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Innledning
Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder er utarbeidet som vedlegg til Kommunedelplan
0225 for Tromsø sentrum 2020-2032.
Det er kun to endringer av arealbruk i revisjon av kommunedelplanen. Fylkeskvartalet som har
tidligere vært offentlig byggeområde, avsettes til sentrumsformål.
To mindre utfyllingsområder, et øst for Hålogaland teater og et øst for det nye Mack-prosjektet,
avsettes som nytt landareal med offentlig privat tjenesteyting og sentrumsformål som formål.
Området øst for Mack-prosjektet konsekvensutredes i en pågående reguleringsplan, med forventet
offentlig ettersyn ved årsskiftet 2020/2021.
Sentrumsplanarbeidet er en revisjon av gjeldende Sentrumsplan, og ikke en ny plan. Med
utgangspunkt i dette har kommunen konsentrert seg om å konsekvensutrede nye
utbyggingsområder. Dette er i tråd med det forskriften krever. Samtidig er kommunen klar over at
gjeldende Sentrumsplan, vedtatt i 2008, i sin tid ikke ble konsekvensutredet ettersom dette ikke var
et krav på daværende tidspunkt. Planvedtaket i 2008 innebar heller ikke nye store grep rundt
arealbruken i Tromsø sentrum.
De valgene man har tatt i foreliggende forslag til revisjon baserer seg hovedsakelig på videreføring av
den arealbruken, infrastrukturen og bebyggelsesstrukturen vedtatt i foregående sentrumsplaner. Alle
større, nyere tiltak underlagt konsekvensutredningsplikt har blitt konsekvensutredet gjennom sine
respektive planprosesser.
Tromsø kommune har på bakgrunn av dette vurdert at det mest hensiktsmessige for dette
planarbeidet har vært å konsentrere utredningsarbeidet rundt endring av vedtatt arealbruk i Tromsø
kommune. Dette knytter seg selvfølgelig til ressursbruk, men også til hensiktsmessighet i et
komplekst, overordnet planarbeid. Kommunen har derfor valgt vekk å problematisere allerede
etablerte forhold i tråd med tidligere vedtatte sentrumsplaner.
Den nye kommunedelplanen setter et generelt reguleringskrav til alle nye tiltak. Innenfor dette
kravet skal alle større tiltak reguleres, og vurderes ytterligere vedr. krav til konsekvensutredning. Det
er i tillegg stilt krav til konsekvensutredning på reguleringsplannivå til de nye utbyggingsområdene
som er vurdert på overordnet nivå.
Iht. Forskrift for konsekvensutredning § 18, «skal konsekvensutredningen av kommuneplanens
arealdel bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som
samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen».
I tillegg til konsekvensutredning av de nye utbyggingsområdene er det utredet en rekke temaer som
er gjort rede for i planbeskrivelsen, blant annet:
• bærekraft
• byform og landskap
• vern og bevaring
• næring
• folkehelse, levevilkår, barn og unge
• tilgjengelighet
• byrom og bokvalitet
• m.m.
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Utbyggingsområder:
1. Fylkeskvartalet BS92
2. Utfylling – øst for Teaterkvartalet (BOP24)
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Fylkeskvartalet (BS 92)
Beskrivelse av området

Fylkeshuskvartalet med tilhørende samferdselsareal. Området er
hovedsakelig brukt til offentlig arbeidsplasser, med store arealer regulert
til samferdsel og parkeringsoverflater.

Forslagsstiller

Privat forslag: grunneier/ utbygger/ fylkeskommune

Forslag med begrunnelse

Området endres fra offentlig byggeområde (sentrumsplanen 2008) til
sentrumsformål med bolig.
Området settes av til sentrumsformål med mulighet for alle tillatte
underformål. Det er ønskelig å opparbeide en sentrumsnær bydel, etter
lignende prinsipper fra Vervet og Nordbyen. Området har lav utnyttelse i
dag, som er lite egnet til et så sentrumsnært område. Det stilles krav til
fremtidig områderegulering med felles planleggingskrav. En ny
konsekvensutredning kreves ved regulering.

Forslaget

Nr 1

Det forventes at området planlegges og opparbeides med høy andel
offentlig og privat tjenesteyting, bolig, forretning og kontor.
Overflateparkering skal fjernes, jf. nye bestemmelser i revidert plan.
En utbygging med høyere utnyttelse, som ivaretar et godt fremtidig
bomiljø, vil bidra til premisser om høy arealutnyttelse i sentrumsnære
områder.

Gjeldende sentrumsplan 2008 – offentlig byggeområde

Eiendom utsnitt

Dagens bruk

Ortofoto med forslaget/lokalisering

Reguleringsplan fra 1991
Området er avsatt i KDP for Tromsø sentrum 2008 til offentlig
byggeområde. Området ble regulert i 1991 slik at skillet mellom
bebyggelse og samferdsel ble tydeliggjort.
Området oppleves som lite tilgjengelig for allmennheten, og lite urbant.
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Områdets størrelse (da)

31 734 m²

Formål i gjeldende
kommuneplan

Offentlig byggeområde (sentrumsplan 2008)

Klassifisert i kommunens
landbruksplan

Ikke relevant

Forholdet til relevante
planer og mål

Godt i samsvar med knutepunktstrategien vedr. effektiv arealbruk og
utnytting av viktige sentrumsnære områder til bolig og arbeidsplasser.
Fjerning av overflateparkering og en eventuell oppstramming av
samferdselssituasjon, vil gi plass til et mer klassisk urbant byområde.

Det planlegges en fortetting av areal, med stor andel boligutvikling inkludert i sentrumsformål.
Planforslaget legger til rette for en høy andel arbeidsplasser, med krav til høy prosentvis
tjenesteyting. Boliger tillates hovedsakelig fra 2. etasje.
KDP for Tromsø sentrum krever både områderegulering og krav til felles planlegging, med
rekkefølgekrav til teknisk infrastruktur, samfunnsfunksjoner og samferdsel for hele området.
Konsekvensutredning vil kreves på reguleringsplannivå.
Utvikling av mange boliger i området krever tilstrekkelig skolekapasitet. Arealet ligger i et
område som kan dekkes av enten Gyllenborg skole eller Bjerkaker skole. Skolekapasitet er en
utfordring i sentrum, men kan løses gjennom endring av skolekretser ved behov. I tillegg kan
oppkjøp av Mellomvegen til skoleareal virke positivt inn på skolebehovsplanlegging.

Samlet vurdering
og konklusjon

Barnehagebehov må vurderes dersom det blir høy andel nye boenheter. Tomt til barnehage
skal reguleres i en eventuell områdereguleringsplan.
For at fortetting og urbanisering skal bli vellykket må det settes av areal til felles møteplass/
byrom med lek, slik at området er egnet for alle generasjoner, men særlig barn og unge. Dette
kravet er nedfelt i planbestemmelse 10.8.1 til revidert sentrumsplan 2020-2032.
Samferdselsplanlegging vil bli avgjørende for at området bidrar positivt til fortetting uten å
tilføye nye utfordringer i form av personbiler, støy og støv. Området er likevel nært
sentrumsområdet, som vil bidra til å redusere behov for bilbruk.
Vann, avløp og overvann må håndteres tidlig i en eventuell reguleringsprosess. VAOinfrastruktur er foreldet og ikke dimensjonert for ny utbygging. Det er nødvendig med en
vesentlig oppgradering av eksisterende ledningsnett før ny utbygging kan settes i gang.
Støy- og støvproblematikken knyttet til tunnelåpningen må utredes tidlig i en fremtidig
planprosess.
Aktuelle bestemmelser i sentrumsplan 2020-2032:
•
•
•
•
•

Pkt. 3.2 – Krav om områderegulering
Pkt. 3.2.1 – Krav om felles planlegging
Pkt. 3.4 – Krav om konsekvensområder
Pkt. 10.8.1
Støy- og støvkrav skal styre plassering og utforming av bebyggelse med bolig.

Lokalisering og transport

Konklusjon etter offentlig ettersyn:
Type utbygging

Sentrumsfunksjoner med høy andel bolig og tjenesteyting. Selve
utbyggingen er prosjektavhengig, og er ikke dimensjonert i
sentrumsplan 2020-2032.

Avstand lokalsenter

300 m til midtpunkt i Tromsø sentrum

Avstand sentrum langs veg

400 m langs veg til Havneterminalen

Gang- og sykkeltilbud

Gang- og sykkeltilbud begynner i planområdet (umiddelbar
nærhet til eiendommen), se temakart knyttet til
planbestemmelser.
Det kreves opparbeidelse av samferdselsinfrastruktur som en del
av en eventuell regulering.

Kollektivtilbud

100 m. Nærmeste stopp er i Strandvegen.

Vegnett

100 m. God forbindelse til vegnett og tunneladkomster
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Skolevei

Ikke opparbeidet trygg skolevei.

Vann, avløp & overvann

Underkapasitet i område dersom arealutnyttelse økes utover
eksisterende utnyttelse. Tromsø kommune utreder potensiale.

Skole, barnehage,
idrettsanlegg, helsebygg

Det er tilstrekkelig med barnehage i dag. Haugenstykket
barnehage ligger rett vest for området. En stor utbygging krever
regulering av barnehagetomt.
Utfordrende skolekapasitet. Tromsø kommune kjøper opp
Mellomvegen, noe som vil bidra til bedre kapasitet. Området
dekkes i dag av Bjerkaker skole, som sliter med
kapasitetsproblemer.
Skolekretsendringer kan bidra til å avgjøre hvilke kretser,
Gyllenborg eller Bjerkaker, som kan tåle en økning av skolebarn.

Naturmangfold

Allerede bebygd, forventes ikke endringer ved nytt formål.

Reindrift

Ikke aktuelt

Naturlig fjære

Ikke aktuelt

Solforhold
Friluftsliv/muligheter for
fysisk aktivitet
Støy
Luftforurensning
Levekår

Krever at solforhold sees i sammenheng med offentlig byrom, krav
til uteoppholdsareal og bokvalitet. Utredes i reguleringsplan.

Oppvekstsvilkår

Boligbebyggelse her krever utvidelse av skolekapasitet i Tromsø
sentrum. Det skal reguleres nytt offentlig byrom, settes av areal til
barnehage og sikres tilgjengelighet til eksisterende offentlig byrom
og kaipromenade, og etableres park med lek.

Askeladden, Sefrak og
samiske kulturminner

Som i gjeldende plan.

Konsekvenser for
næringslivet

Konsekvenser for
eksisterende
bomiljø i og inntil
området

Kulturminner og
landskap

Barn og
unge

Folkehelse

Miljø og
natur

Skolekapasitet og skolekretsendringer må vurderes på overordnet
kommunalt nivå.

Støyforhold må utredes og ivaretas tidlig i planprosess knyttet til
ny reguleringsplan.
Forslag til sentrumsplan 2020-2032 krever forskjellige typer
boformer og leilighetsstørrelser ved en eventuell utbygging.

Vernet og fredet bebyggelse opprettholdes. Nye planer må
integrere vern i reguleringsplan.
Landskap

Det stilles krav til utredning av landskapselementer i
områdereguleringsplan mht. høyde, byform og forhold til
omkringliggende områder.

Omfang av tiltaket

Sentrumsformål med boligformål vil gjøre området bedre
tilgjengelig for offentligheten, og bidra til et mer urbant område
som henvender seg mot Tromsø sentrum.
Nærheten til sentrum bidrar til bedre samordnet arealplanlegging
og mulighet for at flere mennesker unngår bruk av personbil.
Nytt tiltak kan bidra til å bedre bomiljøet for områdene rundt.
Fremtidig utvikling er avhengig av fremtidige prosjekter.
Konsekvensene for næringslivet er gode, med nye areal avsatt til
mulig utvikling av næring og tjenesteyting. Samtidig skal området
utvikles hovedsakelig som et boområde med tjenesteyting.
Vilkårene for næringsutvikling er bedre lengre inn i
sentrumskjernen.
Næringsutvikling vil innebære flere personer i sentrumsområdet
som konsekvens av en eventuell utbygging.
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Geoteknikk (kvikkleire, mm)
Havstigning
Flom
Ras
Støy
Støv, luftforurensning,
trafikksikkerhet,
høyspentlinje, radon, andre
forhold

ROS-analysen har ikke avdekket store utfordringer knyttet til disse
temaene. Det foreligger i dag en vedtatt reguleringsplan som har
utredet disse temaene tidligere.
Alle temaene må utredes i en eventuell områderegulering med
tilhørende konsekvensutredning.
Trafikksikkerhet vil kreve spesiell oppmerksomhet.

Vurdering etter naturmangfoldloven
§8 kunnskapsgrunnlag

Ikke relevant

§9 føre-var prinsipp

Kommer ikke til anvendelse

§10 økosystemtilnærming og samlet
belastning

Allerede bebygd

§11 kostnadene ved miljøforringelse
bæres av tiltakshaver

Ikke relevant

§12 miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

Standard krav

Farger:
Liten negativ/ingen eller positiv konsekvens
Middels eller usikker negativ konsekvens
Stor eller svært stor negativ konsekvens
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Utfylling – øst for Teaterkvartalet (BOP24)
Beskrivelse av området

Det er foreslått utfylling i sjø øst for Hålogaland teater.

Forslagsstiller

Tromsø kommune/ utbygger/ grunneier

Forslag med begrunnelse

Området endres fra formål småbåthavn og vannareal for allmenheten
til offentlig og privat tjenesteyting.
Det er ingen konkrete planforslag til en eventuell utbygging i sjø her,
men det er ønskelig å drøfte muligheten for en fremtidig utfylling ved
behov.

Forslaget

Nr 2

Området direkte vest (tilhørende landareal) eies hovedsakelig av
Tromsø kommune i dag, og er avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting. Behov for ytterligere areal for slike formål vil kunne
være tilstede ved ytterligere befolkningsvekst, eller dersom det er
behov for areal til nødvendige tjenester i sentrum.
Overflaten vist i plankartet er ikke et prosjekt, men en flate som tar
med seg et areal som kan vurderes i fremtiden.
Det vil være nødvendig med nye konsekvensutredninger og regulering
av områder ved en eventuell utfylling.

Reguleringsplaner vedtatt

Gjeldende sentrumsplan 2008

Ortofoto av området

Dagens bruk

Området er dekket av to reguleringsplaner:
•

Plan 1786 – regulering Strandvegen 18 – 200/1694 (vedtatt
27.08.2014.)
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•

Plan 1537 – Hålogaland Teater, Strandvegen (vedtatt
20.03.2002)

Plan

Området i dag er sjøområde og delvis småbåthavn.
Områdets størrelse (da)

48,8 daa

Formål i gjeldende
kommuneplan

Småbåthavn/ vannareal for allmenheten

Klassifisert i kommunens
landbruksplan

Ikke relevant

Forholdet til relevante
planer og mål

Godt i samsvar med behov for sentrumsnære arealer for viktige
sentrumsformål. Kan bidra med viktige arealer for fremtidige
prosjekter.

Det anbefales at området vurderes som mulighet for en fremtidig utfylling ved behov.
Området grenser mot et viktig areal eid hovedsakelig av offentlige aktører, blant annet
Tromsø kommune.
Tromsø kommune anser at det er et fremtidig behov for areal til offentlig tjenesteyting. Dette
forslaget til nytt areal vil kunne bidra med ny arealreserve i fremtiden.

Samlet vurdering
og konklusjon

Arealet grenser mot et område som vurderes som et omdanningsområde, som vil utvikles i de
kommende årene. Det er foreløpig ingen konkrete prosjekt knyttet til området.
Området er sentrumsnært, godt tilgjengelig med offentlig transport og bil, og kan
tilrettelegges for både gode sykkel- og gangløsninger i påkrevd områdereguleringsplan.
Ulempen er usikkerhet knyttet til havnivåstigning og utfordringer knyttet til infrastruktur som
allerede ligger i området.
Det er ikke utført strømanalyser her, noe som må kreves ved et eventuelt prosjekt.
Aktuelle bestemmelser:
•
•
•

Pkt. 3.2. – Krav om områderegulering
Pkt. 3.2.1 – Krav om felles planlegging
Pkt. 3.4 – Krav om konsekvensutredning

Miljø og
natur

Kommunal
infrastruktur og
utbyggingskost
nader

Lokalisering og transport

Konklusjon etter offentlig ettersyn:
Type utbygging

Offentlig og privat tjenesteyting (tillates ikke bolig)

Avstand lokalsenter

400 m til midtpunkt i Tromsø sentrum

Avstand sentrum langs veg

400 m langs veg til Havneterminalen

Gang- og sykkeltilbud

Gang- og sykkeltilbud begynner i planområdet (umiddelbar
nærhet til eiendommen).
Kaipromenaden må legges på utsiden ved en eventuell
utbygging.

Kollektivtilbud

100 m. Nærmeste stopp er i Strandvegen

Vegnett

100 m. God forbindelse til vegnett og tunneladkomster

Skolevei

Ikke relevant

Vann, avløp og overvann

Underkapasitet i området dersom arealutnyttelsen økes.
Tromsø kommune utreder potensiale.

Skole, barnehage,
idrettsanlegg, helsebygg

Barnehagebehov kan diskuteres med tanke på økt andel
arbeidsplasser. Det er påkrevd barnehagetomt som en del
av fylkeskvartalsutbygging.

Naturmangfold

Allerede bebygd. Begrenset mangfold i området, men bør
undersøkes ved eventuell utfylling.

Reindrift

Ikke aktuelt
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Naturlig fjære

Ikke aktuelt

Solforhold
Friluftsliv/muligheter for
fysisk aktivitet
Støy
Luftforurensning
Levekår

Krever at solforhold sees i sammenheng med offentlig
byrom, og bebyggelse bak en eventuell utbygging. Utredes i
reguleringsplan.

Oppvekstsvilkår

Ikke aktuelt. Planlegges ikke for boligutbygging.

Askeladden, Sefrak og
samiske kulturminner

Som i gjeldende plan.

Landskap

Det settes krav til utredning av landskapselementer i
områdereguleringsplan mht. høyde, byform og forhold til
omkringliggende områder.

Omfang av tiltaket

Omfang av tiltaket er ukjent på grunn av mangel på
konkrete prosjekt. Flaten er avsatt i plankartet med tanke på
muligheter i fremtiden.

Konsekven
ser for
eksisteren
de bomiljø
i og inntil
området

Kulturminne
r og
landskap

Barn
og
unge

Folkehelse
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Samferdselsinfrastruktur må ivaretas. Skalering og løsninger
må vurderes i reguleringsplanen og i det konkrete
prosjektet.

Det må utredes for maritime kulturminner.

Konsekvensene for næringslivet er gode, med nye areal
avsatt til mulig tjenesteyting, som kan bidra til å styrke
grunnlaget for flere personer i området.

Konsekvenser for
næringslivet
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Støyforhold må utredes og ivaretas tidlig i planprosess. Det
planlegges ikke for bolig, skole eller barnehage.

Vilkårene for næringsutvikling er bedre lengre inn i
sentrumskjernen.
Området er i dag eid av Tromsø kommune, og planlegges for
muligheter for offentlig tjenesteyting.
Geoteknikk (kvikkleire, mm)
Havstigning
Flom
Ras
Støy
Støv, luftforurensning,
trafikksikkerhet,
høyspentlinje, radon, andre
forhold

Havnivåstigning må vurderes ved eventuell regulering, men
vil måtte håndteres på en måte som tar hensyn til DSBs
prognoser om havnivåstigning og stormflo.
Det vil kreves ny konsekvensutredning, inkludert geoteknikk,
strømanalyser m.m.
Alle temaene må utredes og konsekvensutredes i en
eventuell områderegulering der det finnes bedre
prosjektrammer.

Vurdering etter naturmangfoldloven
§8 kunnskapsgrunnlag

Relevant, krever utredning i sjø

§9 føre-var prinsipp

Føre-var prinsippet må komme til anvendelse i dette tilfellet. Se også
ROS.

§10 økosystemtilnærming og samlet
belastning

Må undersøkes

§11 kostnadene ved miljøforringelse
bæres av tiltakshaver

Det bør foretas nærmere vurderinger etter prinsippene i
naturmangfoldsloven (ut i sjøen).

§12 miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

Standard krav
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Farger:
Liten negativ/ingen eller positiv konsekvens
Middels eller usikker negativ konsekvens
Stor eller svært stor negativ konsekvens
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