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1. Hva saken gjelder 

Planprogram for Nordbyen områderegulering – høringsutkast datert 23.09.15 ble i sak 313/15 

vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byrådet, med høringsfrist 30.11.15.  

Det er kommet 17 innspill til høring av planprogrammet.  Innspillene viser både merknader til 

planprogrammet og innspill til planen. Denne saken bygger på merknader og andre diskusjoner 

underveis i planarbeidet som påvirker planprogrammets innhold og vekting av oppgaver. 

Følgende tema berøres i denne saken: 

A. Klimavennlig, smart og attraktiv bydel skrives inn i målsettingene  

B. Reguleringsplan for Vervet: omkamp avvises  

C. Lokalisering av nytt Tromsø museum i sentrum: egen prosess  

D. Ny byform utforskes gjennom parallelle oppdrag for området nord for brua  

E. Felles løsninger av infrastruktur i etablert by krever nye gjennomføringsstrategier 

F. Uteromsplan : Tromsø kommunes satsningsområde etter planvedtak , jfr E) 

G. Planprogrammet gir ikke rammer for konkrete prosjektforslag  

H. Planregime etter vedtatt plan, herunder revisjon av gjeldende sentrumsplan 

I. ROS-analysen: tilgjengelighet for nødetater må inngå her  

J. Planavgrensing utvides mot øst  

K. Fremdriftsplan forlenges noe  

L. Utvidelse av Ressursgruppa  

M. Finansiering av planarbeidet – kostnadsdeling private og kommunen  

 

 

 

 

2. Saksutredning  



 

Planen og 

planarbeidets 

formål 

Planarbeidet skal legge til rette for helhetlig og klimavennlig byutvikling med 

følgende ambisjoner:  

Visjonen er at Nordbyen skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad. 

Målene for Nordbyen bygger opp under en klimavennlig, smart og attraktiv 

byutvikling som ivaretar Tromsøs egenart. Dette tilsier bl.a. funksjonsblanding 

mellom næring, attraksjoner og boliger, ivaretakelse av bymiljø, landskap, uterom 

og kulturminner sett i forhold til tetthet og høyder i bebyggelsen, at klimavennlige 

løsninger av trafikk på bynivå konkretiseres i Nordbyen med mer.  Se kap 2 i 

planprogrammet.  

Planen skal skape forutsigbarhet og forenkle videre prosjektutvikling mest mulig, 

og gjøre området attraktivt for nye etableringer. 

 

Formålet med 

planprogrammet 

Planprogrammet gir informasjon om planinnhold og – prosess, og skal gjøre det 

enkelt å komme med forhåndsmerknader til planen. Planprogrammet er også en 

del av medvirkningsprosessen hvor både grunneiere og regionale myndigheter 

inkluderes. 

 

Innspill ved 

høring av 

planprogrammet   

Det er kommet 17 innspill. Et flertall av innspillene er fra offentlige instanser, 

mange fra beboere og andre interessenter og to fra utbyggere. I tillegg noen 

interne muntlige innspill. Innspillene viser et stort engasjement for planområdet. 

Få innspill fra utviklingsaktører i området tolkes som tilfredshet med prosessen så 

langt.  

 

Innholdsmessig vises det til vedlagte oppsummering av skriftlige innspill med 

Byutviklingssjefens kommentar til det enkelte punktet i hvert av innspillene. 

 

Innspill til 

planprosess og 

planens innhold  

 

Innspillene er gjennomgående positive til planprosessen slik den er lagt opp. Det 

har vært stor deltakelse på møter i Ressursgruppa, og det er brukt tid på dialog en-

til-en med en stor del av grunneierne og andre aktører i området. Høringsutkastet 

til planprogrammet er også presentert i Planforum på fylkesnivå.  

 

Tilbakemeldinger tilknytta planens fremtidige innhold er i all hovedsak i tråd med 

de vedtatte målsettingene for planen: 

- bydelen må utvikles basert på sin rike historie,  

- ny bebyggelse må ha næring og utadretta virksomheter på plan 1 mot 

attraktive uterom og bolig over,  

- sentrum trenger urbane boliger for å overleve, og bolig er også en faktor 

for næringsutvikling  

- byrommene har stort potensiale men er trafikk- og støyutsatt i dag,  

- området nord for brua står foran transformasjon og tåler store høyder 

- vurdere krav til parkering og uterom opp mot gjennomføringsstrategier for 



felles og/eller offentlig løsninger 

- området som helhet bør få tilgjengelighet for alle / universell utforming  

Innspillene medtas i selve planutviklingen våren -16. Det forventes mer brytning av 

meninger ved utvikling og høring av det konkrete planforslaget.  

 

Endringer av 

planprogrammet  

A-M 

 

Under oppsummeres de viktigste diskusjonene i forkant av fastsetting av 

planprogrammet. Noen av temaene er basert på innspill, og noen løftes frem som 

spesielt viktige fokus inn i planarbeidet som følge av at planprosessen avdekker 

problemstillinger. Noen tema medfører endring/presisering av planprogrammet.  

 

 

 

Kompakt 

byutvikling er 

klimavennlig 

 

Smart city 

 

 

 

 

 

 

A. Tydeliggjøre klimavennlig byutvikling som samfunnsmål  

 

Det må tydeliggjøres sterkere at utvikling og fortetting av Nordbyen med næring, 

boliger og attraksjoner i seg selv vil være klimavennlig, fordi det bidrar til kompakt 

byutvikling som minsker transportbehovet.   

Internasjonalt er det mange byer som søker å forene ny teknologi og klimavennlig 

byutvikling, ofte beskrevet under samlebegrepet «smart city». Noen fellestrekk er 

at gamle industri- og lagerområder – ofte sentrumsnære - forlates, og fylles med 

nye næringer som er kompatible med bolig og nye boliger, noen ganger også med 

nye boformer.  Nordbyen inngår i så måte i en internasjonal trend for 

transformasjon og urbanisering av byer. Man har muliget for å bruke Nordbyen 

som en «Arctic smart city living lab» under EU-programmer for denne typen 

byutvikling, og dette vurderes i det videre arbeidet. Visjon og mål må også være 

vurderingskriterier for scenariene. Se kap 2 Målsettinger og 4.2. Visjonen og fire 

scenario. 

 

 

 

Vervet  

 

B. Reguleringsplan for Tromsø skipsverft: omkamp avvises  

 

Reguleringsplan for Vervet er nylig vedtatt. Likevel ber mange av innspillene om 

omkamp på denne.  Vedtatt plan for Vervet videreføres, i prinsippet uten 

endringer. Dersom ytre prosesser som det er stor enighet om (for eksempel 

lokalisering av Tromsø museum) tilsier endringer, kan dette gjøres så lenge det 

ikke utfordrer nasjonale hensyn. Føringene fra Riksantikvaren mht utformingskrav 

som følge av fredninger og vern er endelig avklart av Kommunestyret, og skal ikke 

utfordres. Planprogrammet presiseres vedr rammer for evt endringer av planen for 

Vervet. Se kap 4.3.8 Planregime. Se også pkt H) planregime.   

 

 

 

Tromsø museum 

 

C. Lokalisering av Tromsø museum: egen prosess   

 

Det er mange innspill som tar til orde for at Tromsø museum skal lokaliseres i 

Nordbyen. Lokalisering av Tromsø museum er underlagt en egen prosess ledet av 

Kunnskapsdepartementet. Regjeringa har vedtatt at en samla løsning (utstilling og 

magasin) skal lokaliseres til Tromsø sentrum. Tomt på Vervet var en av tre aktuelle 



tomter utredet av Tromsø kommune høsten -15, og er med i videre utredninger.   

Kommunens valg av tomt ventes besluttet i løpet av 2016.  Se kap 4.3.1 Arealbruk. 

 

 

 

Parallelle 

oppdrag drøfter 

byform  

 

D. Ny byform utforskes gjennom parallelle oppdrag for området nord for brua  

 

Det delområdet som kommer til å gjennomgå den mest tydelige transformasjonen, 

både mht funksjon og form, er området som ligger nord for brua. Det er enighet 

med de aktuelle grunneierne i området at en tar i bruk parallelle oppdrag som 

tilnærming til diskusjon av byformen; forholdet mellom uterom og bebyggelsens 

struktur, tetthet og høyder. 

Oppdragene skal være basert i analyse og avklarte premisser vedrørende for 

eksempel trafikkmønster, fyllingsfront, prinsipper for uterom med UU-krav etc.  

Hensikten er å få et godt underlag til planens bestemmelser og retningslinjer for 

byformen. Se kap 4.3.3 Byform: bebyggelse, uterom og aktiv sjøfront, jfr  4.3.7 

gjennomføringsstrategier. 

 

 

 

Det er deling 

som er smart by 

 

 

Andre krav til 

gjennomføring i 

etablert by 

 

 

Rød, grønn og 

grå infrastruktur 

 

 

 

 

Mulighet for 

felles løsninger 

 

 

 

 

 

Kommunen må 

samordne  

 

 

Utbyggings-

tjenesten må 

avklare strategi 

E. Gjennomførinsgstrategier for felles løsning av nødvendig infrastruktur  

 

Presidenten i NAL har sagt: Det er delingen som byen til by, og gjør byen smart!    

Bybygging gir andre muligheter og utfordringer enn feltutbygging, og krever derfor 

andre måter å løse planlegging og gjennomføring. 

Transformasjon i etablert by stiller andre krav til gjennomføringsstrategier og 

virkemidler enn de som er vedtatt og brukes i Tromsø pr idag, og som er innrettet 

mot utbygging av nye områder. 

Infrastruktur som følger med bolig og anna arealbruk i sentrum må løses i 

samarbeide mellom det offentlige og private utbyggere. Dette gjelder: 

i. Rød: Skolekapasitet/skolevei, barnehager, integrerte kommunale boliger  

ii. Grønn: Leke-/utearealer, offentlige byrom som parker, plasser og kaier  

iii. Grå: Parkering, veier, varelevering og VVA/energi 

 

Kommunen kan gjennom PBL stille krav til parkering og utearealer til hvert enkelt 

prosjekt. Det må vurderes om disse kan løses i felles anlegg med bidrag fra 

utbyggerne, fremfor at de kreves løst på egen tomt. Parkering kan for eksempel 

frikjøpes og løses i felles anlegg i nærheten, bydelslekeplass kan frikjøpes og 

midlene gå til oppgradering av offentlig park eller plass.  

 

Dersom en skal lykkes med gjennomføring av felles løsninger krever det at både 

planleggingsfasen og gjennomføringsfasen har fokus på samordning av tiltak, både 

mht tid, kvalitet og økonomi. Det er bare kommunen som kan ta rollen som en slik 

samordner. Reguleringsplaner, økonomiplan og utbyggingsavtaler må samordnes. 

Det kan være aktuelt å bruke virkemidler som utbyggingsplaner/-programmer, 

refusjonsbestemmelsene i PBL og urbant jordskifte i selve gjennomføringen. 



og virkemidler 

 

 

Kommunen må 

avklare 

skolekapasitet i 

forkant av 

regulering  

 

 

 

 

 

 

Utbyggingstjenesten er utfordret på å avklare dette ifht gjeldende verktøy og 

rammer for gjennomføring, planprogrammets kap 4.3.7. gjennomføringsstrategier.  

 

Et eksempel på infrastruktur som er et rent kommunalt ansvar og bør planlegges i 

tidlig planfase og helst på kommuneplan-nivå, er skolekapasitet. En analyse viser at 

forventa utbygging av boliger i Nordbyen og på Stakkevollveien 

byutviklingsområde (eks utfyllinger) kommer til å gi behov for en ny barneskole.  

Kommende utfyllinger, og viljen til flere boliger i sentrum slik det er uttrykt politisk 

ifbm revisjon av sentrumsplanen kan bety behov for en ny skole i sentrum på sikt, 

da Gyllenborg har begrensa muligheter for utvidelse.  Når kommunen bygger bør 

en tenke integrering av flere funksjoner. En barneskole om dagen kan være 

grendehus på kveld. Skolegården kan være park og lekeplass. En vil derfor 

undersøke muligheten for en barneskole integrert i bebyggelse og uterom 

gjennom parallelloppdragene for Nordbyen. 

 

 

 

Ambisjon for 

uterommene  

 

 

 

 

 

 

Generell 

problemstilling: 

Nye høydekrav 

og tilgjengelighet 

for alle 

 

 

Uterom som 

prioritert 

utbyggings-

prosjekt 

 

F. Uteromsplan: Tromsø kommunes satsningsområde etter planvedtak , jfr E) 

 

Ambisjonen er å etablere et sammenhengende uterom som blir selve ryggraden i 

bydelen og binder den sammen, fra dagens gågate til og med Hansjordnesbukta. 

Byrommet skal bygges opp i sekvenser gjennom en grønnere Jaklins plass, et 

revitalisert torg ved Skansen og et nytt byrom i aksen fra Skansen og nordover til 

Bukta som synliggjør de lange historiske røttene.  Parallelt skal det etableres en 

sjøfront som er tilgjengelig for gående og syklende. 

Nye krav til høyder som følge av havnivåstigning satt opp mot mål om 

tilgjengelighet for alle gir en sentral problemstilling som vil gjelde alle sjønære 

arealer i Tromsø: skal utearealene heves opp mot cote 4 for å gi trinnfri adkomst til 

bygg, eller skal vi ha ramper opp fra lavere terreng? Dersom terrenget heves opp 

mot cote 4, hvordan løses overgangene til eksisterende terreng og til sjø? 

Uteromsplan for Nordbyen blir en egen illustrasjonsplan / rammeplan for uterom. 

Hele eller deler av uteromsplanen søkes gjennomført som utbyggingsprosjekt i 

neste fase, etter vedtak av områdeplanen.  Prosjektering, finansiering og bygging 

har mulighet for både statlig og privat delfinansiering.  Planen skal bl.a. inneholde 

en god del av infrastrukturen omtalt under pkt E), herunder felles leke- og 

uteoppholdsarelaler i offentlige parker/plasser og ny etablering av samlet anlegg 

for VAO (vann, avløp og overvann)/energiløsninger.  

Se kap 4.3.3 Byform: bebyggelse, uterom og aktiv sjøfront og 4.3.6 Utfylling i sjø, 

VAO, energi og havnivåstigning, jfr  4.3.7 Gjennomføringsstrategier. 

 

 

 

Prosjekter 

avklares i plan, 

G. Utbyggere med prosjekter  

 

To utbyggere lufter muligheten for sine prosjektforslag innafor planområdet.  

Planprogrammet tar ikke stilling til konkrete prosjektforslag innafor planområdet, 



ikke i program 

 

disse vurderes i planprosessen. Rammene for utbygging vil framgå av forslag til 

områderegulering. 

 

 

 

Revisjon av 

sentrumsplan, 

Nordbyen som 

pilot  

 

 

 

 

 

 

 

Planregime 

utredes i 

planarbeidet, 

ikke i program 

 

H. Planregime, herunder revisjon av gjeldende sentrumsplan  

 

Byrådet har i februar -16 signalisert en ambisjon om å revidere gjeldende 

sentrumsplan fra 2008. Bakgrunnen er ønske om flere boliger i sentrum, behovet 

for nye samarbeidsmodeller/gjennomføringsstrategier samt ønske om en ny 

vurdering av bebyggelsens struktur, tethet og høyder sett opp mot mot ande 

urbane kvaliteter i sentrum.  Disse diskusjonene føres i planen for Nordbyen, og 

kan danne et godt underlag for de prinsipielle problemstillingene som må drøftes i 

en ny sentrumsplan. Dette gjelder også vernediskusjonen som vil være sentral i ny 

sentrumsplan, og som også berøres i planen for Nordbyen (Skansenområdet). 

 

Det oppfattes uklart av Fylkeskommunen og andre hvilke planer som skal gjelde, 

og hvilke som skal oppheves etter at områdeplanen vedtas. Det er satt opp et 

utredningstema i kap 4.3.8 Planregime som nettopp skal definere  

i. områdeplanens rolle i planhierarkiet, hvilke planer som skal gjelde, og 

hvilke oppheves der motstrid og forrang vurderes. 

ii. aktuelt detaljeringsnivå ifht å styre nye prosjekter, herunder plankrav  

Begge disse tema vil vurderes i forbindelse med planutforming i fase 2D. 

Det er konkret nevnt to forhold som allerede er avklart mht planregime, men det 

er behov for at planprogrammet ytterligere tydeliggjør at: 

i. Vedtatt plan for Vervet videreføres, se pkt B) over 

ii. Gjeldende frednings- og verne- og bevaringsvedtak tilknytta historisk 

bebyggelse og anlegg videreføres. Dette konkretiseres i fase 2D.  

Se kap 4.3.8 Planregime. 

 

 

 

Planavgrensing 

utvides mot øst  

I. Planavgrensing utvides mot øst (se kap 3.1 i planprogrammet) 

 

Som følge av foreløpige undersøkelser av grunnforhold og premisser for utfylling i 

sundet, ser en at forvarsel av planområdet bør utvides noe ut i sundet mot øst.  

Det legges inn en oppdatert avgrensing av planområdet i planprogram til vedtak. 

Direkte berørte offentlige instanser Tromsø havn, Kystverket, Fylkesmannen 

varsles om dette i eget brev, ellers anses det tilstrekkelig at planutvidelsen 

fremkommer i planprogram til vedtak.   

 

 

 

 

J. Flere momenter til ROS-analysen (se kap 4.6)  

 

Fylkesmannen viser til at også tilgjengelighet for nødetater må inngå i ROS-

analysen, i tillegg til urbant overvann og skolevei/trafikksikkerhet. Se program for 

ROS-analysen i tabell kap 4.6. 

 



 

 

 

K. Utvidelse av ressursgruppa (se kap 5.3 i planprogrammet) 

 

Ressursgruppa utvides med en representant fra Kommunalt råd for mennesker 

med funksjonsnedsettelser. 

 

 

 

 

 

 

Forskyvning av 

fremdrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslag 

september 

L. Fremdriftsplan (se kap 5.3 i planprogrammet) 

 

Det er lagt opp til en ganske stram fremdrift, med aktiviteter i fire faser, med 

delfaser under, jfr fremdriftsplan vist i kap 5.3.  

 

Fasene og organiseringa står fast. Men det er behov for å bruke mer tid enn det 

som var vist i høringsutkastet til planprogrammet, slik at aktivitetene forskyves. 

 

Fastsetting av planprogram er to mnd forsinket. Dette pga ønske om å prioritere 

og forsere utlysningen av parallelle oppdrag, slik at disse kan avsluttes før 

sommeren. Som følge av at mulighetsstudiet i fase 2C gjennomføres som parallelle 

oppdrag vil det også ta noe mer tid. 

 

Flere analyser i fase 2B er forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan, for 

eksempel gjelder dette  

• trafikkutrening som er avhengig av beslutninger i TNT-prosjektet og ekstern 

modellering av trafikk  

• grunnundersøkelser som har vært avhengig av kapasitet i laboratorier  

• strømningsanalyser igangsatt etter grunnundersøkelser  

 

Dette betyr at aktivitetene i fase 2 forlenges med 1-2 mnd, og at fase 3 og 4 

forskyves tilsvarende.  I praksis betyr dette at planforslag kan sendes til offentlig 

ettersyn først etter sommeren, antatt september, ikke mai som opprinnelig 

planlagt. 

 

 

 

Kostandsdeling  

 

 

 

 

 

Kommunen 

betaler parallelle 

oppdrag  

M. Finansiering av planarbeidet (se kap 5.4 i planprogrammet) 

 

Tabellen under viser kostnadsdeling for de ulike delutredningene i planen.  

 

KU utfylling ved Seminarnesset: De aktuelle grunneierne har tatt ansvar for 

kostnader med grunnundersøkelser (grunnforhold og forurensing), samt 

strømningsanalyse som skal vise evt konsekvenser for strømningsforhold i sundet.  

 

Parallelle oppdrag (se også pkt D) over): De aller fleste av de aktuelle grunneierne 

nord for brua har uttrykt seg positive til kostnadsdeling 50/50 med kommunen for 

utgifter til parallelle oppdrag.  

Byutviklingssjefen ønsker at kommunen fullfinansierer de parallelle oppdragene, 

og har satt av 900 000,- til formålet – 300 000,- pr deltaker i honorar.  I tillegg til 

dette kommer egeninnsats rundt fasilitering av konkurransen, og noen mindre 

honorar til juryemedlemmer og innledere på oppstartseminar.  

 

Oppsummert er kostandsfordelingen slik:  

 

 TK Private  merknad 



Scenario 100%   

Grunnundersøkelser    100%  

Strømningsanalyse  100%  

KU trafikk 100%  Sammen med SVV og TFK 

Rammeplan VAO 100%   

Rammeplan uterom  100%   

DIVE kulturminner 100%   

Støyanalyse  100%   

Parallelle oppdrag  100%  900.000,- 
 

  

 

 

Saksdokumenter 

Vedlagte 

saksdokument 

 

1) Planprogram: PLAN 1846 Områderegulering Nordbyen, datert 15.02.16 

2) Merknadsoversikt med Byutviklingssjfens kommentar, datert 17.12.15 

 

Berørte planer 

og plan-

strategiske 

dokument  

– ikke vedlagt 

Kommuneplanens arealdel 2011-2022 

Sentrumsplanen 2008 

En rekke gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet   

 

 
 

3. Vedtakskompetanse 

 
Ihht PBL §12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger skal planprogram 

fastsettes av Kommunestyret.  

I delegasjonsreglement for Byrådet §18 tredje avsnitt kulepkt 1 er det delegert til Byrådet å selv 

fatte avgjørelser når det gjelder  planprogram og andre forslag til program og føringer for 

planarbeide ihht PBL §12-9. 

 
 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJAÆ  
 


