteyting og/eller fellesarealer for boliger. Første etasje skal utformes på en slik måte at
hele etasjen kan brukes til utadretta funksjoner.
Denne bestemmelsen gjelder også for Nordbyen områderegulering.
10.4.
Renovasjonsløsninger
Avfallshåndtering skal ikke være synlig i offentlig byrom og skal løses på egen tomt. I eksisterende bygg skal tiltenkte
avfallsrom brukes til avfallhåndtering, i nybygg/ombygging skal det etableres avfallsrom eller nedgravd løsning.

10.5.
Varelevering
Ved nybygg og ombygging av eksisterende bygg skal vareleveranse foregå på egen eiendom.
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10.6.
Skilt og reklame
Det er ikke tillatt å tildekke vindusflater på gatenivå med skilt og øvrig reklame. På bygg som er båndlagt som
bevaringsverdige, tillates ikke bakgrunnsbelyste skilt og det oppfordres til skilt som er tilpasset byggets karakter.
10.7.
Krav til uteoppholdsareal
Det stilles følgende krav om uteoppholdsarealer for alle prosjekter underlagt sentrumsformål (BS 1 – BS 93).
Ved beregning av innendørs arealer skal ikke rene kommunikasjonsarealer som gang, trapp og heis medregnes.
Alle felles og private uteoppholdsarealer skal være skjermet for støy, støv og vind, og ha en mest mulig solrik
beliggenhet, med utsikt dersom det er mulig.
Før det foreligger gyldig handlingsplan for offentlig byrom, skal rekkefølgekrav i reguleringsplaner sørge for
opparbeidelse av offentlig byrom for konkrete bolig prosjekter.
Næringsformål skal også bidra til opparbeidelse av gode offentlige byrom, i tråd med kravene i tabell under.
Størrelse
(min)

særskilt
tilrettelagt
for barn

radius

antall
boliger

Konkret løsning

Direkte fra
bolig

1

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

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

Privat (balkong)

5 kvm pr
boenhet

Fellesprivat
uteareal /
møteplass

5 kvm pr
boenhet –
min 40 kvm

0-5 år

Direkte
tilknytta
oppgang /
felles
inngang

Byrom med lek

10 kvm pr
boenhet

6-12 år

Inntil 250m

Bypark

Ungdom
Skole

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

Krav til byrom med lek
Ved etalering av 4 boenheter eller flere, skal det reguleres 10 kvm pr boenhet til «byrom med lek».
Arealet forbeholdt «byrom med lek» kan opparbeides på egen grunn eller i offentlig byrom, gågate eller torg/park
(arealene avsatt til grønnstruktur, samferdsel og teknisk infrastruktur). Arealet skal ikke ligge mer enn 200 m i luftlinje
fra inngang til boligdel, og skal ha trafikksikker atkomst.
Krav til byrom med lek som løses i offentlig byrom må stedfestes i reguleringsplan for det aktuelle tiltaket. Dette
forutsetter at følgende kriterier er oppfylt:
•

Arealet som skal benyttes er opparbeidet til byrom med lek, er under planlegging, eller inngår i kommunale
handlingsplaner for offentlig byrom og grønnstruktur.
• Utbygger bidrar forholdsmessig til opparbeiding.
• Utbyggers bidrag fastsettes enten i utbyggingsavtale eller som vilkår til byggetillatelse.
Det skal dokumenteres i reguleringsplan/byggesak hvordan kravet er oppfylt.
Retningslinjer: For boligprosjekter med flere enn 250 boliger skal nytt areal til tilsvarende kvartalslek reguleres i tillegg
til Byrom med lek.
Krav til kvalitet og utforming av alle uteoppholdsareal
a)
b)

Uteoppholdsareal skal tilrettelegges for alle aldersgrupper, herunder barnets lek
Uteoppholdsarealene skal ha trafikksikker adkomst. Universell utformingsprinsipper som ligger som
utformingspremiss
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c)
d)
e)

Uteoppholdsareal skal være sikret mot forurensning, trafikk, støy og støv
Klimatisk: Uteoppholdsareal skal plasseres slik at det oppnår optimale forhold for sol på ettermiddags og
kveldstid, og er skjermet for vind
Kunst i byrom skal innarbeides, enten som fast kunstinstallasjon, eller som et integrert element med funksjon
rettet mot bruk. Det vises til håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront, vedlegg til Planveileder for
offentlig byrom (vedlegg 1C til planbeskrivelse).

10.8.
Parkeringsbestemmelser for sentrumsformål
Det tillates ikke overflateparkering tilknyttet sentrumsformål. Det tillates ingen parkering knyttet til virksomheter øst
for Storgata og mellom Strandskillet i sør og Bispegata i Nord. Områdene utenfor dette parkeringsforbudet tillates med
følgende norm:
(utredet i Nordbyen områderegulering):
Bolig
Næring
Tjenesteyting
/kombinert formål
Barnehage

Kriterier

Bilplasser egen maks

Bilplasser gjest maks

Sykkel min.

Pr boenhet
100 m2
100 m2

0,5
0,3
0,3

0,1
1
1

2
2
2

0,1

3

100 m2
0,2
Antallet parkeringsplasser rundes av oppover til nærmeste hele.

Ved ny detaljregulering skal bilparkering løses i underjordisk anlegg. 10 % av plasser skal tilrettelegges for personer med
nedsatt funksjonsevne. 50% av plasser skal være tilrettelagt for lading av el-biler.
Sykkelparkering til bolig og arbeidstakere skal hovedsakelig etableres i lukket eller takoverdekket anlegg. Det skal
etableres sykkelplasser på terreng for besøkende nær inngangspartier.
Sykkelparkering knyttet til bolig: 50% skal tilrettelegges med lading for el-sykler.
Ved etablering av parkeringsplasser skal første, og deretter hver tjuende bilplass utformes for forflytningshemmede
med mål på 4,5m x 6,0m.
Unntak gjelder for parkering for bevegelseshemmede og korttidsparkering for virksomheters behov. Med
korttidsparkering menes parkering inntil 30 minutter for av- og pålessing.
Retningslinjer:
HC-parkering
Antall HC parkeringsplasser for virksomheter som kan påregne besøkende/brukere med nedsatt funksjonsevne vurderes
og begrunnes av tiltakshaver. HC Parkeringsplasser kartlegges av Tromsø Parkering AS.

Fylkeskvartalet (BS92)
Ved utarbeiding av ny områderegulering gjelder generelle krav oppgitt i kapittel 9, samt følgende:
•
•

•
•

Området skal ha en funksjonsblanding med tydelige sentrumsfunksjoner og offentlig torg eller park, som skal
fylle rollen som byrom med lek.
Omdanning skal skje innafor rammene i 9.4.2.
o Byromstrukturen skal innlemme eksisterende byrom, og forlenge omkringliggende strukturer. Ny
bebyggelse skal tilpasse seg byrommene i tråd med bestemmelsene 9.1.
o Bebyggelsesstruktur og kulturhistoriske verdier utformes i tråd med 9.2 og 9.3.
o Bebyggelse skal utformes med variasjon i arkitektoniske uttrykk, høyde og typologi. Bebyggelsen skal
utformes slik at det oppnås variasjon i lange fasadeløp.
o Bygninger og offentlige rom skal tilpasses i skala, høyde og tetthet slik at omgivelsene blir gode å
oppholde seg i for mennesker, og stimulerer til variert bruk.
Bolig tillates fra 2. etasje oppover, dersom det er ønskelig med bolig i 1. etasje skal det vurderes ut ifra
næringsperspektiv ved planinitiativ fase.
Krav til uteoppholdsareal oppfylles i tråd med punkt 11.4
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Teknisk infrastruktur
•
•
•
•
•

Samferdsel (veg, gang og sykkel)-, VAO-, Offentlig park, barnehage skal være regulert før boligdelen kan
igangsettes
Det skal avsettes areal til barnehage jf. krav i kommuneplanens arealdel.
Det skal reguleres gang- og sykkel forbindelser innenfor planområdet og i tråd med gatebruksplan.
Forbindelsene skal sees i sammenheng med sykkel og gangtraseer kartfestet i sentrumsplanen 2020.
Prestenggata skal forlenges gjennom planområder som en grønnakse gjennom sentrum.
Krav til parkering følger punkt 10.8 i planbestemmelser

Søknadspliktige tiltak innenfor planområdet kan ikke igangsettes før nødvendig offentlig trafikkareal og vann- og
avløpsanlegg er etablert. Det må påregnes rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av grønnstruktur og infrastruktur.
Nærmere bestemmelser om rekkefølgekrav skal tas inn i reguleringsplan.

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 offentlig og/eller privat tjenesteyting
Nye prosjekter skal henvende seg til sentrum og forsterke 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. etasjer mot kaipromenaden jfr. Temakart – aktive første etasje
Nye bebyggelse skal ha høyt arkitektonisk formspråk som forsterker Tromsø som den arktiske hovedstaden
Det skal sikre gjennomgående kaipromenade som vist i plankartet. Bredde skal være på minst 12 m, med
særskilt gangløsning.
Det tillates innslag av forretning, slik at det kan etableres cafe, dagligvære butikk eller kantine. Disse må være i
1. etasje.
Parkering for bil og sykkel skal etableres etter krav i punkt 10.8 i dette dokumentet.

11.2.
Bestemmelser for særskilt områder
8.1.1
Tromsø Museum - område BOP 19
•
•

•
•
•
•
•
•

Området avsettes til offentlig privat tjenesteyting i påvente av detaljreguleringsplan. Området båndlegges for
regulering etter plan- og bygningsloven (§11-8 d jf. § 12-6).
Ny bebyggelse forutsetter etablering av nytt museum.
Sørbyen Innovasjonsdistrikt: BOP 20, BOP 21, BOP 22 BOP 23, BOP 24
Det stilles krav til områderegulering for hele området (hensynssone H710_2).
Det stilles felles planleggingskrav for videre utvikling av området, se pkt 3.2.1.
Det kan tillates innslag av høyhus, med maks høyde på kote 42 m. Høyhusetableringer skal skje i tråd med
prinsipper i temakart 3, bebyggelsesstruktur.
Det må avsettes areal til nytt byrom med lek, på minimum 6 daa.
Krav til parkeringsplasser for bil og sykkel oppgitt i pkt 10.8.
Eventuelle utbygging i sjøen må ta hensyn til teknisk installasjoner og infrastruktur, jf. hensynssone h_410.

Søknadspliktige tiltak innenfor planområdet kan ikke igangsettes før nødvendig offentlig trafikkareal og vann- og
avløpsanlegg er etablert. Det må påregnes rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av grønnstruktur og infrastruktur.
Nærmere bestemmelser om rekkefølgekrav skal tas inn i reguleringsplan.
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BESTEMMELSER FOR OMRÅDER AVSATT TIL BOLIGBEBYGGELSE
12.1.
•
•
•

Generelle bestemmelser ved utarbeiding av detaljreguleringsplaner
Nye prosjekter skal styres etter generelle bestemmelsene i punkt 9; byromsstruktur, bebyggelsesstruktur og
kulturhistoriske verdier.
Krav til lekeplasser, minste uteoppholdsareal (MUA) og felles uteoppholdsareal følger til enhver tids gjeldende
Kommuneplanens arealdel.
Krav til parkeringsplasser ved bolig, sykkel og bil skal være i tråd med bestemmelser i til enhver tids gjeldende
kommuneplanens arealdel.

Utbygging etter byggesøknad i etablerte boligområder, PBL § 11-9
Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for områder avsatt/regulert til småhusbebyggelse. Bestemmelsene gjelder for
nybygg, påbygg, tilbygg, underbygg, oppretting av nye eiendommer og bruksendringer.
Bestemmelsene gjelder ikke for områder regulert til rekkehus eller blokkbebyggelse eller områder hvor
reguleringsplaner er vedtatt etter 01.01.2006.
13.1.
•
•

•

•

•
•

Bestemmelser for områdene B1, B 11, B19, B28 og B31
Tomteutnyttelse
Bebygd areal per tomt kan ikke overstige %-BYA=35%. Bestemmelser om maksimal U-grad, TU, %-BRA eller m2BRA skal ikke gjelde.
Det tillates ikke mer enn 3 boenheter per tomt.
Byggehøyde
Dersom regulerings- eller bebyggelsesplan ikke inneholder bestemmelser om byggehøyde, eller kun angir
byggehøyde i form av etasjetall, kan bebyggelsen oppføres med en maksimal gesimshøyde på 7,0 meter og en
maksimal mønehøyde på 8,5 meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Bestemmelser om maksimalt etasjetall skal ikke gjelde.
Ved beregning av gesimshøyder på hus med skrått tak, skal ikke takopplett eller arker regnes med, forutsatt at
fasadelengden på takopplettet eller arken er mindre eller lik 1/3 av fasadelengden på huset. Ved beregning av
fasadelengde på huset, skal ikke lengden av eventuelle tilbygg regnes med.
Ved beregning av terrengnivået tas ikke hensyn til unaturlige oppfyllinger av tomta.
Eksisterende og fremtidig terrengnivå rundt tiltaket skal dokumenteres med terrengprofil ved søknad om
tiltak. Terrengprofilen skal vise terrenget minst 1 m inn på naboeiendom der avstand til grensen er mindre enn
6 m, samt nivå på tilstøtende adkomstveger og omkringliggende bebyggelse.

Minsteuteoppholdsrealkrav
Ved en boenhet skal det avsettes et sammenhengende, minste uteoppholdsareal på MUA=100 m². Ved etablering av
flere boenheter, økes arealkravet tilsvarende med +25 m2 per boenhet.
I stedet for ett sammenhengende uteoppholdsareal for mer enn én boenhet, kan det avsettes et areal på minst 60 m2
på bakken for hver boenhet, dersom hver av disse har direkte tilgang til arealet.
Arealkravet skal dekkes på tomta der bygningen ligger. Arealet skal være egnet til lek og opphold og skal ikke være
bebygd, eller avsatt til kjøring, parkering eller annet formål.
Areal på bakkenivå skal ha en bredde på minst 6 meter i hele arealets utstrekning.
Oppretting av ny eiendom
Ved oppretting av ny eiendom fra tomt som allerede er bebygd, skal kravene ovenfor gjelde tilsvarende for
gjenværende tomt og bebyggelse. Ved deling av ubebygd tomt gjelder kravene for hver ny parsell.
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13.2.
•
•

Bestemmelser for områdene: B2 – B13, B 16- B 18, B 21
Eksisterende bebyggelsesstruktur skal opprettholdes, nye prosjekter skal følge bebyggelsesstruktur prinsipper
ihht til temakart 3.
Temakart for vern og bevaring er førende for nye tiltak
Tomteutnyttelse

BYA ≤ 50%
Byggehøyder
Innenfor område kan boliger oppføres med en maksimal gesimshøyde på 7,0 meter og en maksimal mønehøyde på 8,5
meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå. Bebyggelsen skal oppføres med saltak med en takvinkel på
minimum 40 grader.
Ved beregning av gesimshøyder, skal ikke takopplett eller arker regnes med, forutsatt at fasadelengden på takopplettet
eller arken er mindre eller lik 1/3 av den aktuelle takflaten. Gesimshøyde på ark, eller takopplett, kan i alle tilfelle ikke
være høyere enn mønehøyden.
Byggegrenser
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensene angitt på plankartet. Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende
småhus.
Felles privat uteoppholdsareal
Ved en boenhet skal det avsettes et sammenhengende, minste uteoppholdsareal på 40 m². Arealkravet skal dekkes på
tomta, skal være på bakkenivå og skal ha en bredde på minst 6 meter i hele arealets utstrekning. Ved etablering av flere
boenheter, økes arealkravet tilsvarende med +5 m2 per boenhet.
Arealet skal være egnet til lek og opphold og skal ikke være bebygd, eller avsatt til kjøring, parkering eller annet formål.
Forbud mot deling og sammenføyning
Innenfor området kan nye tomter ikke fradeles, eller tomter sammenføyes.
13.3.
Bestemmelser for områdene bynære boliger Sør, samt Vestregata Nord (ingen vern): B22,23,24,25,26,27,29,30, 32,
33, 34
•
•
•

Eksisterende bebyggelsesstruktur skal opprettholdes, nye prosjekter skal følge bebyggelsesstruktur prinsipper
ihht til temakart 3.
Temakart for vern og bevaring er førende for nye tiltak
Endringer i eksisterende bebyggelsesstruktur krever regulering.

Byggehøyder
Innenfor områdene kan bygg oppføres med en maksimal gesimshøyde på 12,0 meter og en maksimal mønehøyde på
15,0 meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå. Bebyggelsen skal oppføres med saltak med en takvinkel på
minimum 30 grader.
Byggelinje og byggegrenser
Bebyggelsen skal oppføres i formålslinje mot veg og formålslinjen utgjør tvungen byggelinje. Byggegrenser er angitt på
plankartet.
Privat uteoppholdsareal
Ved en boenhet skal det avsettes et sammenhengende, minste uteoppholdsareal på 40 m². Arealkravet skal dekkes på
tomta, skal være på bakkenivå og skal ha en bredde på minst 6 meter i hele arealets utstrekning. Ved etablering av flere
boenheter, økes arealkravet tilsvarende med +5 m2 per boenhet.
Arealet skal være egnet til lek og opphold og skal ikke være bebygd, eller avsatt til kjøring, parkering eller annet formål.
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13.4.
•
•
•

Bestemmelse for bynære boliger Bevaringsverdig bebyggelse sør - B 30, 33, 35-40, 42-44
Eksisterende bebyggelsesstruktur skal opprettholdes, nye prosjekter skal følge bebyggelsesstruktur prinsipper
ihht til temakart 3
Temakart for vern og bevaring er førende for nye tiltak
Endringer i eksisterende bebyggelsesstruktur krever regulering.

Byggehøyder
Innenfor område kan boliger oppføres med en maksimal gesimshøyde på 7,0 meter og en maksimal mønehøyde på 8,5
meter beregnet i forhold til gatenivå. Bebyggelsen skal oppføres med saltak med en takvinkel på minimum 40 grader.
Ved beregning av gesimshøyder, skal ikke takopplett eller arker regnes med, forutsatt at fasadelengden på takopplettet
eller arken er mindre eller lik 1/3 den aktuelle takflaten. Gesimshøyde på ark, eller takopplett, kan i alle tilfelle ikke
være høyere enn mønehøyden.
Fasader og taktekking
Bygg skal ha fasader med liggende eller stående trepanel. Taktekking skal være skifer, eller sort eller rød,
enkeltkrummet teglstein.
Byggegrenser
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensene angitt på plankartet. Bebyggelsen kan oppføres i tomtegrense mot
naboeiendom.
Privat uteoppholdsareal
Ved en boenhet skal det avsettes et sammenhengende, minste uteoppholdsareal på 40 m². Arealkravet skal dekkes på
tomta, skal være på bakkenivå og skal ha en bredde på minst 6 meter i hele arealets utstrekning. Ved etablering av flere
boenheter, økes arealkravet tilsvarende med +5 m2 per boenhet.
Arealet skal være egnet til lek og opphold og skal ikke være bebygd, eller avsatt til kjøring, parkering eller annet formål.
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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
Kommunal belysningsnorm
Håndbok for kunst og byrom // Tromsø sjøfront

Alle fortau og plasser tilgrensende til områder avsatt til sentrumsformål og offentlig formål skal opparbeides med
varmeanlegg. I øvrige deler skal anlegg være tilrettelagt for brøyting.
14.1.
Gatebruksplan
De overordnede rammer og føringer som gitt i temakart «Gatebruksplan» skal ligge til grunn for utforming, forvaltning
og bruk av gater innen planområdet.
14.2.
Tilgjengelighet
Alle samferdselsanlegg skal være allment tilgjengelige. Alle planforslag skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående,
syklende og reisende med kollektivtransport, samt virkningene for trafikksikkerhet og fremkommelighet på berørt
vegnett.
14.3.
Hovednett for sykkel og gange
Hovedruter for sykkel og gange skal sikres og etableres i samsvar med temakartet «Gatebruksplan», inntatt som
vedlegg 9 til planen.
Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive gang- og sykkelforbindelser.
14.4.
Gågata-Storgata (o_S39)
Skal etableres som universell tilgjengelig fellesmøteplass, med sitteplasser og ulike sone for aktivitet. Varelevering og
renovasjon tillates.
14.5.
Cora Sandels gata (o_S40)
Skal etableres som gatetun slik at varelevering, renovasjon og andre sentrumslogistikk har kjøremuligheter.
14.6.
Kollektivtrase
Rutebussens framkommelighet skal sikres langs kollektivtrassen.
Det tillates drosjetrafikk i kollektivtraseer der det ikke er skiltet forbud.
14.7.
Havneområde i sjø
Havneområdet i sjø skal holdes fri for innretninger og aktivitet som kan hindre trafikk til operative kaier.
14.8.
Havn for elektrisk ferge
Kaiplass for elektrisk ferger kan etableres langs havnearealet i sentrum. Det skal sees i sammenheng med hovednett for
sykkel og gange, og kollektivtraseen, slik at transport overganger oppleves effektive.
14.9.
Kai- og kaipromenade (O_S01-03, molo o_s04)
H710_3-6 er satt av for å sikre en sammenhengende og attraktiv kaipromenade, og for å tilrettelegge 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 tillates ingen overflateparkering på kaiområdene
Det tillates trafikk knyttet til havnevirksomhet på kaiarealene
Det stilles krav til oppfølging av støy- og miljøkrav til kaipromenade.
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14.10. Kollektivpunkt
Lokalisering av holdeplasser, jamfør planbeskrivelse, skal være førende for all planlegging og alle reguleringsplaner i
sentrum.

GRØNNSTRUKTUR
15.1.

Generelle bestemmelser

Grønnstrukturformål skal være offentlige og allment tilgjengelig. Disse arealene skal være generasjonsuavhengig og
tilrettelagt for opphold året rundt. Utforming skal gi rom for offentlig arrangement.
Der grønnstrukturformålet brukes på torg, gågata, gatetun og mot kaiarealer tillates bruk og tilrettelegging for
varelevering og renovasjon som del av formålet.
Eksisterende vegetasjon innenfor områdene, særlig kratt og trær, skal bevares i størst mulig grad.
Grønnstruktur skal uformes slik at de sikrer fordrøyning og infiltrasjon av overvann.
15.2.
Bestemmelser for enkelte grønnstrukturer
Hovedformål grønnstruktur som vises i plankartet inkluderer alle underformålene. Bruk og nyanserte underformål skal
konkretiseres i reguleringsplan.
Alle grønnstrukturer skal inneholde lek- og aktivitetsfunksjoner tilpasset bymessige omgivelser. Bruken skal være
tilpasset alle aldersgrupper, særlig barn, unge og eldre.
Særskilt krav for følgende grønnstruktur:
• O_GP35 Strandtorget – tillates oppføring av lekeapparat.
•

O_GP31 Prostneset – tillates oppføring av utstyr tilpasset barn og ungdom.

•

O_GP06 Nansenplassen - tillates oppføring av utstyr tilpasset barn og ungdom.

•

O_GP36, o_GP40, o_GP41 Prestenggata - skal etableres som gatetun, med gode møteplasser for alle,
sittemøbler, universell tilgjengelig. Trafikken knyttet til bolig, renovasjon, varelevering og drift tillates.

•

O_GP13 Rambergan, O_GP26 Kongsparken, O_GP38 Muséparken – Skal opparbeides som felles møteplasser,
kan gis nytolkning av historiske utforming.

•

O_GP30 Roald Amundsen Park, O_GP29 Kirkeparken, O_GP22 Rådhusparken, O_GP20 Steensparken – Ivareta
historisk formgivning, fellesmøteplass, møblering tilpasset alle.

BESTEMMELSER FOR BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE
16.1.
Generelle bestemmelser
For areal på land som grenser til sjøareal skal planleggingen av arealene i nødvendige utstrekning legge til rette for
etablering av drift og havnefunksjoner.
Gjennomgående kaipromenaden skal sees i sammenheng med havnevirksomheter.
16.2.
Bebyggelse i strandsonen – 100 metersbeltet § 11-11, nr 4
Byggegrense mot sjø følger formålsgrenser for bebyggelse og anlegg på plankartet.
16.3.
Farleder
Farleder skal holdes fri for innretninger og aktivitet som kan hindre skipsfarten.
16.4.
Småbåthavn
Arealene er satt av til bruk som småbåthavn for mindre fiskefartøy og fritidsbåter.
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16.5.
Friluftsområde i sjø
Allment tilgjengelig friluftsområde i sjø, som kan inngå i utforming og bruk av overgangen sjø til land.

Hensynssone §11-6
17.1.
Ras- og skredfare (310)
Innenfor sonen for marine avsetninger (øst for Hålogaland teater) tillates ikke igangsetting av nye reguleringsplaner før
faren for trygg byggegrunn og eventuelle sikringstiltak er påvist.
17.2.
Hensynssone H320 «Laveste sone I – stormflo»(H_320)
1) Laveste sone I er definert som areal mellom kote 0 og 2,60, som er prognostisert oversvømt ved stormflo
senest mot slutten av dette århundret. Kommuneplanens arealdel med sine bestemmelser for kotehøyder vil
ved avvik overstyre denne bestemmelsen til enhver tid.
2) Overvann generert i laveste sone, skal ledes til resipient i åpne, overflatebaserte løsninger, der rensing av
overvann vektlegges.
3) Overvannsledninger fra området oppstrøms skal om nødvendig trykksettes før utslipp til resipient.
4) Utslipp av overvann i laveste sone, skal ikke påvirke vannkvalitet i fjæresonen.
5) Reguleringsplaner og tiltak etter PBL §20-1 skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås og
skade unngås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes.
17.3.
Brannsikkerhet i tett trehusbebyggelse – H350
Brannsikring og tiltak mot brannsmitte skal vies spesiell oppmerksomhet innenfor hensynssonene. Ansvarlig søker, eller
tiltakshaver, skal påse at melding sendes til Tromsø Brann og redning til orientering når søknad om tiltak har, eller kan
ha, betydning for risikoen for brannsmitte. Tiltak som har, eller kan ha, betydning for risikoen for brannsmitte, skal
prosjekteres med brannsikkerhetsnivå tilsvarende minst brannklasse 3 i henhold til reglene i teknisk forskrift.
For å kunne få ansvarsrett for prosjektering av tiltak som har eller kan ha betydning for risikoen for brannsmitte, kreves
godkjenning i tiltaksklasse 3 innen fagområdet brannsikkerhet.

Hensynsone §11-8
18.1.
Hensynssone H410 «Laveste sone II - influensområde stormflo»
1) Laveste sone II er definert som areal mellom kote 2,60 og 7, der det er fare for tilbakeslag i ledningsnettet.
Kommuneplanens arealdel med sine bestemmelser for kotehøyder vil ved avvik overstyre denne
bestemmelsen til enhver tid.
2) Overvann generert i laveste sone, skal ledes til resipient i åpne, overflatebaserte løsninger, der rensing av
overvann vektlegges.
3) Overvannsledninger fra området oppstrøms skal om nødvendig trykksettes før utslipp til resipient.
4) Utslipp av overvann i laveste sone, skal ikke påvirke vannkvalitet i fjæresonen.
5) Reguleringsplaner og tiltak etter PBL §20-1 skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås og
skade unngås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes.
18.2.
Kommunal teknisk trase 410
1) Areal inneholder kommunaltekniske traseer med hovedledninger som ikke skal bygges over eller fylles på.
2) Avstandskrav jf. VA-normen skal overholdes.
18.3.
Hensynssone H320 «Flomveger»
1) Det skal etableres flomveger for å avlede urbane flomhendelser opp til en 200 års flom.
2) Flomveger skal være åpne, overflatebaserte traseer med helning fram til sjøen.
3) Det skal ikke bygges hindringer i flomvegen.
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.
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BÅNDLEGGING FOR REGULERING
19.1.
H710_1 Fylkeshuset
Arealet omfattet av hensynsone må reguleres samlet.
19.2.
H710_2 Sørbyen
Arealet omfattet av hensynsone må reguleres samlet. I felles plan skal det tas stilling til følgende:
19.3.
H710_7 Tromsø museum og Mack øst
Området båndlegges for påventet reguleringsplan.
19.4.
Kaipromenaden H710_3-6 (hensynssone for reguleringsplan)
Områder båndlegges for ny reguleringsplan.
19.5.
Hensynssone – planer som skal gjelde uendret– H910
Innenfor områder angitt som hensynssone H910 – Gjeldende reguleringsplan, skal følgende reguleringsplaner fortsatt
gjelde:
H910_1: Plan 1846, områdereguleringsplan for Nordbyen vedtatt i kommunestyret xx.xx.2019

HENSYNSSONER – BEVARING KULTURMILJØ
20.1.
Hensynssone bevaring av bygningsmiljø (H_570)
Alle bevaringsverdige bygninger er kategorisert i verneklasse 1, 2 eller 3 og fremgår av Temakart Kulturhistoriske
verdier. De ulike verneklassene angir om bygningen har særlig høy bevaringsverdi, høy bevaringsverdi eller miljøverdi,
og målene med bevaringen varierer ut i fra hvilken verneklasse bygningen har. Følgende retningslinjer gjelder for:
Verneklasse 1 Særlig høy bevaringsverdi
Bygninger i verneklasse 1 er i stor grad autentiske. Dette betyr at fasadenes materialer og utførelse, samt bygningens
konstruksjonsmaterialer, konstruksjonsteknikk og etasjeinndeling i stor grad er bevart fra det tidspunktet da bygningen
ble oppført. Bygningen kan også ha særlig høy bevaringsverdi fordi den har unik og/eller viktig byhistorie knyttet til seg.
a)

Bygningen skal vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper dvs. at reparasjoner baseres på bruk av materialer
og teknikker tilpasset bygningens egenart. Utskifting av originale bygningsdeler tillates kun når vedlikehold
ikke er mulig. Utskifting av ikke originale bygningsdeler tillates hvis nye deler er kopier av bygningsdeler som
har vært brukt i bygningen eller i sammenliknbare bygninger.
b) Endringer av bygningen skal unngås.
c) Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal rådføres før søknad om nødvendige tiltak etter pbl.
sendes inn. Dette skal dokumenteres skriftlig.
d) Søknad om tiltak etter pbl. skal høres hos antikvariske myndigheter.
e) Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal forhåndsvurdere tiltak som normalt er unntatt
søknadsplikt etter pbl. Bygningens særlig høye bevaringsverdi gjør at mindre fasadeendringer kan være
søknadspliktige. Dette gjelder også fargesetting. Slik forhåndsvurdering skal dokumenteres skriftlig.

Verneklasse 2 Høy bevaringsverdi
Bygninger i verneklasse 2 er relativt autentiske. Dette betyr at fasadenes materialer og utførelse, samt bygningens
konstruksjonsmaterialer, konstruksjonsteknikk og etasjeinndeling fra det tidspunktet da bygningen ble oppført delvis
er bevart. Bygningen kan også ha høy bevaringsverdi fordi den har unik og/eller viktig byhistorie knyttet til seg.
a) Bygningen skal vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper dvs. at reparasjoner baseres på bruk av materialer og
teknikker tilpasset bygningens egenart. Utskifting av originale bygningsdeler tillates kun når vedlikehold ikke er
mulig. Utskifting av ikke originale bygningsdeler tillates hvis nye deler er kopier av bygningsdeler som har vært
brukt i bygningen eller i sammenliknbare bygninger.
b) Endringer av bygningens form og fasader tillates når dette er en tilbakeføring til et tidligere utseende.
Tilbakeføring skal prosjekteres på grunnlag av historisk dokumentasjon. Slik dokumentasjon kan bestå av
originale tegninger og beskrivelser, historiske fotografier og fysiske spor i bygningen.
c) Tilbygg kan tillates hvis dette i vesentlig grad bidrar til økt tilgjengelighet og brukbarhet i bygget. Det skal da
gjøres vurderinger av inngrepet ut ifra fasadens konkrete kulturminneverdier, dvs. grad av autentiske
materialer, konstruksjon og fasadekomposisjon.
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d) Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal rådføres før søknad om tiltak etter pbl. sendes inn.
Dette skal dokumenteres skriftlig.
e) Søknad om tiltak etter pbl. skal høres hos antikvariske myndigheter.
f) Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal forhåndsvurdere tiltak som normalt er unntatt
søknadsplikt etter pbl. Bygningens høye bevaringsverdi gjør at mindre fasadeendringer kan være
søknadspliktige. Dette gjelder også fargesetting. Slik forhåndsvurdering skal dokumenteres skriftlig.
Verneklasse 3 Miljøverdi
Bygninger i verneklasse 3 har fasader mot byrommet med mange elementer som er typisk for eldre trehusbebyggelse
når det gjelder høyde, takform mot gata og materialbruk i fasaden. Bygningene er i mindre grad autentiske, men bidrar
til å bevare trehusbyens historiske byrom og bygningsmiljøer.
a) Ved endring av fasader, inkludert tak, skal de valgte løsningene bidra til å videreføre trehusbyens tradisjonelle
formspråk med hensyn til volum, takvinkel, materialbruk og plassering av vinduer og dører. Ved vurdering av
tiltak skal det også legges vekt på brukbarhet dvs. at bygningens tekniske tilstand og tilgjengelighet for alle kan
bedres.
b) Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal rådføres før søknad om tiltak etter pbl. sendes inn.
Dette skal dokumenteres skriftlig.
c) Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal forhåndsvurdere tiltak som normalt er unntatt
søknadsplikt etter pbl. Bygningens betydning i byrommet og bygningsmiljøet gjør at mindre fasadeendringer
kan være søknadspliktige. Dette gjelder også fargesetting. Slik forhåndsvurdering skal dokumenteres skriftlig.
Bebyggelsesstruktur
a) Bebyggelsen innenfor hvert enkelt kvartal skal plasseres i tråd med prinsippene i Temakart
Bebyggelsesstruktur.
b) I kvartaler med åpen bakgård skal uteoppholds- og lekearealer være i bakgården.
c) I kvartaler med åpen bakgård kan det tillates oppført ett uthus/bod på inntil 15 kvm BYA i bakgård. Tilbygg til
eksisterende bolighus og nybygg skal plasseres slik at randbebyggelsen i kvartalet opprettholdes.
20.2.
H570_1 HISTORISK SENTRUM I VERDENS NORDLIGSTE TREHUSBY FRA 1800-TALLET
Innenfor hensynssonen finner vi Tromsø bys røtter – fra middelalderens kirke- og festningssted til kjøpstadens start fra
slutten av 1700-tallet. En del av bygrunnen er dermed fredet etter kulturminneloven, mens gateløp, allmenninger og
bebyggelse kan fortelle det opprinnelige Tromsøs historie.
a)

Nye tiltak må prosjekteres og utformes slik at opplevelsesverdiene som er knyttet til de historiske bymiljøene
og gateløpene ivaretas og videreføres. Ny bebyggelse skal tilpasses og føye seg inn i byveven som nye lag i
historien, og ikke fremstå som skarpe kontraster og brudd.
b) I områder som grenser til hensynssonen skal ny bebyggelses innvirkning på det historiske sentrum vurderes.
c) Kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern skal uttale seg i saker som påvirker
gatestruktur og historiske byrom.
20.3.
H570_2-5 TREHUSMILJØ
Innenfor hensynssonene ser vi hvordan kjøpstaden Tromsø utviklet seg til en embetsby med en regulert empireplan
gjennom 1800-tallet, og en voksende by med behov for nye boliger tidlig på 1900-tallet.
a) Nye tiltak etter pbl. må prosjekteres og utformes slik at trehusbyens visuelle karakter opprettholdes og
tilpasses den historiske trehusbebyggelsen i gateløpet. Med tilpasning menes arkitektur som tar opp i seg
områdets historiske formspråk og volumer.
b) Ny bebyggelse skal ha skrå takflater med minst 20 graders vinkel og kledning av tre. Gesimshøyden skal
tilpasses bygningsmiljøet.

BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER - FREDNING
Bestemmelser for båndleggingssone h730_1-14 lov om kulturminner
Båndleggingssonen viser områder og bygninger som er fredet etter Kulturminnloven.
a)

Bygninger og områder forvaltes i henhold til fredningsbestemmelsene. Det er ikke tillatt å iverksette neon
form for tiltak inennfor hensyssonen, hverken i grunnen eller på bygninger, med mindre det foreligger
dispensasjon fra fredningsvedtaket.
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b) Fredningsbestemmelsene forvaltes av nasjonale og regionale kulturminnemyndigheter. Alle tiltak i
hensynsonen må godkjennes av kulturminnemyndigheter før kommuen kan gi byggetillatelse.
c) Bygninger og områder båndlagt som fredet forvaltes i henhold til det enkelte fredningsvedtak og lov om
kulturminner av nasjonale og regionale kulturminnemyndigheter. Alle tiltak innenfor området må godkjennes
av kulturminnemyndighetene før kommunen kan gi byggetillatelse.
d) Det er ikke tillatt å iverksette noen form for tiltak innenfor sonene som er båndlagt for fredning, hverken i
grunnen eller på byggverk, med mindre det foreligger dispensasjon etter lov om kulturminner, eller fra det
aktuelle fredningsvedtak.
H730_1 Tromsø gamle kirkested
H730_2 Norges bank, Bankgata 9-11
H730_3 Post- og telegrafbygningen, Sjøgata 1
H730_4 Aunegården, Sjøgata 29
H730_5 Rådstua, Vestregate 48
H730_6 Løkkekiosken, Storgata 94B
H730_7 Den katolske bispegård, Storgata 94
H730_8 Verdensteateret, Storgata 93B
H730_9 J.F.D. Macks gård, Storgata 95
H730_10 Tollkasserer Meijers hus, Skippergata 11
H730_11 Skansen og indre havn
H730_12 Kjeldsethgården, Skippergata 19
H730_13 Tromsøbrua
H730_14 Fogd Drejers gate 16

Temakart
Følgende temakart gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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