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1. Forord  
 

Masterplan Tromsø 2044 
I 2044 er det 250 år siden Tromsø fikk bystatus. Dette jubileumsåret velges som ståsted for 

planleggingen av det framtidige Tromsø. Globalt vokser byer kraftig. Mennesker ønsker å bo i 

byer og Tromsø er en del av denne utviklingen. Vi må derfor ta høyde for dagens vekst og 

planlegge for 120 000 innbyggere i 2044. En slik positiv vekst forutsetter en klar masterplan 

for hele kommunen. Derfor behøves Masterplan Tromsø 2044. 

 

I praksis må vi planlegge for en helt ny by i størrelsesorden 50 000 nye innbyggere. Mot 2044 

trenger Tromsø sannsynligvis som et minimum to nye hovedveier, fire nye tuneller, 20 000 

boliger, 60 barnehager, 5 skoler, 10 sykehjem og 16 idrettshaller.  

 

Kommunen har 110 fjell og 1.200 holmer og skjær. Total kystlinje er 1248 kilometer. De 

fleste bor langs to sund og på Tromsøya. Summert opp betyr dette at de aller fleste av 

kommunens innbyggere bor nært både fjell og fjære. Vi bebor en relativt tynn stripe, fra noen 

få meter over havflaten til opp mot 120 meter over denne. Så selv om kommunen er på 

størrelse med Vestfold fylke, er det likevel slik at den ikke har utømmelig med arealer for 

vekst.  

 

Tromsø er derfor i det lengste nødt til å forholde seg til den plass som vi er tildelt fra naturens 

side. Ikke desto mindre vil nok utfylling i sjø kunne bidra godt. I alle tilfeller vil fremtiden 

bringe med seg mer kompakte strukturer for byvekst. Det å dra nytte av eksisterende 

infrastruktur blir viktig. En økende grad av urbanisering vil ikke kun bidra til en kompakt, og 

stadig høyere bebyggelse, men også et større fokus på de som oppholder seg på bakkeplan.  

 

Bolig er den aller viktigste infrastrukturen i et samfunn. Tromsøs vekst kan ikke fortsette uten 

en ny boligpolitikk. For å huse 120 000 innbyggere er vi nødt til å tenke nytt og bærekraftig. 

Vi er nødt til å bygge høyere, tettere og med god kvalitet dersom utviklingen skal være 

bærekraftig. Vi må også sørge for bolig til de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet 

uten hjelp. 

 

Grunnlaget for en positiv vekst er utvikling av nytt og eksportrettet næringsliv.  Tre ting må 

da være tilstede, gründerånd, areal og høy kompetanse. Nøkkelen til en slik utvikling er 

Universitetet i Tromsø, det eksisterende næringsliv og Tromsøs tiltrekningskraft på nye 

bedrifter. 

 

For at kommunen skal virke godt må det hele knyttes sammen av et nytt og fremtidsrettet 

samferdselssystem basert på kollektivtransport. Byens innbyggere og næringslivet må raskt 

komme seg frem på nye, gode veier i nye traseer for busser, biler, tungtransport, sykler og 

gående. Det må også planlegges. 

 

Selv uten å ta hensyn til mulige fremtidige kommunesammenslåinger vil det ikke være 

unaturlig å se for seg at Tromsø i jubileumsåret har et innbyggertall på 120 000 mennesker. 

Det er i tilfelle 50 000 flere enn i dag. Ingen by kan vokse så mye uten gode planverktøy. Det 

foreliggende planprogrammet skal peke mot svaret på utfordringene.  

 

Øyvind Hilmarsen 

Byrådsleder 
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2. Om planprogrammet 

Innledning 
Planprogrammet skal beskrive formålet 

med det kommende kommuneplanarbeidet, 

vise hvilke tema som skal ha prioritet og 

hvilke utredningsbehov som kreves. I 

kommuneplanen skal planløsningene vises. 

 

I de nasjonale forventningene til regional 

og kommunal planlegging, vedtatt i juni 

2011, fokuseres det på bærekraftig 

utvikling i tillegg til følgende tema: 

- Klima og energi 

- By- og tettstedsutvikling 

- Samferdsel og infrastruktur 

- Verdiskapning og næringsutvikling 

- Natur, kulturmiljø og landskap 

- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

Planprogrammets struktur 
Forslaget til planprogram bygger på 

Planstrategi 2012-2015, vedtatt i 

kommunestyret i desember 2012. 

Oppbyggingen av og innholdet i 

planprogrammet følger planstrategien. 

 

Utfordringer: 

1. Håndtere den prognostiserte 

befolkningsveksten med effektiv 

tilrettelegging for boligbygging. 

2. Videreutvikle kommunens rolle som 

arktisk hovedstad og nasjonalt senter 

for nordområdene i et nærings- og 

kunnskapsperspektiv. 

3. Videreutvikle helse- og omsorgs-

sektoren med sikte på god kvalitet og 

framtidsrettet struktur. 

4. Videreutvikle barnehage- og 

skolesektoren for å sikre kvalitet i 

innholdet og en hensiktsmessig 

struktur. 

5. Skape et robust samfunn som kan 

mestre uforutsette hendelser og 

situasjoner. 

6. Skape et effektivt og fremtidsrettet 

transportsystem med rom og flyt for 

kollektivtrafikk, gående, syklende og 

privatbiler 

 

 

En kommuneplanprosess er svært 

omfattende og arbeidet må rettes inn på de 

valgte revideringsområdene. Kravet til 

konsekvensutredning for alle nye tiltak 

med juridisk virkning er omfattende.  

Forarbeid 
I forkant av planstrategien ble det 

utarbeidet to kunnskapsgrunnlag som viser 

utfordringer med bakgrunn i demografiske 

forhold og utfordringer med hensyn til 

innbyggernes levekår. Kommuneplanens 

arealdel ble vedtatt med siste endringer 

høsten 2012. Den er ennå ikke rettskraftig 

på alle punkt fordi det er statlige 

innsigelser som krever mekling hos 

fylkesmannen. Kommuneplanens 

samfunnsdel ble sist vedtatt som et felles 

dokument med arealdelen i juni 2007. 

Økonomiplanen er handlingsdelen 
Det sies i plan- og bygningslovens § 11-1 

at økonomiplanen etter kommunelovens § 

44 kan inngå i handlingsdelen til 

kommuneplanen. For ikke å ha en så 

omfattende planstruktur, vil 

økonomiplanen fremdeles være 

kommuneplanens handlingsdel.  

Høring - medvirkning 
Forslaget til planprogram ble sendt ut på 

høring til komiteene, berørte myndigheter, 

interesseorganisasjoner og andre 

interesserte, jf. plan- og bygningslovens 

§ 4.1. Det ble registrert 66 innspill. Disse 

er samlet i et eget dokument kalt 

«Vedlegg. Merknader til 

planprogrammet». Vurderingene og 

tilrådningen i forhold til de ulike 

merknadene er samlet i dokumentet: 

«Vedlegg. Merknadsbehandling». 

 

I høringsprosessene for kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel vil det legges vekt 

på å skape mer medvirkning.  
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Målsetting:  

Tromsø kommune ønsker at de som blir 

berørt av kommuneplanen og/eller er 

brukere av tjenestene som omtales i den, 

skal ha mulighet til å bli hørt og kunne 

medvirke i planprosessen. 

Fremdrift 
Tidsrammen for kommuneplanrevisjonen 

er satt til vel to år. Etter planprogrammets 

ferdigstillelse i 2014 vil arealdelen og 

samfunnsdelen utarbeides som to 

dokumenter. Dette grunnet i at arealdelen 

har større endringsbehov enn  

 

samfunnsdelen og derfor vil måtte 

revideres oftere.  

 

For å effektivisere planprosessen ble det 

laget et felles planprogram for areal og 

samfunnsdelen. Målsettingen er å ha ferdig 

de to kommuneplandelene innen 

kommunevalget høsten 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
En av «De Syv Musene» av Inghild Karlsen og Bo Bisgaard. 
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3. Samfunns- og næringsutvikling 
 

 
 

3.1 Innledning 
Kommuneplanen dreier seg om utviklingen 

av hele kommunesamfunnet. Kommunen 

er den eneste legitime aktøren som har et 

helhetsperspektiv på lokalsamfunnet. 

Kommunestyret er valgt for å ivareta 

innbyggerne og kommunens interesser. 

Utviklings- og tilretteleggingsrollen betyr 

ikke at kommunen styrer utviklingen alene. 

Skal de politiske samfunnsmålene nås, 

krever det samspill og samhandling med 

aktører i nærings- og kulturliv, andre 

offentlige virksomheter og frivillig sektor. 

Utviklingsarbeidet betinger medvirkning 

og et velfungerende demokrati. 

 

Hovedperspektivet på utviklingen av 

Tromsø, er en kommune med kraftig vekst 

og store muligheter. Mens veksten i flere 

tiår i stor grad har vært drevet av etablering 

av statlig virksomhet, med universitet som 

hovedmotor, er utfordringen framover økt 

verdiskaping og sysselsetting gjennom å 

utvikle privat næringsvirksomhet, spesielt 

bedrifter som selger tjenester og varer 

utenfor Tromsøregionen. Som Arktisk 

hovedstad og i lys av nordområde-

satsingen, er mulighetene store. Samtidig 

må befolkningsveksten bidra til å sikre 

levekårene og at byen framstår som et 

attraktivt bosted for innbyggerne. Hvordan 

Tromsø skal videreutvikle sin regionale 

rolle, er også en sentral utfordring. 

 

Hovedmål:  

Skape grunnlag for en offensiv 

næringsutvikling og vekst i kommunen. 
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Denne veksten skal skje på nærings- og 

samfunnsområdet på grunnlag av vedtatt 

planstrategi 2012-15. Følgende 

utfordringer er styrende: 

 Nyskaping og gründerånd i en 

internasjonal næringsby. 

 Bolyst gjennom kultur, idrett og 

livskvalitet. 

 Tydelig internasjonal profil. 

 Velfungerende regionhovedstad og 

vertskapsrolle. 

3.1 Hovedutfordringer 
Følgende områder er foreslått som 

analysetema i kommuneplanarbeidet og 

redegjøres nærmere for i kapitlet: 

1. Befolkningsutvikling og levekår 

2. Arktisk hovedstad og kompetanse-

senter med internasjonal profil 

3. Nyskaping og næringsutvikling 

4. Kultur, idrett og friluftsliv 

 

3.1.1 Befolkningsutvikling og levekår 
 

Delmål:  

Tromsø kommune skal til en hver tid 

være oppdatert om den demografiske 

utviklingen og sørge for at slik 

kunnskap blir brukt i planlegging og 

utviklingsarbeid. 

 

I planstrategien antydes det en langt 

kraftigere befolkningsvekst enn prognosen 

fra SSB tilsier pga. økt sysselsetting. 

Befolkningsveksten i 2012 og 2013 var på 

henholdsvis 1,8 og 1,7 prosent. Målet er en 

vekst på om lag to prosent. I arbeidet med 

kommuneplanen blir det derfor en oppgave 

å analysere hva som må til for å få til en 

langt større vekst enn den vi har hatt de 

seinere år. Hva kreves det av nærings-

utvikling og nye arbeidsplasser? I tillegg 

må konsekvensene for sosial og teknisk 

infrastruktur analyseres. 

 

Befolkningsveksten er forårsaket av høy 

naturlig tilvekst (fødte – døde) og 

nettoinnflytting. Det er igjen et resultat 

ikke bare av det som skjer i næringslivet 

og på arbeidsmarkedet, men påvirkes også 

av gode utdannings- og kulturtilbud og 

andre attraktive trekk ved byen. 

 

Tromsø er en stor kommune med sentrum 

og utkantområder. I kommuneplanarbeidet 

er det viktig å få fram ikke bare de 

forskjellige utfordringene som er mellom 

selve byområdet og distrikts-Tromsø, men 

også mellom de ulike bydelene og 

bygdesamfunnene. Levekårene er nokså 

forskjellige innenfor byområdet. I 

kommuneplanarbeidet vil vi se nærmere på 

utviklingen i distriktene i Tromsø. 

 

Utredningstema: 

1. Tromsø kommune skal analysere 

grunnlaget for og konsekvenser av en 

kraftig befolkningsvekst knyttet til 

kommunal tjenestebehov og 

videreutviklingen av 

kommunesamfunnet.  

2. Kommunen skal undersøke hvordan 

kommunens befolkningsvekst kan 

bidra til å bedre levekårene i ulike deler 

av byen. Boligbygging og velferds- og 

fritidstilbud for innbyggerne er viktig i 

denne sammenheng. 

3. Kommunen skal undersøke hva som 

kan gjøres for å opprettholde 

bosettingen og utvikle distriktene. 

 

3.1.2 Arktisk hovedstad og 
kompetansesenter med internasjonal 
profil 
 

Delmål:  

Styrke Tromsøs rolle som Arktisk 

hovedstad og delta aktivt i nordområde-

politikken.  

 

Tromsø er et kunnskaps- og kompetanse-

senter med internasjonal profil, som også 

har et stort regionalt ansvars- og 

funksjonsområde. Byen er utpekt til arktisk 

hovedstad, en posisjon som gir store 

utviklingsmuligheter. 
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De mange regionale oppgavene for 

institusjonene i Tromsø omfatter ikke bare 

næromlandet i Troms, men i mange 

sammenhenger hele landsdelen. 

Barentssamarbeidet er et internasjonalt 

regionalt samarbeid i nord. Det er en arena 

hvor viktige sider av nordområdepolitikken 

utformes og praktiseres. Samiske 

utviklingsspørsmål knyttet til Tromsøs 

samarbeidsavtale med Sametinget hører 

med i dette bildet. 

 

Tromsø som arktisk hovedstad forteller 

hvilken posisjon og funksjon byen skal ha i 

Norge. Posisjonen rommer alle landene 

som inngår i det arktiske samarbeidet. 

Arktisk hovedstad inkluderer også den 

historiske og kulturelle forståelsen av 

byen. De mange forsknings-, forvaltnings- 

og næringsoppgavene som foregår i og 

med utgangspunkt i Tromsø hører klart 

med i det nye omfattende arktiske bildet.  

 

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske 

universitetet (UiT), er sammen med Norsk 

polarinstitutt og de andre institusjonene 

ved Framsenteret kunnskapsnavet i 

nordområdesatsingen. 

 

Kunst og kultur er en nødvendig del av 

Tromsøsamfunnets evne til å være en åpen, 

mangfoldig og kreativ arktisk by, og for 

verdiskaping og internasjonalt utvikling i 

nordområdene. Tromsø er en internasjonal 

møteplass, med mennesker fra 130 -140 

ulike nasjoner bosatt i kommunen. I tillegg 

er byen preget av mange tilreisende, ikke 

minst gjennom bl.a. konferanser, festivaler 

og cruiseanløp. 

 

Tromsø har mange roller som pådriver og 

samhandlingspartner på nasjonale og 

internasjonale arenaer knyttet til 

nordområdepolitikken. Kommunen har en 

vertskommunerolle til UiT, hvor arbeidet 

med å rekruttere studenter er viktig. Gode 

bo-, velferds- og kulturtilbud kan også 

bidra til at de ønsker å bli boende byen og 

landsdelen etter at de er ferdig utdannet. 

 

Kommunens regionale storbyfunksjoner 

preger byen på svært mange områder. Den 

omfatter alt fra arbeidsmarked, kultur og 

fritid til handel, kompetanse og offentlig 

og privat service. Samarbeidet med 

fylkeskommunen og Tromsøområdets 

regionråd er viktig. Fylkeskommunen har 

virkemidler som bør brukes til å styrke 

Tromsø sin funksjon som motor i den 

regionale utviklingen. 

 

Utredningstema: 

1. Tromsø kommune skal utarbeide en 

offensiv strategi for byens rolle som 

arktisk hovedstad og internasjonal 

møteplass. 

2. Tromsø kommune skal videreutvikle 

strategier og samarbeidsformer med 

universitetet og andre 

kompetanseinstitusjoner for å styrke 

kunnskapsbyen. 

3. Gjennom “Utviklingsprogrammet for 

byregioner” vil det rettes søkelys på 

den regionale vekstkraften i 

Tromsøregionen.  

 

 
Hele tromsømiljøet profilerte seg som «Arctic 

Capital» på den store internasjonale oljemessa 

(ONS) i Stavanger i august 2014. 
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3.1.3 Nyskaping og næringsutvikling 
 

Delmål:  

1. Øke nyetableringen og styrke 

verdiskapingen og sysselsettingen i 

privat næringsliv, spesielt i den delen 

som selger varer og tjenester utenfor 

regionen. 

2. Intensivere arbeidet med 

gründervirksomhet, videreutvikle 

næringsklynger og næringer med 

stort vekstpotensial ut fra målet om 

bærekraftig utvikling. 

3. Arbeide aktivt for en positiv 

næringsutvikling i Tromsø sentrum, 

kommunens distrikter og hele 

Tromsøregionen. 

 

Privat sektor står for omkring 57 % av 

sysselsettingen i kommunen. Det er lavt i 

forhold til andre storbyregioner. 

Sysselsettingsveksten er størst i offentlig 

sektor, hele 87 % de siste årene. Det er 

spesielt de private næringene som selger 

(eksporter) varer og tjenester ut av 

Tromsøregionen som har en svak 

utvikling. Veksten i verdiskaping per 

innbygger er samlet sett lavest blant alle 

storbyene i Norge. 

 

Tromsøs spesielle fortrinn med å utvikle 

sterke næringsmiljø innenfor maritime 

næringer, marin sektor, miljøovervåkning, 

IKT-næringer, bioteknologi, 

oljevernberedskap og kulturnæring, er 

viktig. Målet er å få til en bærekraftig 

næringsutvikling og et allsidig næringsliv. 

Tromsø skal være en næringsvennlig 

kommune. 

 

I den nye strategiske næringsplanen, vil det 

bli påpekt næringsutfordringer som vil 

inngå i kommuneplanen. Den Petromarine 

strategiplanen vil også være et sentralt 

innspill. Byens konkurransefortrinn med 

brei kompetanse, allsidig næringsliv, 

flyplass med mange direkteruter, gode 

havnefasiliteter, rikt kulturliv m.v., skal 

arbeides videre med og brukes aktivt i 

arbeid med å etablere nye bedrifter.  

Den regionale forståelsen og samarbeidet 

er viktig. I arbeidet med den regionale 

kystsoneplanen, er samarbeidet med 

nabokommunene og fylkeskommunen 

formalisert. Utredningen er i gang hvor 

næringsbehov og ikke kommersielle 

interesser skal vurderes. Det er 

kommunene selv som skal vedta 

arealbruken i sjøområdene, som en del av 

arealplanen. 

 

Tilgangen på næringsareal er stort sett bra. 

Tromsø havn har store areal i Breivika og 

når Tønsnes industrihavn står ferdig, vil 

Tromsø kunne ta imot større etableringer, 

ikke minst på petroleumsområdet. 

Utbygging av annen infrastruktur knyttet 

til slike arealer, må sees i sammenheng. 

Havnene i kommunen er også sentrale 

logistikk-knutepunkt i tilknytningen 

mellom sjø- og landtransport. 

 

Det er spesielle utfordringer knyttet til 

næringsutvikling i sentrum. I 

«Sentrumsløftet» ble sentrums mange 

fortrinn framhevet. Utviklingen av 

handelsvirksomhet er en spesiell utfordring 

som må sees i lys av det som skjer ellers i 

bysamfunnet. Hva som kan gjøres når det 

gjelder distrikts-Tromsø er en annen 

utfordring. På fiskeriområdet er oppfølging 

av havneplanen for fiskerihavner viktig, jf. 

havneutbygging på Sommarøy. Reiselivs-

næringen er en interessant næring, også i 

distrikts-Tromsø.  

 

Utredningstema: 

1. Hvordan kan kommunen framstå som 

en aktiv tilrettelegger og pådriver som 

stimulerer til større gründervirksomhet 

og sterkere næringsmiljø. 

2. Hvordan følge opp analysen av 

sentrum sine konkurransefortrinn og 

muligheter.  

3. Hvordan kan næringspotensialet i 

distrikts-Tromsø utnyttes for å øke 

verdiskapingen. 
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Tønsnes industrihavn under utvikling. 

 

3.1.4 Kultur, idrett og friluftsliv 
 

Delmål: 

Utvikle Tromsøsamfunnet til et av 

landets beste bosteder gjennom å 

stimulere mangfoldet på kunst- og 

kulturområdet og ta en aktiv rolle for 

utvikling av idretts- og friluftsliv. 

 

Tilbudet av kunst, kultur og 

idrettsaktiviteter og de fantastiske 

forholdene for friluftsliv i Tromsø, skaper 

trivsel og bolyst. Det er også 

grunnleggende for god folkehelse, levekår 

og oppvekstkår for barn og unge.  

 

Tromsø kommune har mange planer som 

er fundamentet for byens kulturliv og for 

den kompetansen og nyskapingen som 

byen trenger i en videre utvikling. Nye 

planer skal også utarbeides. I henhold til 

avtalen om samarbeid mellom Sametinget 

og Tromsø kommune skal det utarbeides 

en «Handlingsplan for samisk språk og 

kultur». 

 

En annen viktig planoppgave er å kartlegge 

mulighetene og foreslå tilretteleggings-

tiltak for et stadig voksende og mer variert 

friluftsliv. Den fantastiske naturen med 

fjell og kyst og de rike mulighetene for 

friluftsaktiviteter er en lite utnyttet ressurs 

med stort potensiale dersom en 

tilrettelegger for flere brukere – både for 

«moderne ekstremsport» og for 

naturopplevelser og friluftsliv som 

tiltrekker seg alle typer folk. Dette er en 

stadig viktigere del av det som gjør 

Tromsø attraktivt som bosted, og som gir 

grunnlag for turisme og lokale næringer i 

by- og distriktsområder. 

 

Kommuneplanen skal sikre arealer for 

lokalisering av små og store idrettsanlegg, 

tilrettelegging for ekstremsport, friluftsliv 

og naturopplevelser, og gode bomiljøer 

med rom for fysisk aktivitet og nærhet til 

natur.  

 

Utredningstema: 

1. Tromsø kommune skal utmeisle 

strategier for stimulering av mangfold i 

kunst- og kulturlivet. 

2. Tromsø kommune skal utrede 

betydningen av friluftsliv i et 

folkehelseperspektiv.  

 

 
Flotte naturområder i Sørfjorden til friluftsliv. 

 



4. Velferd og helse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggende arbeid er viktig - stor treningsglede hos Styrkebølgen-dagrehabilitering. 

 

4.1 Innledning 
I dette kapitlet settes søkelyset på det som 

er hovedutfordringene i innen velferds- og 

helseoppgaver. Tromsø kommune står 

framfor krevende omsorgsutfordringer de 

neste årene, knyttet til vekst i antall eldre 

med helseutfordringer, økning i yngre 

brukergrupper og knapphet på helse- og 

sosialpersonell.  

 

Kommunesektoren har utfordringer med å 

håndtere nye oppgaver. Samhandlings-

reformen og mer spesifikke krav til 

folkehelsearbeidet er to eksempler på dette. 

Disse utfordringene krever at kommunen 

må tenke nytt når det kommer til 

organisering av tjenester og hvilke tjeneste 

som tilbys. 

 

Den nye folkehelseloven, som trådte i kraft 

1.1.2012, gir kommunen ansvar for å bidra 

til en samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse og utjevner sosiale 

helseforskjeller. Å ha en funksjonell bolig i 

alle livsfaser er en viktig forutsetning for 

velferdspolitikken. Det å ha en bolig er et 

vesentlig fundament for å fungere i et 

samfunn. 

 

Hovedmål: 

Tromsø kommune vil videreutvikle 

helse- og omsorgssektoren med sikte på 

god kvalitet og framtidsrettet struktur. 

 

4.2 Hovedutfordringer 
Følgende områder er foreslått som 

analysetema i kommuneplanarbeidet: 

1. Bolig som velferdspilar 

2. Fremtidige utbyggingsbehov 

3. Tjenesteutvikling og innovasjon 

4. Folkehelse 

5. Utfordringer for kommunen som 

organisasjon 
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4.2.1 Bolig som velferdspilar 
 

Delmål: 

1. Tilstrekkelig og riktige boliger til 

vanskeligstilte. 

2. Utleieboliger i alle bydeler. 

 

Bolig er et sentralt og viktig virkemiddel i 

det strategiske folkehelsearbeidet. 

Manglende bolig eller dårlige boforhold 

har konsekvenser for fysisk og psykiske 

helse. Å ha et godt og trygt sted å bo, er en 

forutsetning for å lykkes på de øvrige 

velferdsområdene helse, utdanning, arbeid 

og samfunnsdeltakelse.  

 

Boligmarkedet er en sentral utfordring i 

Tromsø. Mulighetene for økonomisk svake 

og utsatte grupper til å få dekket 

boligbehovet har blitt stadig vanskeligere. 

Dette gjelder også for unge nyetablerere. 

Det er også en voksende utfordring for 

mange grupper å komme seg inn i 

leiemarkedet. Det påhviler kommunen et 

særskilt ansvar å ha tilstrekkelig 

utleieboliger for grupper som det er knyttet 

utfordringer med å bosette.  

 

Utredningstema: 

1. Boligpolitisk handlingsplan utarbeides 

samtidig med kommuneplanen og de 

langsiktige utfordringene skal sees i 

sammenheng.  

2. Kommunens rolle som utleieaktør og 

tilrettelegger i boligmarkedet. 

 
 

4.2.2 Fremtidige utbyggingsbehov 
 

Delmål: 

Helse og omsorgsbygg skal bidra til å 

skape gode tverrfaglige tjenestetilbud og 

møteplasser for alle. 

 

I prosjektet Strategi for utvikling av 

eiendommer til helse og omsorg mot 2030, 

er fremtidige behov for boliger og tjenester 

kartlagt. Kommunestyret vedtok i 2013 et 

komplett forslag til strategi med 

handlingsplan. Strategien viser 

programmering og lokalisering av 

fremtidige anlegg til helse og omsorg.  

 

Utredningstema: 

Hvordan sikre og tilrettelegge areal til 

helsebyggformål. 
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4.2.3 Tjenesteutvikling og innovasjon 
 

Delmål:  

Helse- og velferdstjenestene skal bidra 

til at den enkelte bruker får mulighet for 

livskvalitet og mestring – og klare seg 

lengst mulig i eget hjem. 

 

Helse- og omsorgstjenesten står overfor 

store oppgaver framover. Befolkningens 

alderssammensetning endres og 

kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. 

De fleste framskrivninger og 

utviklingstrekk tyder på at morgendagens 

brukere blir flere i alle aldersgrupper og vil 

ha et mer sammensatt helse- og 

omsorgsbehov. Behovene for økonomiske 

ressurser vil øke fremover, så det er viktig 

å vurdere hvordan man kan få mest mulig 

omsorg og tjenester ut av hver krone. 

 

Det må legges til rette for innovasjon i 

helse- og omsorgstjenesten. Det trenges 

rammeverk og virkemidler som legitimerer 

innovasjonsarbeid, og som gjør at 

tjenestene kan prøve ut nye løsninger på 

komplekse utfordringer. Rollen som 

vertskommune for Universitetssykehuset i 

Nord-Norge er en fordel i så måte. 

 

Utredningstema: 

1. Hvordan nye metoder og 

tilnærmingsmåter kan forbedre helse- 

og omsorgstjenestene og dempe 

kostnadsveksten. 

2. Hvordan kan pårørendeomsorgen 

styrkes ved medvirkning, 

veiledning/opplæring og avlastende 

tjenester. 

 
Nærhet i omsorg. 

4.2.4 Folkehelse 
 

Delmål: 

1. God folkehelse og flere leveår med 

god helse for innbyggerne. 

2. Trygge og inkluderende 

lokalsamfunn for alle.  

 

Målsetningen med folkehelsearbeidet er å 

sikre befolkningen flest mulig leveår med 

god helse. I tillegg til enkeltmenneskenes 

nytte av å ha god helse vil et godt 

folkehelsearbeid bidra til økt 

verdiskapning ved at flere kommer i 

arbeid. En annen konsekvens er at man 

utsetter behov for helsetjenester lengst 

mulig.  

 

I henhold til folkehelselovens § 5 skal 

kommunen kartlegge helsetilstanden til 

befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne. 

Levekårsrapporten som Tromsø kommune 

utarbeidet i 2012, viser at det er store 

geografiske ulikheter i levekår og 

sosioøkonomisk status.  

  



Planprogram til kommuneplan for Tromsø 2015-2026 Side 15 
 

 

Utredningstema: 

Tromsø kommune skal utarbeide 

oversikter over folkehelseutfordringene i 

kommunen, lage strategier for å møte disse 

og sikre et langsiktig, strukturert og 

sektorovergripende folkehelsearbeid. 

 

4.2.5 Utfordringer for kommunen 
som organisasjon 
 

Delmål: 

Tromsø kommune vil jobbe strategisk 

med å beholde og rekruttere nok og 

riktig kompetanse.  

 

Helsebyggutredningen beregnet at det vil 

kunne være behov for omlag 1100 nye 

årsverk i tjenesten frem til 2030. Det vil 

være en utfordring for både kommunale og 

private tjenesteytere å sikre nok og 

nødvendig kompetanse. 

 

Tromsø kommune har en overordnet 

rekrutteringsplan, som skal sikre at det 

jobbes strategisk med både å beholde og 

rekruttere nok og riktig kompetanse.  

 

Utredningstema: 

Tromsø kommune skal se nærmere på 

hvilke tiltak som kan vurderes i arbeidet 

med rekruttering til helse- og 

omsorgstjenestene.  

 

 

 

 
Utnyttelse av kommunens flotte turmuligheter er et godt folkehelsetiltak. 
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5. Barn og unges oppvekst 

Det blir behov for nye barnehageplasser også i årene fremover. 
 

5.1 Innledning 
Dette kapitlet omhandler kommunens 

fremtidige tjenestetilbud for barn og unge. 

Barn og unge har behov for omsorg og 

beskyttelse. Denne omsorgen og 

beskyttelsen må kommunen gi gjennom å 

sørge for at det er gode og trygge 

oppvekstvilkår i kommunen. En god 

barnehage og en fremtidsrettet skole er 

sentralt og viktig for å ruste opp 

morgendagens generasjon til å møte 

fremtidens utfordringer. Men gode 

oppvekstvilkår handler også om å ha en 

god helsetjeneste og et mangfoldig kultur- 

og fritidstilbud. Samhandling mellom 

tjenestene i kommunen som omhandler 

barn og unge, er nødvendig for at 

kommunen skal kunne gi et helhetlig 

tjenestetilbud. 

 

Hovedmål:  

Tromsø kommune skal være en god 

kommune å vokse opp i for alle barn og 

unge. 

 

 

5.2 Hovedutfordringer 
Følgende områder er foreslått som 

analysetema i kommuneplanarbeidet: 

1. Et godt oppvekstmiljø og aktiv 

fritid 

2. Vertskapsbyen 

3. Kvalitet i opplæring helt fra starten 

4. Kunnskapsbygging 

5. Utsatte barn og unge 

6. Kapasitet og arealbehov 

7. Utfordringer for kommunen som 

organisasjon 

 

5.2.1 Et godt oppvekstmiljø og aktiv 
fritid 
 

Delmål:  

1. Tromsø kommune ønsker gode og 

aktive oppvekstmiljø. 

2. Kommunens bidrag til barn og unges 

oppvekstmiljø skal sees i 

sammenheng og det tverrfaglige 

samspillet skal styrkes. 

 

Levekårskartleggingen i Tromsø viser at 

det er ulikheter i levekår i byområdet, noe 

som også påvirker barn og unges 
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oppvekstmiljø. Tromsø har et variert 

kultur-, idretts- og fritidstilbud. Det er 

fritidsklubber i de fleste bydeler, inkludert 

et eget ungdomshus i sentrum. De har en 

lav inngangsterskel mht. forutsetninger og 

økonomi. Det er viktig å ivareta og styrke 

tilbudet i de ulike bydelene og i distriktene, 

gjerne i samarbeid med bydelsråd, lag og 

foreninger og skoler. Samlokalisering av 

tjenester er med på å gi et helhetlig tilbud 

til barn og unge. «En dør inn» gjør 

terskelen lavere – ungdomstilbudet Tvibit 

med helsetilbud i samme bygg er ett 

eksempel på det.  

 

Utredningstema: 

1. Tromsø kommune skal se nærmere på 

om ressursfordelingen i tjenesteytingen 

på enhetsnivå skal vurderes også ut fra 

hensyn til sosiodemografiske forhold. 

2. Hvordan skal helsetjenestens tilbud til 

barn og unge videreutvikles i takt med 

barnetallsveksten? 

3. Kommunens fritidstilbud skal utvikles 

for å imøtekomme fremtidige behov. 

4. Tverrfaglige samarbeidsarenaer og 

møteplasser skal styrkes for å fange 

opp og følge opp utsatte barn og unge. 

5. Kommunens tilbud om foreldre-

støttende arbeid og foreldreveiledning 

skal vurderes inn i alle enheter med 

ansvar for barn og unge. 

5.2.2 Vertskapsbyen  
 

Delmål: Tromsø kommune skal være en 

god vertskapsby både for egen og 

tilflyttet ungdom. 

 

I kommuneplanarbeidet foreslås det å sette 

et sterkere søkelys på ungdoms-

befolkningen i Tromsø. Kunnskapsskolen 

og behovene for fremtidig kompetanse i 

næringslivet må sees under ett. Den 

flerkulturelle skolen må også vektlegges. 

Kommunen har en viktig jobb som 

vertskap for tilflyttet ungdom, både i 

videregående utdanning, lærlinger, 

studenter og unge arbeidstakere/-søkere. 

God livskvalitet er avgjørende for at unge 

voksne skal kunne trives og bli boende i 

Tromsø.  

 

Utredningstema: 

1. Tromsø kommune skal gjennomføre 

UNG-dataundersøkelse for alle elevene 

på ungdomstrinnet for å kartlegge 

elevenes livsstil og levekår.  

2. Tromsø kommune vil se nærmere på 

overgangen fra ungdomsliv til 

voksenliv. Mange opplever 

utfordringer med hensyn til sosialt 

nettverk, yrkesliv, boligsituasjon m.v.  

3. Tromsø kommune skal sammen med 

UiT se nærmere på hvordan 

universitetsskoleprosjektet kan 

videreutvikles, og hvordan samarbeidet 

mellom kommunen og universitetet 

kan styrkes. 

5.2.3 Kvalitet i opplæring helt fra 
starten 
 

Delmål:  

1. Videreutvikle barnehage- og 

skolesektoren for å sikre kvalitet i 

innholdet. 

2. Full barnehagedekning med læring i 

fokus. 

 

Tromsø kommune har en todelt rolle 

overfor de kommunale barnehagene som 

både eier og barnehagemyndighet. 

Barnehageeier har ansvaret for kvaliteten 

på barnehagetilbudet i den enkelte 

barnehage, og at virksomheten drives i 

samsvar med gjeldende lover og regelverk. 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet 

overfor de private barnehagene.  

 

Ut fra vedtatt «Kvalitetsplan for de 

kommunale barnehager», er det utarbeidet 

«Kompetanseplan for de kommunale 

barnehagene 2013-2016». 

Satsningsområdene er barnehagen som 

lærings– og danningsarena, inkluderende 

felleskap, dokumentasjon og vurdering, 

ledelse og medarbeiderskap og IKT.  
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Utredningstema: 

1. Det skal utredes hva slags utfordringer 

barnehagene vil møte i forhold til krav 

om bruk av IKT utstyr som pedagogisk 

verktøy. Det gjelder både barnehagens 

innhold og endringsbehov i byggene. 

2. Overordnede perspektiver fra kvalitets-

planene for barnehage og skole 

vurderes innarbeidet i kommuneplanen. 

5.2.4 Kunnskapsbygging 
 

Delmål: 

1. Tromsø kommune vil sikre solid 

kunnskap og høy kvalitet i skolen.  

2. Tromsø skal score vesentlig høyere 

på kartleggingstestene enn det 

nasjonale og regionale snittet. 

3. Digital kompetanse skal stå sentralt i 

opplæringen på alle nivåer. 

 

Tromsøskolen skal være blant de fremste, 

både nasjonalt og internasjonalt, når det 

gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse 

av IKT i undervisning og læring. Alle skal 

kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig 

og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper 

og ferdigheter de trenger for å kunne være 

fullverdige deltakere i samfunnet. Skolene 

i Tromsø kommune skal ha tilgang til 

infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. 

Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og 

nettforbindelse med tilstrekkelig 

båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i 

læringsarbeidet skal støttes av sikre og 

kostnadseffektive løsninger 

 

Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet 

viser at Tromsø ligger dårligere an enn 

landsgjennomsnittet når det gjelder trivsel 

for 10. klassingene og frafall i 

videregående skole. Tidlig innsats, 

kompetanse og tilpasset opplæring er 

nøkkelområder for å imøtekomme en sterk 

økning i omfanget av spesialundervisning.  

 

Robuste og utviklingsorienterte skoler er 

en forutsetning for å imøtekomme ønsket 

kvalitet. Et godt samarbeid med 

fylkeskommunen for å sikre det 13-årige 

skoleløpet og med universitetet om 

universitetsskoleprosjektet er viktige 

fokusområder fremover. 

 

Utredningstema: 

1. Hvordan skal resultatene fra 

elevundersøkelser på alle klassetrinn 

fra 5. trinn og oppover, brukes i 

langsiktig planlegging?  

2. Tromsø kommune skal utrede hvordan 

elever med innvandrerbakgrunn skal få 

de beste forutsetninger for å fullføre sin 

utdanning og derav kunne bli aktive og 

inkluderte samfunnsdeltakere.  

3. Tromsø kommune skal arbeide videre 

med hvordan en skal hindre frafall i 

skolen gjennom motivasjon og 

mestring.  

4. Tromsø kommune skal se på 

mulighetene for å øke lærertettheten 

tidlig i grunnskolen. 

5. Tromsø kommune skal se på ulike 

tiltak som kan styrke og bedre 

overgangene i det 13-årige 

utdanningsløpet.  
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5.2.5 Utsatte barn og unge 
 

Delmål:  

1. Tromsø kommune vil styrke det 

tverrfaglige arbeidet med barn og 

unge. 

2. Tromsø kommune ønsker tidlig 

innsats i skoleløpet for utsatte barn 

og unge. 

 

Det tverrfaglige samarbeidet mellom 

kultur- og fritidstilbud og andre aktører og 

hjelpeinstanser bør styrkes. Dette for å 

fange opp og ivareta barn og unge i 

risikosonen. Skolesektoren har de siste 

årene merket en økt tilgang på elever med 

tunge medisinske hjelpebehov. Forskning 

viser at dårlige levekår fører til økt behov 

for barneverntjeneste og at barnefattigdom 

sjelden opptrer som et isolert fenomen. 

Kommunale tjenester med ansvar for å 

avhjelpe levekårsproblemer mangler i dag 

gode samarbeidsmodeller i arbeidet med 

flykninger, asylanter og arbeids-

innvandrere, som strever med helsemessige 

så vel som sosiale utfordringer. 

 

Utredningstema: 

1. Hvordan skal skolen møte barn og 

unge med store helseutfordringer, der 

det også er behov for tverrfaglig 

innsats.  

2. Hvordan arbeide i forhold til barn i 

flyktning-, innvandrer- og 

asylantfamilier, som sliter med 

helsemessige og sosiale utfordringer. 

3. Hvilke omsorgstilbud skal kommunen 

gi enslige mindreårige asylsøkere. 

 

5.2.6 Kapasitet og arealbehov 
 

Delmål:  

1. Tromsø kommune vil sikre at den 

samlede barnehagekapasiteten øker i 

takt med etterspørselen. 

2. Barnehage- og skolesektoren skal 

videreutvikles med tanke på 

hensiktsmessig struktur. 

 

Kunnskapsgrunnlaget «Analyser av 

befolkningsutvikling og boligbygging» 

viser kapasitetsutfordringer for både 

barnehage og skole. Noen skoler kan få en 

presset situasjon mht. kapasitet. Størst 

utfordring synes det å være ved skolene 

Ersfjordbotn/Kaldfjord, Storelva, Solneset, 

Borgtun, Bjerkaker og Lunheim. De største 

utfordringene for ungdomstrinnet er på 

Kvaløysletta.  

 
 

Det er viktig å satse på gode og sikre 

bomiljø både i nye større boligområder og i 

fortettingsområder. Ved bygging av nye 

barnehager og skoler er det viktig at det 

velges tomter som har gode miljøforhold. 

Det må også prioriteres vedlikehold av 

skoler og barnehager slik at barna sikres et 

godt arbeidsmiljø.  

 

Utredningstema: 

1. I hvilke områder må det arbeides aktivt 

for å sikre og tilrettelegge areal til 

barnehageformål. 

2. Hvordan kan boligbyggingen skyte fart 

i områder der skolekapasiteten er god 

og det er areal som er ferdig regulert til 

boligformål.  

3. Hvilke tiltak må iverksettes for at 

skoler med kapasitetsutfordringer 
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fortsatt skal kunne gi et godt tilbud til 

elevene. 

4. Utrede virkemidler for å sikre egnet 

areal til skole- og barnehageformål i 

nye store utbyggingsområder. 

5. Tromsø kommune skal utrede hvordan 

arealpolitikken kan bidra til å gi gode 

og trygge oppvekstmiljø for barn og 

unge. 

 

5.2.7 Utfordringer for kommunen 
som organisasjon 
 

Delmål: 

Tromsø kommune vil jobbe strategisk 

med å beholde og rekruttere nok og 

riktig kompetanse.  

 

Siden det blir behov for økt utbygging av 

barnehager vil det være nødvendig å 

arbeide for både økt rekruttering og det å 

beholde kvalifisert personell. På nasjonalt 

hold forventes det et økende behov for 

lærere i grunnskolen.  

 

Utredningstema: 

1. Tromsø kommune vil utrede hvilke 

behov det er for rekrutterings- og 

lønnspolitiske planer for både å 

beholde og få tak i ny arbeidskraft til 

tjenesteyting for barn og unge. 

2. For å sikre kvalitet i barnehage- og 

skolesektoren skal det vurderes hvilke 

kompetansehevingstiltak som er 

nødvendig i fremtiden.  

 
Varden barnehage – spesielt tilrettelagt for barn med astma, allergi og eksem. 
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6. Naturressurser og miljø 
 

6.1 Innledning 
 

Hovedmål: 

Kommunens vekst skal møtes på mest 

mulig bærekraftig og miljøvennlig måte, 

med en infrastruktur som er robust mot 

de forventede klimaendringene. 

 

Dette kapitlet handler om å bevare og 

videreutvikle det gode i miljøet som 

Tromsø allerede har. Det handler om 

nødvendigheten av å få kommune-

samfunnet til å bevege seg i retning av et 

bærekraftig samfunn i alle ledd og 

sektorer. Men det handler først og fremst 

om svarene vi skal ha klare på 

utfordringene et klima i endring vil stille, 

samt om å utnytte mulighetene et endret 

klima vil gi. Klimaet vil bli «varmere, 

villere og våtere». De viktigste endringene 

vi ser foran oss er virkningen av de globale 

drivkreftene som vi verken lokalt eller 

nasjonalt kan styre, samt utfordringene en 

forventet sterk vekst i innbyggertallet 

stiller. Både utvikling mot bærekraft i 

samfunnet og klimaendringer, skal og vil 

berøre alle sektorene. Nyere retningslinjer 

til plan- og bygningsloven krever at 

klimatilpasningstiltak integreres i 

kommuneplanens arealdel, samtidig som 

de berører samfunnsdelen på mange 

områder. 

I kommunesammenheng styres 

planprosessene av Planstrategi 2012-2015. 

Det er vedtatt at det skal lages en 

«Hovedplan for klima, miljø og energi», 

samt en «Hovedplan for vannforsyning og 

Simulering av havstigning og stormflo på 1.80 meter i 2050 viser at sentrale deler av Tromsø kan oppleve 

kostbar vannskade. I noe mindre omfang opplevde Tromsø en slik hendelse allerede i november 2011. 
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avløpshåndtering». Dette planarbeidet er i 

gang, og vil avsluttes i løpet av 2014.  

 

Innledningsvis kan følgende tema nevnes 

som vil bli berørt i dette kapitlet: 

Klimatilpasning, -bærekraftig 

samfunnsutvikling, -forurensing av luft, 

grunn og vann, -radon, -fornybar energi, -

biodrivstoff, -naturmangfold, -drikkevann, 

-rensing av avløpsvann, -miljøsertifisering, 

og alle former for transport. 

 

Spesielt gjennom prosjektet «Framtidens 

Byer», der Tromsø har deltatt siden 2008, 

har kunnskapen om klima- og 

miljøutfordringene økt. Nasjonale 

Internetbaserte databaser gjør det stadig 

lettere å få tilgang til det som politikere, 

saksbehandlere og befolkningen som 

helhet trenger å vite. 

 

En ny oversikt over eksisterende og eventuelt 
manglende kunnskap vil, i regi av fylkesmannen i 
Troms, bli ferdigstilt våren 2014. Det vil da også 
være utarbeidet en klimaveileder for kommunal 
planlegging, samt en klimaprofil for Troms. Signaler 
fra denne veilederen vil først komme til uttrykk 
gjennom Hovedplan for klima, miljø og energi, og 
kan ennå ikke gi grunnlag for nye bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. 

 

6.2 Hovedutfordringer 
Følgende områder er foreslått som 

analysetema i kommuneplanarbeidet: 

1. Klimatilpasning 

2. På vei mot et bærekraftig samfunn 

3. Lokale miljøutfordringer 

4. Energi og drivstoff 

5. Naturmangfold 

6. Vann og avløp 

7. Tromsø 2044 i lys av et klima i endring 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Klimatilpasning 
 

Delmål:  

Eksisterende bebyggelse og 

infrastruktur må skjermes mot negative 

konsekvenser av et klima i endring. Ny 

bebyggelse skal være robust mot slike 

konsekvenser. 

 

De globale klimaendringene drives av for 

store utslipp av klimagasser. Dette 

omfatter både CO2 fra menneskelig 

aktivitet som fyring med fossile brensler 

og transport. Metan som i økende grad 

slippes ut av havbunnen og tundra som 

følge av til og med liten temperaturøkning 

bidrar også. I kommende Hovedplan for 

klima, miljø og energi som er bebudet i 

planstrategien, vil ett av temaene være 

hvordan slike utslipp kan begrenses også 

lokalt. I kommuneplanens arealdel (del II) 

omtales overordnede mål for reduksjon av 

klimagassutslipp, samt for andel 

persontransport som skal skje med 

kollektivtransport, gang og sykling. 

Tromsø vil bidra til å oppfylle statlige mål 

om reduksjon av klimagassutslippene med 

30 % til 2030, samt mål om at minst 50 % 

av reisene hjem-jobb skal foregå med 

gange, sykling eller kollektivtransport. 

 

Føre-var prinsippet tilsier imidlertid at 

samfunnet allerede nå må forberede seg på 

konsekvensene av global oppvarming, 

havstigning og mer intens nedbør. Plan- og 

bygningsloven pålegger allerede i dag 

kommunene å integrere klimatilpasnings-

tiltak i sine overordnede planer. Dette 

gjelder spesielt samfunnssikkerhet og 

beredskap, men også hensynet til landbruk 

og artsmangfoldet. Et eksempel på en 

bestemmelse som må vurderes i ny versjon 

av kommuneplanens arealdel er: 

«Hensynssone for havstigning: Bygninger 

med gulv lavere enn fire meter over 

havnivå, skal påvise at stormflo ikke kan 

skade bygningen.» 

 

Ny bebyggelse vil i utgangspunkt være 

mer miljøvennlig og klimatilpasset enn 
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eksisterende, på grunn av strengere krav i 

byggteknisk forskrift TEK10, kommende 

TEK12 og andre forskrifter. Det blir 

spesielt viktig å se på mulighetene til å 

skjerme eksisterende bebyggelse mot 

negative konsekvenser av klimaendringer, 

spesielt stormflo og mer intens nedbør. 

 

Utredningstema: 

Det må utredes hvilke tiltak som kan 

skjerme eksisterende bebyggelse og 

infrastruktur mot negative konsekvenser av 

klimaendringer, spesielt stormflo og mer 

intensiv nedbør. Det må også utredes hva 

disse vil koste i forhold til skadereparasjon 

og hvordan de kan finansieres.  

 

6.2.2 På vei mot et bærekraftig 
samfunn 
 

Delmål:  

Tromsø kommune satser på å utvikle 

seg til et bærekraftig samfunn. 

 

Forenklet sagt vil et bærekraftig samfunn 

disponere et uendret ressursgrunnlag over 

lang tid. I økonomisk sammenheng vil det 

si at kostnadene til å drive samfunnet ikke 

skal overstige inntektene, og at disse 

inntektene genereres på bærekraftig måte. 

Fokuset må rettes mot bevaring av 

produktive jordbruksarealer, bruk av 

miljøvennlige byggematerialer, gjenbruk 

og gjenvinning og generelt redusert 

forbruk. Det er noe uklart hvordan en 

kommune kan påvirke dette. Noe vil styres 

av nasjonale og internasjonale forskrifter. 

Bærekraftbegrepet omfatter mye mer enn 

dette. For eksempel gir det også føringer 

for arealbruk i forhold til minimalt behov 

for motorisert transport. Som et annet 

eksempel henvises det til tiltak Vann- og 

avløpsseksjonen forbereder og gjør for å 

bli «energinøytral», gjennom bruk av vann 

fra drikkevannsmagasinene til 

kraftproduksjon, samt gjennom utnyttelse 

av varmen i avløpsvann i 

varmepumpesentraler. 

Ønsket om et bærekraftig samfunn i alle 

ledd vil også måtte prege hvilke former for 

næringsutvikling kommunen ønsker å 

stimulere. 

 

Utredningstema: 

1. Det skal utredes hvordan mulighetene 

for produksjon av fornybar energi – 

mini- og mikrokraftverk, vindkraft på 

land og til havs, kan settes i system for 

samordnet behandling. 

2. Miljøsertifisering driver kommunal og 

privat tjenesteyting og næringsliv i 

bærekraftig retning. Det må utredes 

hvordan dette arbeidet kan sikres. 

 

6.2.3 Lokale miljøutfordringer 
 

Delmål:  

Tromsøs mange gode miljøegenskaper 

skal bevares og om mulig forbedres. 

 

Tromsø kommune har et godt 

utgangspunkt i et rent miljø med god 

tilgang på ren luft, rent drikkevann og 

nærhet til fjell og fjære samt en natur som 

man godt kunne kalle for «uberørt». 

Likevel er det noen lokale miljø-

utfordringer. De viktigste utfordringene er 

fly- og trafikkstøy, bileksos, svevestøv, 

forekomst av radon og forurenset grunn. 

 

Nivået for svevestøv er fortsatt for høyt. 

Nye tiltak vil bli vurdert i Transportnett 

Tromsø. I kapittel 1 i del II nevnes behovet 

for en eventuell hensynssone for svevestøv 

i form av en bestemmelse. En slik sone vil 

stort sett være sammenfallende med rød 

sone for trafikkstøy. 

 

Utredningstema: 

1. Hensynssone i støybelastede områder 

etter retningslinje T-1442 skal beholdes 

ut fra trivsel og folkehelseperspektiv. 

Det skal vurderes i hvor stor grad en 

slik hensynssone er sammenfallende 

med hensyn til svevestøv etter 

retningslinje T-1520, samt om det er 
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nødvendig å innføre en slik 

hensynssone for støv. 

2. Behov for bestemmelse om regulering 

som hensynssone for radon i aktuelle 

områder, utredes.  

 

 

Tromsø kommune eier og driver fire biler som 

gjennom høytrykksspyling effektivt fjerner svevestøv 

fra veiene. Likevel er støvnivået fortsatt for høyt. 

6.2.4 Energi og drivstoff 
 

Delmål: 

Fossilt drivstoff skal gradvis erstattes 

med biodrivstoff, produsert på 

bærekraftig måte. 

 

Fysiske lover tilsier at et samfunn som 

vokser, og i tillegg blir stadig mer 

komplisert, vil ha et økende energibehov. I 

miljøsammenheng er kilowattimen som 

ikke blir brukt, den beste. Det gjelder 

således å bringe unødvendig energiforbruk 

tilbake til null. Dersom dette skjer gjennom 

enøk-tiltak, vil det også være lønnsomt. Et 

kommunalt enøk-program vil være tema i 

Hovedplan for klima, miljø og energi. Det 

statlige energifondet bidrar til at slike tiltak 

blir lettere å gjennomføre, og kommunen 

stimulerer til dette gjennom programmet 

for miljøfyrtårnsertifisering.  

Energien vi ikke kan unnvære, må i stadig 

større grad produseres bærekraftig – som 

fornybar kraft og varme. Mini- og 

mikrokraftverk samt vindkraft til land og 

til havs, er aktuelle, og trenger båndlegging 

av arealer. Det kan også være nødvendig å 

regulere sjøområder til kraftproduserende 

anlegg basert på tidevann. Dette må 

samordnes med kystsoneplanen. 

Volumet på transporten, som i dag går på 

fossilt drivstoff, må ventes å øke i omfang. 

Da er det helt nødvendig med en gradvis 

overgang til biodrivstoff. Det finnes 

muligheter for lokal produksjon av biogass 

fra kloakkslam og organisk avfall, samt 

bioetanol fra trevirke. Dette vil skaffe 

arbeidsplasser og øke skogens verdi, i 

tillegg til å være et miljøtiltak. 

 

Antallet el- og hybridbiler i trafikken i 

Tromsø er økende. 

 

Utredningstema: 

Det må utredes hvordan kommunen både 

som bileier og aktør kan tilrettelegg for at 

flere slike biler tas i bruk. Se også avsnitt 

1.3 i del II kapittel om areal og transport. 

6.2.5 Naturmangfold 
 

Delmål:  

Forvaltning av naturmangfoldloven i 

Tromsø kommune skal styrkes, bl.a. 

gjennom bedre kartlegging av 

artsforekomster. 

 

Tromsøs gode miljøkvaliteter ligger blant 

annet i nærheten til skog, fjell og fjære. 

Sentralt på øya ligger Tromsøs «grønne 

lunge» - Tromsømarka – som byr på 

mange friluftsmuligheter både sommer og 

vinter. Selv når målet er byfortetting, skal 

grøntområdene ikke komme under press.  

Noen mye brukte friluftsområder er i 

praksis kun tilgjengelig med bil, men det 

mangler mulighet for utfartsparkering. 

 

Eksisterende registreringer av biologisk 

mangfold, f. eks. utvalgte naturtyper, er i 

dag ofte utdaterte, mangelfulle eller ikke 

gjennomført, og gir utfordringer i forhold 

til saksbehandling etter plan- og 

bygningsloven og naturmangfoldloven 

(NML). Bruk av «føre var» prinsipp i 
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NML, og sak til sak utredninger er ikke 

tilfredsstillende.  

 

Utredningstema: 

Det skal settes i gang kartlegging av 

artsforekomster i tråd med 

naturmangfoldloven. 

 

 
Hvordan ta vare på de grønne lungene i alle 

bydelene? Og spesielt med henblikk på biologisk 

mangfold – som her, der den nordligste 

forekomsten av «Primula Scandinavica – 

fjellnøkleblom» finnes. 

 

6.2.6 Vann og avløp 
 

Delmål:  

1. Alle mottakere av drikkevann i 

Tromsø kommune skal til enhver tid 

forsynes med nok drikkevann av 

drikkevannskvalitet. 

2. Avløpsvannet skal håndteres på en 

slik måte at det ikke oppstår 

miljøskade og sjenerende forhold i 

sjøområder og vassdrag som 

benyttes som resipient for 

avløpsvannet. 

 

Her henvises det kun til Hovedplan for 

vann og avløp som utredes parallelt med 

planprogrammet. Hovedplanen vil 

sannsynligvis også omfatte kommunens 

befatning med nasjonal plan for forvaltning 

av vannressursene på fylkesnivå. 

Drikkevannsreservene er tilstrekkelige i 

mange år fremover, men kvaliteten kan 

forringes som følge av klimaendringer, 

spesielt når slagregn fører mer forurensing 

til magasinene enn hittil. Øker 

temperaturen, vil perioden at magasinene 

er islagt bli kortere, noe som også kan gi 

opphav til mer forurensing.  

Store investeringer er gjort for å samle 

avløpsvann i sentrale renseanlegg. Tromsø 

kommune har dispensasjon fra EUs krav 

om sekundær rensing. Begrunnelsen er den 

gode kvaliteten på resipienten – havet. For 

å beholde dispensasjonen overvåkes og 

dokumenteres resipientkvaliteten som viser 

seg bare å bli bedre og bedre. Det er 

imidlertid en utfordring at avløps- og 

overvann for det aller meste samles i 

samme rør. Økt nedbør kan derfor føre til 

at kapasiteten i renseanleggene blir for 

liten. 

Det forventes derfor at Hovedplan for vann 

og avløp skal gå inn på nye måter å takle 

overvann på, og dette kan føre til behov for 

reguleringsbestemmelser for flomveier, 

fordrøyningsbassenger osv. 

Ønsket om boligfortetting vil måtte ta 

hensyn til om eksisterende vann- og 

avløpsrør har tilstrekkelig kapasitet. 

 

Tema som berører miljø i kommende hovedplan for vann 
og avløp er: 
Tema 2. Nedbørsfelt, vannkilder, damanlegg og 
vannbehandling (indre område)  
Tema 4. Avløpsrensing og slambehandling  
(indre område) 
Tema 5. Fornyelse av vann- og avløpsnettet  
(indre område) 
Tema 6. Kildevalg, kildebeskyttelse, vannbehandling og 
distribusjon (ytre område) 
Tema 7. Avløpsrensing, utslippsoptimalisering og 
slambehandling (ytre område) 

 

Utredningstema: 

Konklusjoner i hovedplan for vann og 

avløp som har arealrelevans vil bli 

innarbeidet i bestemmelser til 

kommuneplanen, jf. tabell i kapittel 7.3. 
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6.2.7 Tromsø 2044 i lys av et klima i 
endring 
Mens begrepet Nordlysturisme ikke var 

spesielt i tankene for fem år siden, har det 

nå tatt helt av. Det er bare ett eksempel på 

at det er meget vanskelig å se så langt frem 

som til Tromsø sin 250. bursdag i 2044. Vi 

vet ikke hvordan balansen mellom 

petromarin virksomhet og fiskeriene på 

lang sikt vil utvikle seg, og dermed hva 

som i 2044 vil være den viktigste næringa i 

vår landsdel. Vi vet ikke hvordan UiT 

Norges arktiske universitet vil utvikle seg i 

konkurranse med andre utdannings-

institutter, og når kommunikasjons-

muligheter vil stimulere fjernundervisning. 

 

Det Tromsø må regne med er imidlertid at 

klimaet allerede er i endring, og «varmere, 

våtere og villere vær» vil sette sitt preg på 

samfunn og infrastruktur. Det vil kunne bli 

nødvendig med meget store investeringer 

for å gjøre eksisterende boliger, bygninger, 

veier og røranlegg i bakken robuste mot 

havstigning, stormflo og intense 

regnbyger. Klimadrevet folkevandring som 

i beskjeden grad allerede er i gang i dag, 

vil sannsynligvis forsterkes, og vil også 

kunne nå Tromsø. Det vil kunne prege 

samfunnet på flere måter. 

 

I Tromsø kommune er det i et par år 

arbeidet med et prosjekt, støttet av 

Miljøverndepartementet og Framtidens 

Byer, for å lage framtidsbilder. Ut fra en 

bestemt, valgt prognose for utvikling av 

klimaet belyses her hvordan følgende 

sentrale drivkrefter vil prege samfunnet på 

lang sikt: 

- Næringsøkonomisk styrke 

- Bykommunens økonomiske ryggrad 

- Klimapolitiske handlingskrav 

(vedtaksbaserte) 

- Lokale handlingsbehov (naturgitte) 

I et tretalls bilder skisserer man hvordan 

samfunnet kan komme til å se ut ved et 

bestemt valg av nivået på disse fire 

drivkreftene. 

 

Målet med metoden for framtidsbilder er 

ikke å velge det mest sannsynlige. Bildene 

skal være skisser av visse ytterpunkter som 

utviklingen kàn føre til. Bildene vil være 

konkrete på for eksempel hva slags 

næringsvirksomhet som man regner med, 

og på hvor folk skal bo og arbeide. Men 

bilder må ikke forveksles med prognoser – 

bildene vil nødvendigvis være preget av fri 

tenkning. 

 

Det vil likevel være en stor fordel å ha 

tenkt gjennom alternative utviklingsbaner, 

og spesielt hva de har av felles muligheter 

og utfordringer som kommunen uansett vil 

måtte regne med. 

Som eksempel nevnes at det i tidligere 

prosesser er kartlagt en boligreserve på ca. 

18000 boenheter, omtrent 2700 av disse 

ferdigregulert, men at en ny gjennomgang i 

lys av klimaendringer og bærekraft kan 

føre til at andre steder for boligbygging i 

dag er mer ønskelige. 

 

Utredningstema: 

Det skal utarbeides tre framtidsbilder der 

påtenke personer som lever i 2044, 

beskriver samfunnet slik det da er, og 

forteller hva slags utvikling som har ført til 

at det ble som det ble. 

  



1. Areal og transport 
 

 
Effektiv arealbruk stiller store krav til samordning. Her Strandkanten på Tromsøya. 

1.1 Innledning 
Kommuneplanens arealdel ble sist 

behandlet av kommunestyret høsten 2012. 

Planen rommer rikelige utbyggings-

muligheter man er omforent om, både til 

bolig- og næringsformål. At det foreligger 

innsigelser knyttet til senterstruktur og 

varehandel, endrer ikke dette hovedbildet. 

 

I alt er det rom for om lag 18000 nye 

boliger (boenheter) i henhold til gjeldende 

kommuneplan, 2700 boliger i godkjente 

reguleringsplaner og 12000 boenheter er 

under regulering. Anslagsvis 3000 enheter 

er det ikke startet opp arbeid med 

reguleringsplan for, men er avsatt i 

kommuneplanen. Disse er fordelt mellom 

nord og sør på fastlandet, nord og sør på 

Tromsøya. Også på Kvaløya er det avsatt 

betydelige boligarealer, men utbygging er 

avhengig av blant annet bedring i 

trafikkbildet i tilknytning til 

Sandnessundbrua. 

 

Det er også betydelige næringsarealer, og 

arealer til offentlig og privat tjenesteyting, 

som er avklart i kommuneplanen. 

 

Situasjonen i boligmarkedet er preget av 

stigende priser og lav byggeaktivitet som 

ikke holder tritt med veksten i folketallet. 

Gitt dagens lave byggeaktivitet rommer 

gjeldende kommuneplan mer enn 50 års 

boligbygging. Mens en mer normal og 

ønsket byggeaktivitet tilsier at gjeldende 

kommuneplan rommer fra 20 til 35 års 

boligbygging.  

 

Vegtrafikken står for vesentlig del av 

transportarbeidet innen kommunen. Det er 

nær sammenheng mellom arealbruk og 

transport, situasjonen med 

«utbyggingskvote» på Kvaløya begrunnet i 

trafikksituasjonen illustrerer dette. 

Prosjektet Transportnett Tromsø følger opp 

«Vegvalg Tromsø», med henblikk redusert 

vekst i personbiltrafikk og økt vekst i 
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alternativ transport (kollektiv, sykkel og 

gange). På enkelte punkt i vegnettet synes 

kapasitetsgrensen å være nådd, men økt 

bruk av alternativ transport vil kunne bidra 

til avlasting og bedre framkommelighet på 

vegnettet. 

 

Hovedmål: 

Arealplanleggingen skal sikre en robust 

byutvikling, gjennom transformasjon i 

eksisterende byggeområder og 

fastsetting av nye områder, slik at 

bydelene supplerer hverandre. Det skal 

sikres gode forbindelser for både 

gående, syklende og kollektivreisende. 

 

1.2 Hovedutfordringer 
Følgende hovedområder er foreslått som 

analysetema i kommuneplanarbeidet: 

1. Bolig 

2. Klima 

3. Samferdsel 

4. Knutepunktstrategi og bydeler 

5. Næring 

6. Landbruks-, natur-, frilufts- og 

reindriftsområder 

 

1.2.1 Bolig 
 

Delmål: 

1. Møte befolkningsveksten med 

effektiv tilrettelegging for økt 

boligbygging. 

2. Skape attraktive bo- og nærmiljø. 

 

Det må til økt boligproduksjon i Tromsø. 

Samtidig er det helt vesentlig å samordne 

utbyggingen, for å oppnå en optimal 

utnyttelse av arealer og teknisk og sosial 

infrastruktur. Det er gjennom samordning, 

styring og samarbeid en langsiktig og 

bærekraftig utvikling i arealbruken oppnås, 

i tråd med knutepunktstrategien.  

 

Samordning mellom arealplanleggingen og 

arbeidet med boligpolitisk handlingsplan er 

en annen viktig utfordring. Areal-

planlegging skal sikre nødvendig 

arealbruk, mens gjennom boligpolitikken 

skal utvikles virkemidler og verktøy, og 

sammen berede grunnen for økt 

boligbygging.  

 

Utbygging gjennom fortetting er viktig for 

effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur. Samtidig skal marka-arealer, 

viktig grønnstruktur og uteromskvaliteter 

ivaretas. God sammenheng mellom 

bebyggelsens struktur, infrastruktur og 

grønnstruktur krever også samarbeid, 

samordning og koordinering av tiltak og 

planprosesser, og er krevende særlig i en 

situasjon med høy byggeaktivitet.  

 

Utredningstema: 

Hvordan kan økt boligbygging skje 

innenfor rammen av kapasitet i sosial og 

teknisk infrastruktur. Arbeidet skal 

koordineres med bl.a. vedtatt strategi for 

bygg og eiendommer til helse og omsorg, 

samt boligpolitisk handlingsplan. 

 

 
Urban fortetting. 
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1.2.2 Klima 
 

Delmål: 

Skape et robust samfunn som kan 

mestre uforutsette hendelser og 

situasjoner. 

 

Klimaendringene i form av hyppigere og 

mer intens nedbør, skredfare, 

havnivåstigning og stormflo stiller krav til 

hvor og hvordan utbygging skjer. 

Konkretisering av dette i forhold til ny 

bebyggelse følger i store trekk av 

forskrifter, men også av de risiko- og 

sårbarhetsanalyser som skal være en del av 

arealplanleggingen som skjer. 

 

Utredningstema: 

Vurdere mulige konsekvenser av 

klimaendringer i forhold til arealbruk. 

 

1.2.3 Samferdsel 
 

Delmål: 

Skape et effektivt og framtidsrettet 

transportsystem med rom og flyt for 

kollektivtrafikk, gående, syklende og 

privatbiler, kjennetegnet av økt vekst i 

kollektivtrafikk og redusert vekst i 

biltrafikk. 

 

Transportnett Tromsø er et 

samarbeidsprosjekt mellom Statens 

vegvesen, Troms fylkeskommune og 

Tromsø kommune. Prosjektet bygger på og 

er en videreføring av Konseptvalg 

utredning (KVU) – Vegvalg Tromsø, som 

ble vedtatt i 2010. Et effektmål er at i 2030 

skal halvparten av alle reiser i byområdet 

foregå med miljøvennlige transportformer; 

gange, sykling eller kollektivtrafikk. 

Videre er følgende ny tiltak skissert i 

Vegvalg Tromsø: Ny vegforbindelse E8 – 

Fv 862 (Langnes) i tunnel og ny 

vegforbindelse til Kvaløya. Dette fordrer 

god samkjøring mellom 

kommuneplanarbeidet og prosjektet 

Transportnett Tromsø. 

 

Utredningstema:  
Det skal utredes hvordan byveksten kan 

styrke grunnlaget for økt bruk av alternativ 

transport (gange, sykkel og 

kollektivtrafikk). 

 

 
Gode veiløsninger for god kollektivtilgang bør 

planlegges i nye store utbyggingsområder. 

 

1.2.4 Knutepunktstrategi og bydeler 
 

Delmål:  

Arealplanleggingen skal vektlegge 

konsentrasjon av utbyggingen for 

effektiv utnyttelse av infrastruktur og 

arealer. 

 

I Planstrategi 2012-2015 har 

kommunestyret trukket fram viktigheten av 

en knutepunktstrategi for en mer effektiv 

utnyttelse av arealer og infrastruktur. Tre 

primære knutepunkt er pekt ut, det gjelder 

Sentrum, Breivika og Langnes. Det som 

karakteriserer disse er at stedene både er 

knutepunkt for kollektivtrafikk og 

tyngdepunkt for handel, men også preget 

av stor aktivitet og med mange 

arbeidsplasser innen forskjellige bransjer 

og sektorer. 

 

Typisk bør trafikkskapende virksomheter 

være i de mest sentrale delene av 

kommunen, så som sentrum og Breivika og 

Langnes. Det er aktuelt å tilstrebe 

ytterligere lokalisering av 
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arbeidsplassintensive virksomheter til slike 

områder. 

 

Sekundære knutepunkt kan knyttes til 

bydelssentra, slik disse er omtalt i 

gjeldende kommuneplan. Det gjelder 

Kvaløysletta (Slettatorget), Kroken og 

Tomasjordnes, Tromsdalen, Hamna, 

Stakkevollan, Stakkevollvegen og Sør-

Tromsøya. Disse stedene er ikke i samme 

grad som de forannevnte tyngdepunkt for 

kollektivtrafikk og arbeidsplasser innenfor 

mange sektorer. Men på den annen side er 

innslaget av boliger mye større, og 

ytterligere boligbygging er aktuelt. 

 

Med bakgrunn i helhetlige vurderinger, 

herunder av egnethet i forhold til 

miljøvennlige transportformer, fastsettes 

hvilke knutepunkt og bydeler som er egnet 

for konsentrert utbygging. Dette gjelder 

også annen privat og offentlig 

tjenesteyting. Utbyggingstakten og 

tidspunkt må også ses i forhold til kapasitet 

i både sosial og fysisk infrastruktur samt 

økonomi.  

 

Det avklares om gjeldende arealplan og 

tilhørende bestemmelser i de aktuelle 

områdene er tjenlige, eller om det er behov 

for endringer. Er det behov for vesentlige 

endringer i arealbruk, kan båndlegging i 

påvente av ny arealplan (kommunedelplan 

eller reguleringsplan) for helhetlig 

utvikling av knutepunkt eller bydelssentra 

være aktuelt. 

 

Utredningstema: 

1. Arealplanarbeidet skal konkretisere 

utbygging i tråd med 

knutepunktstrategien. Det gjelder både 

bolig- og næringsformål samt 

offentlig/privat tjenesteyting. 

2. Folkehelseperspektivet skal være 

grunnleggende for arbeidet gjennom å 

se på tilgang til attraktiv bynær 

grønnstruktur og rekreasjonsområder, 

samt et utbyggingsmønster som 

vektlegger alternativ transport (gange 

og sykling) til daglige gjøremål. 

 

 
 

1.2.5 Næring 
 

Delmål: 

Arealplaner skal legge til rette for 

næringsutvikling i tråd med føringer i 

overordnede og strategiske planer. 

 

Typiske næringsformål som forretning, 

kontor, offentlig og privat tjenesteyting er 

arealeffektive og tilstrebes lagt til 

knutepunktene og sentrale partier i 

bydelene. Tyngst er innslaget av 

næringsformål i de primære knutepunktene 

(sentrum, Breivika og Langnes). Her er det 

kapasitet i gjeldende planer og i de 

planprosesser som pågår. 

 

Områder for mer arealkrevende former for 

næringsvirksomhet er avsatt i gjeldende 

plan, og er under utvikling og 

opparbeidelse i betydelig omfang i ulike 

deler av kommunen, f.eks. Tønsnes 

industrihavn. 

 

Utredningstema: 

Planarbeidet skal avklare behov for 

områder til arealkrevende 

næringsvirksomhet.  
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1.2.6 Landbruks-, natur-, frilufts- og 
reindriftsområder (LNFR) 
 

Delmål: 

1. Forvaltning og utvikling av 

friluftsområder og grønnstruktur 

skal bidra til økt friluftsliv og 

attraktive nærmiljø. 

2. Forvaltning og utvikling av øvrige 

LNFR-områder skal sikre 

grunnlaget for landbruk og reindrift. 

 

Bruk av LNFR-formål og grønnstruktur til 

friluftsliv er vesentlig i et 

folkehelseperspektiv, og særlig viktig nært 

større boligkonsentrasjoner. Gjennom den 

fortetting som skjer blir dette stadig 

viktigere. Som grunnlag for tilrettelegging 

og forvaltning av grønnstrukturen og 

LNFR-områder vil det bli utarbeidet en 

samlet vurdering av bynære marka- og 

strandarealer. Vurderingen skal 

differensiere disse arealenes verdier som 

produksjonsgrunnlag, nærmiljø og 

rekreasjon, friluftsliv, naturmangfold og 

landskapsbilde. 

 

Kommunestyret har i vedtatt landbruksplan 

tatt til orde for sikring av arealer for 

landbruksproduksjon. Sentralt er 

utarbeidelse av beitebruksplan, som 

aktualiserer bruk av hensynssone. I tillegg 

synliggjøres andre viktige verdier og 

funksjoner, som kulturlandskap og 

bygningsmiljø, gjennom utarbeidelse av 

temakart. Videre utarbeides forslag til 

bestemmelser i kommuneplanen for å sikre 

at beitebruk og gjerding blir avklart i 

reguleringsplaner. 

 

Utredningstema: 

Konsekvenser for miljø og samfunn av nye 

byggeområder utredes i tråd med plan- og 

bygningsloven og forskrift om 

konsekvensutredning. 
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1.3 Andre plan- og utredningsoppgaver 
 

Nedenfor er det listet opp supplerende plan- og utredningsoppgaver som utdyper den mer 

generelle beskrivelsen foran. 

 

 

Klimaendring 

Avklare behov for nye retningslinjer og bestemmelser 

eller hensynssoner i forhold til bebyggelse og anlegg. 

 

Støy og støv 

Gjennomgang av støybestemmelser i gjeldende KPA. 

Utrede om felles vurderingssone for støy og støv er 

tjenelig. 

 

Energi 

Gjeldende KPA og foreliggende forslag til 

reguleringsplaner gjennomgås med henblikk å sikre 

traseer for fjernvarmenett der slik energiforsyning er 

aktuelt. 

 

Avfall 

Det avklares om krav til avfallssug skal tas inn 

områdevise bestemmelser til KPA (kap. 2.5 i gjeldende 

plan)  

 

Spredt bolig- og hyttebygging 

Gjennomgang av dagens KPA- bestemmelser med 

henblikk på forenklet adgang til spredt utbygging. 

 

Utfartsparkering 

 

Sikre arealer i forbindelse med viktige utfartsområder. 

 

Parkering 

 

Revisjon av krav til parkering for byggeområder. 

Samarbeid med Transportnett Tromsø. 

 

Sekundærrensestasjon 

 

Det pågår arbeid med hovedplan for avløp. Areal til 

sekundærrensing sikres for å møte sannsynlig skjerping 

av utslippskrav fra renseanlegg. 

 

Kommunedelplan for Ramfjorden 

 

Planen innlemmes i arealdelen til kommuneplan. 

 

Interkommunal kystsoneplan 

 

Planen innlemmes i arealdelen til kommuneplan. 

 

Gravplasser 

 

Sikre tilstrekkelig areal. 

 

Områdevise bestemmelser 

(kap 2.5 i gjeldende KPA) 

Knutepunktstrategien og strategi for bygg, anlegg og 

eiendom til helse og omsorg innebærer konsentrasjon av 

utbygging. Fortsatt fortetting (jfr. foreliggende 

reguleringsforslag) fordrer gjennomgang av kapittel 2.5 

og rekkefølgekrav. (Barnehage- og skolekapasitet, 

trafikksikkerhet, kollektivbetjening, grønnstruktur, 

vannforsyning, avløp (spillvann og overvann m.v.) 

 

Petromaritim plan og strategisk 

næringsplan 

 

Planene vurderes i forhold til eventuelle 

arealdisponeringer 

 

Varehandel - senterstruktur 

 

Med bakgrunn i mekling gjøres endring i bestemmelser i 

ny KPA. 

Transport,  

jf. kommunestyresak 168/14 

Det settes av arealer til fremtidig Tindtunnel på 

Tromsdalssiden. 
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1.4 Byvekst i et 30-årsperspektiv 
Byutvikling preges av langvarige 

prosesser, det kan gå 20-30 år fra de første 

skisser og tanker til prosjektet er realisert – 

et tidsrom som tilsvarer en generasjon. Det 

er dermed behov for å se lenger enn den 

vanlige 12-årsperioden, som er vanlig når 

juridisk bindende arealbruk skal utformes. 

 

Utviklingen skjer i sprang, eller i brudd 

med det lineære og jevne forløpet. En 

robust strategi må ta høyde for dette, og 

konfronteres med ulike nasjonale og 

globale utviklingstrender. Om 30 år har 

Tromsø by 250-årsjubileum, og 2044 

velges som ståsted for betraktninger om 

utbyggingsmønstre og alternative 

framskrivinger av folketall. De mest 

optimistiske vekstanslagene tilsier at 

jubilanten da har over 100.000 innbyggere. 

Det vil si at en folkemengde større enn 

Harstads skal finne sin plass. 

 

Som bakgrunn for beskrivelsene av 

utbyggingsmønstre vises det til de ulike 

framtidsbildene, jf. kapittel 6.2.7. Flere 

ulike utbyggings- og byvekstalternativer 

drøftes, særlig konsekvenser i form av 

investeringsbehov, driftskostnader og  

utnyttelse av eksisterende infrastruktur og 

anlegg, og behov for ny infrastruktur. Det 

vises her til planarbeidet i Transportnett 

Tromsø, herunder ny Kvaløyforbindelse, 

og diskusjoner om andre store infra-

strukturanlegg (E8, fylkesveg 91 og 53). 

Alle disse planene må også ses i et 

«regionforstørringsperspektiv», som 

utvider Tromsøregionen og bidrar til et 

større og mer robust arbeidsmarked. Et 

slikt perspektiv aktualiserer også andre 

former for samferdsel mellom byene i 

fylket og landsdelen.   

 

Kvalitetene og effektene som kan oppnås i 

de forskjellige alternativene sammenlignes, 

spesielt i forhold til dagens ambisjoner for 

byutvikling (knutepunktstrategien). I 

sammenligningen mellom alternativene 

legges også stor vekt på vilkår for 

gjennomføring, særlig med hensyn til 

robusthet i forhold til sviktende 

forutsetninger. Et meget gunstig alternativ 

kan kreve vesentlige investeringer tidlig i 

en utbyggingsperiode, men kan vise seg 

mindre gunstig enn et alternativ hvor 

investeringsbehovet oppstår når 

befolkningsgrunnlaget er større. 

 

 

 
Se framover – med kunnskap om en rik historie! 

                                                       Skulptur laget av Per Ung: Helmer Hansen med hundespann. 
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