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Agenda 

1. Innledning 

2. Stadfesting av planprogrammet 

3. Status analyser (inkl spørsmål, men drøfting etterpå): 
a. Visjon og scenarier 

b. KU trafikk 

c. KU kulturminner (DIVE) 

d. Max utfylling / strømningsanalyse / marinarkeologi

e. Skolekapasitet 

f. Byform – landskap, uterom og bebyggelse 

4. Oppsummering analyser og føringer til planen

5. Parallelle oppdrag

6. Drøfting og synspunkter 

7. Videre arbeide



Prosess / hensikten med møtet 



Stadfesting av planprogrammet – tema 

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 rød, grønn og grå infrastruktur i etablert by krever nye 
gjennomføringsstrategier, og utbyggingsplan som samordner PBL og økonomi 

F. Sammenhengende uteromsplan : Tromsø kommunes satsningsområde etter 
planvedtak , jfr E) og utfordringen universell utforming og havnivåstigning 

G. Planen vil gi rammer for konkrete private prosjektforslag (ikke programmet) 

H. Planregime etter vedtatt plan, herunder revisjon av sentrumsplanen 

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

J. Planavgrensing utvides mot øst 

K. Fremdriftsplan forlenges noe 

L. Finansiering av planarbeidet – kostnadsdeling private og kommunen 



Visjon og scenarier

Visjon: Nordbyen forsterker Tromsø som arktisk hovedstad 

Klimavennlig, smart og attraktiv sentrumsutvidelse 

Mer bolig – næring – service – og plass til attraksjoner? 

Bedre infrastruktur for gange, sykkel, kollektiv 

Byform: Uterom/ møteplasser - bebyggelse/høyder/tetthet 

Historisk dybde – lokal og internasjonal 

Gjennomføringsstrategier i etablert by



Visjon og scenarier

1.Status quo (referanse)

2. Boligbyen

3. Sentrums reserve –
attraksjoner 

4. By-mix – næring, bolig og 
attraksjoner



Visjon og scenarier

1.Status quo (referanse)

2. Boligbyen
For privatiserende! 

3. Sentrums reserve –
attraksjoner 
Fortrenger/usikkert

4. By-mix – næring, bolig og 
attraksjoner
Utvide sentrum – bygge by



KU Trafikk 



KU Trafikk 

Buss og bil nordover
Buss sørover

Buss og bil nordover
Buss sørover

Kun buss 
og vare

Kun buss 
og vare



KU Trafikk 



KU kulturminner (DIVE-analysen) 

DIVE er altså en fleksibel metode, bygd opp i fire deler: Describe (beskrive) – Interprete 
(fortolke) – Valuate (vurdere) – Enable (aktivere). 

D: Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, utvikling og 
karakter?
I : Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt spesiell 
samfunnsmessig betydning?
V: Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har spesiell verdi, kan de utvikles – og 
hvor går grensene for hva de tåler?
E: Hvordan kan stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser forvaltes og 
utvikles?
(Riksantikvaren: Kulturhistorisk stedsanalyse. En veileder i bruk av DIVE).



KU kulturminner (DIVE-analysen) 

1788

1868

2015



KU kulturminner (DIVE-analysen) 



KU kulturminner (DIVE-analysen) 



KU kulturminner (DIVE-analysen) 



Maks utfylling / strømningsanalyse / marinark.



Maks utfylling / strømningsanalyse / marinark.



Skolekapasitet 



Skolekapasitet 

Bare gule felt (eksisterende utfyllinger), blå (framtidig utfylling)kommer i tillegg:



Skolekapasitet 



Oppsummering analyser 

I dag Planforslag I dag Planforslag 



I dag Planforslag 

Arealbruk byggeområder

næring    
bolig   
offentlig formål



I dag Planforslag 

Skole, barnehager, HO/kommunale boliger

Barnehage
Skole?/ skolevei  (Gyllenborg, Borgtun/Stakkevollveien barneskoler)
Seminaret bo- og omsorgssenter
Kommunale boliger integrert 

?



I dag Planforslag 

Arktisk Hovedstad – attraksjoner 

rute    
attraksjon   



I dag Planforslag 

Mobilitet (trafikk, parkering etc)

gangvei - sjøpromenade   
gangvei
sykkelvei

buss kollektiv / vare
personbil park.pl./ vare
tunnelinnslag



I dag Planforslag 

Støy og støv

støykilde    
influensområde 



I dag Planforslag 

Kulturminner

fredete  bygninger / anlegg (KML / RA, juridisk – vedtak, forskrift, automatisk)  
vernede bygninger/ anlegg (PBL)
bevaringsverdig bygningsmiljø (PBL)
nytt uterom som tolker/forteller historien(e)



I dag Planforslag 

Utfyllinger i sjø (max)

Max utfylling Seminarneset (underlag strømningsanalyse/parallelle oppdrag)
Utfylling/kai – under regulering 
Utfylling Vervet – vedtatt 



I dag Planforslag 

VAO, energi og havnivå

c+ x,x cotehøyder ute 
c+ x,x cotehøyder bygg plan 1

samla anlegg uterom/vei - VAO - energi 

c+ 2,1
c+ 2,x

c+ 3,1 
c+ 4,0



I dag Planforslag 

Byform – uterom / møteplasser

sammenhengende gangprioriterte uterom (park og plass) 
sørvendte fasader (eksisterende og nye)
siktlinjer/ ubebygde områder 



I dag Planforslag 

Byform - rammer for ny bebyggelse

Sektor som skal holdes ubebygd og uten utfylling
Uterom som binder Nordbyen sammen 
Max brutto byggeområde (bebyggelse og uterom) 



Parallelle oppdrag 

Arktisk hovedstad 
Tromsø

Pilot Nordbyen

To fokus:

Arctic smart city – hva er det?

Byform – landskap, 
bebyggelse og uterom

Rammer: 

 Funksjoner - urban mix

 Landskapsform-
fjernvirkning åpne/ 
bebyggbare sektorer 

 Max utfylling

 Mobilitet premisser 

 Kulturminner influens 

 Uterom som struktur 

 VAO Energi Havnivå 

 etc

3 forslagsstillere 

Fremdrift:

- Prekval. 31.03

- Oppstart 21.04

- Presentasjoner/utstilling 
21.06  



Parallelle oppdrag 

Arktisk hovedstad 
Tromsø

Pilot Nordbyen

To fokus:

Arctic smart city – hva er det?

Byform – landskap, 
bebyggelse og uterom

Rammer: 

 Funksjoner - urban mix

 Landskapsform-
fjernvirkning åpne/ 
bebyggbare sektorer 

 Max utfylling

 Mobilitet premisser 

 Kulturminner influens 

 Uterom som struktur 

 VAO Energi Havnivå 

 etc

3 forslagsstillere 

Fremdrift:

- Prekval. 31.03

- Oppstart 21.04

- Presentasjoner/utstilling 
21.06  



Diskusjon 

• Arktisk hovedstad – hva må til?

• Arealbruk : næring plan 1 mot offentlige byrom, bolig 

over – riktig for sentrum?

• Attraksjoner – hvilke?

• Uterom i sentrum som kommunens satsningsområde?

• Gjennomføringsstrategier – klarer vi å bygge felles 

løsninger i Tromsø (uterom, parkering, skole etc)?

• Trafikk – vil færre biler bety et løft for sentrum?

• Hva er riktig balanse mellom hensyn til kulturminner og 

hensyn til ny utfylling / bebyggelse?

• Andre tema?




