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1. Innledning  
 

Denne utkastet til program er lagd for å gi en overordnet innsikt i området og problemstillingene.  

Til oppstartseminaret vil det bli laget et fyldigere program for parallelloppdragene med en rekke 

vedlegg, og materialet vil da bli presentert med mulighet til å stille spørsmål.  

 

Tromsø kommune ønsker å belyse mulighetene for en urban sentrumsutvikling i Nordbyen, som 

underlag for områregulering. Parallelloppdrag er et lønnet utredningsoppdrag som gir anledning til en 

konstruktiv diskusjon underveis mellom kommune, grunneiere, offentlige instanser, konsulenter og 

andre interessenter. Det vil bli nærmere vurdert fram mot oppstartseminaret om de tre teamene skal få 

samme, eller noe ulike oppgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Foto: Tor Farstad iTromso - ukjent   - Truls Melbye Tiller  
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Isen trekker seg tilbake. Foto: NASA 

 
Den lille byen i det store landskapet. Foto: Ann-Sidsel Jensen  

  
Midnattsol og «mørke»tid. Foto: Truls Melbye Tiller -  Knut Jenssen iTromso 
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2. Visjon og mål  
 

2.1. Innflygning til Arktisk hovedstad Tromsø - Pilot Nordbyen 
 

Naturen på den sirkumpolare halvkule er sårbar for klimaendringer, og det er her vi raskest ser 
resultatene av en lite bærekraftig vestlig livsstil. Når isen smelter er det våre nordlige forskere som er 
først ute med varsellampene.  

Utenriksminister Børge Brende titulerte igjen Tromsø som «arktisk hovedstad» ved åpningen av årets 
Arctic Frontiers. Det handler om å ta en posisjon internasjonalt på vegne av Norge. I 2013 skrev 
avisene «Nå blir Tromsø arktisk hovedstad». Bakgrunnen var at Arktisk Råd la sitt sekretariat til 
Tromsø på permanent basis. I 2015 vedtok Tromsø kommune i sin kommuneplan at visjonen er å 
være Arktisk hovedstad. Men grunnlaget for en arktisk hovedstad ble lagt lenge før dette. Tromsø ble 
kalt «Porten til ishavet» fordi flere av polarekspedisjonene startet her, og byen var også et viktig 
sentrum for fangst og fiske i Ishavet. Tromsø er fortsatt porten til Ishavet og den arktiske naturen.  I 
nyere tid er grunnlaget for denne tittelen forsterket fra mange hold: Universitetet i Tromsø og Norsk 
Polarinstitutt med internasjonal kompetanse på arktisk forskning, konferansen Arctic Frontiers som 
arena for politikere, næringsliv og et internasjonalt forskningsmiljø. Målet har vært å sette agendaen 
i forhold til Arktis, både i livsformer, politisk og i forhold til forskningen.  

For mange er Arktis et jomfruelig landskap – uberørt, men full av ressurser som fisk, olje, gass, 
mineraler, og havområder fulle av uoppdagede medisiner og råvarer. Googler du «arktis» får du opp 
bilder av is, natur, åpne landskap og en og annen isbjørn. Mennesket er fraværende……. 

– Men det finnes mennesker her.  Her finnes også en by med snart 80.000 mennesker, et urbant punkt 
midt i Arktis, mennesker med kompetanse på hva det vil si å forholde seg til den nordlige naturen, 
premissene det gir og hva den tåler av menneskelig påvirkning.   

Fremtiden ligger også her. Jonas Gahr Støre sier at fremtidens ressurser ligger i havet, men at vi i dag 
vet mer om månen enn om havdypene. Troen på at fremtidens ressurser ligger i havet og i nord blir 
stadig sterkere. 

Hva betyr dette for byutviklinga?  

Med dette som bakteppe ligger en forpliktelse om å skape en mer bærekraftig by som tar opp i seg 
vår historie og kunnskap, samtidig som den peker fremover - inn i fremtiden - i forhold til klima, 
økologi, smart teknologi, på en ny og urban måte.  

Kan vi skape en arktisk smart by hvor fortid og fremtid knyttes sammen? 

Tromsø har alltid vært en åpen by med impulser utenfra og en «livlig» by, hvor folk som hadde vært 
på havet eller i isen benyttet sjansen til en fest eller to når de kom hjem etter måneder borte, glade 
for å se folk. Å være en arktisk hovedstad betyr å være i dialog med verden og ta opp i oss 
internasjonale strømninger – slik vi har tradisjon for. Tromsø er en tolerant og inkluderende by. 
Denne åpenheten som har stor betydning for livskvalitet, bolyst og attraktivitet må vises i 
utformingen av byen.  
 
Kan vi skape en arktisk smart by som er tilgjengelig for alle, oppleves som trygg og attraktiv og 
bidrar til å skape likhet, felleskap og tilhørighet? 
 
Kan disse elementene reflekteres i byens innhold, i byens fysiske strukturer og/eller gjennom nye 
eller gjenoppståtte attraksjoner? 
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Postkort fra 1965. 

Tre viktige ikoner: brua, kirka og Tinden. Hvilke ikoner ser vi på tur inn til byen i framtida?  

 

 
Foto: Ann Sissel Jenssen 
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2.2. Visjon og mål for Nordbyen og planarbeidet  
 

Byrådet har i forbindelse med utarbeidelse av planprogram for områdeplan Nordbyen vedtatt visjon og 

mål, her vist i endelig form slik det forutsettes vedtatt ved fastsettelse av planprogrammet våren 2016: 

 

Visjon: 

 Nordbyen forsterker Tromsøs rolle som den arktiske hovedstaden  

 

Mål for Nordbyen: 

 En klimavennlig, smart og attraktiv sentrumsutvidelse som binder sentrum til Stakkevollveien 

 Attraktivt område for nye investeringer i bygningsmasse og uterom  

 Bymessig og riktig balansert funksjonsblanding med attraksjoner og møteplasser, framtidas 

næringer, urbane boliger samt offentlig og privat service  

 Tromsøs urbane egenart og kulturminnenes store tidsdybde er integrert i bymiljøet   

 Sammenhengende byrom, gater, parker og sjøfront som er tilgjengelig for alle  

 Robust, energivennlig og klimatilpasset infrastruktur og bebyggelse  

 Bebyggelsens tetthet og høyder ivaretar landskap, klima i uterom, boligkvaliteter og folkehelse  

 Framtidas klimavennlige trafikkløsninger på bynivå løses konkret i Nordbyen  

 

Mål for planarbeidet: 

 Planarbeidet skal legge til rette for helhetlig og klimavennlig byutvikling 

 Forutsigbare rammer som forenkler senere realisering av prosjekter i området mest mulig  

 Fokus på riktige problemstillinger og detaljeringsnivå 

 Valg av riktige gjennomføringsstrategier 

 Avklart planregime, herunder videreføre vedtatte og avklarte planer som fredning av Skansen og 

detaljregulering for Vervet 
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Orthofoto med en del viktige stedsnavn.   

Sentrum 

Langnes - Jekta 

UIT - universitetet 

Stakkevollveien  

byutviklingsområde 

Tromsdalen 
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3. Status Nordbyen  
 

3.1. Rolle i byen  
 

En hovedrolle for sentrumsutvidelsen til Nordbyen er å binde sammen sentrum og byutviklingsområde 

Stakkevollveien sjøside. Dette gjelder både mht funksjoner og form. Det forventes vekst og etablering 

av nye næringer og en stor andel boliger i Tromsø sentrum, i Nordbyen og Stakkevollveien 

byutviklingsområde. Dette krever infrastruktur som for eksempel parkering, skoler og barnehager.  

Prosjektet transportnett Tromsø (TNT) definerer ny mobilitetsstrategi for byen, og omdanning av 

trafikkmønsteret er allerede i gang med ombygging av Stakkevollveien til kollektivprioritert gate. De 

overordna løsningene av trafikk skal konkretiseres i Nordbyen.  Tromsø kommune ønsker en 

sammenhengende sjøfront som er offentlig tilgjengelig langs hele det bebygde byområdet fra 

Sydspissen av øya til Breivika (ved universitetet). Dette er eksempler på gjennomgående strukturer 

som skal ivaretas, samtidig som Nordbyen skal fylles med eget innhold.  

 

 

3.2. Status for tranformasjon i området   
 

Nordbyen er preget av at overgangen fra industrilandskap til by er i gang. Relokalisering av 

virksomheter som er arealkrevende og lite kompatible med boliger ventes å skyte fart og fullføres 

innen en 10-årsperiode. Dette åpner for utvidelse av Tromsø sentrum nordover, og nye løsninger både 

mht arealbruk og byform. 

 

Gjeldende kommunedelplan for Tromsø sentrum er fra 2008, og skal revideres. En av grunnene til det 

er at en har etablert et bilbasert kjøpesenter – Langnes handelspark med Jekta kjøpesenter – som har 

tatt mye handel ut av sentrum. Sentrum står derfor foran et veilvalg – hvordan beholde livet i sentrums 

gater?  

 Flere boliger kan skape mer liv i sentrum og gi grunnlag for nytt næringsliv. Samtidig svarer dette 

på aktuelle boligbehov hos alle grupper som ønsker å bo urbant, herunder for eksempel seniorer, 

arbeidsinnvandrere, flyktninger, barnefamilier, personer avhengig av god tilgjengelighet etc. 

 Med boliger følger infrastruktur som barnehager, skole, helse- og omsorgsformål mv. 

Kommunens investeringer må bringe merverdi, og integreres i byens felles offentlige rom.  

 Byen må også ha et næringsliv. Næringsbygg som for eksempel kontorer, er kompatibel med 

bolig. Turismen er også et viktig innslag for byens næringsliv. Mange småbutikker og spisesteder 

har et godt grunnlag i en by med liv i gatene og særlig ved byrom tilrettelagt for uteopphold.  

 

Transformasjonsprosessen gir en unik anledning til å bygge by.  

 

 

3.3. Status områderegulering  
 

Tromsø kommune har igangsatt arbeide med områderegulering for Nordbyen.  

Bakgrunnen er som vist over: denne delen av Tromsø sentrum står foran en stor transformasjon. Store 

deler av både infrastruktur og bebyggelse skal omdannes og urbaniseres. 

 

Prosessen med områdeplanen er kommet et stykke på vei. Det er etablert samarbeide med statlige og 

kommunale etater, grunneiere og andre aktører i området. Planprogrammet har vært på høring, og vil 

være vedtatt til oppstartseminaret. Det er gjennomført en del analyser og veivalg mht 

sentrumsbydelens funksjoner, rolle i sentrum, overordna trafikkmønster, kulturminner, støy og støv, 

tilgjengelighet, VAO, energi, havnivåstigning etc. Det er også gjennomført grunnundersøkelser og 

strømningsanalyse og kommunen har definert en maks grense for «nytt land». Oppgaven nå er å vise 

konkrete forslag til fremtidsbildene av nytt bylandskap: utfylling, bebyggelse og uterom. 



 
 

 

10   utkast til program for parallelloppdrag Nordbyen Tromsø sentrum  
 

 

 

 

                                                                           

       

 
 

Oppdragsområdets avgrensing: 

- Transformasjonsområdet nord for brua ,markert med rødt  

- Forslag til sammenhengende indre byrom fra dagens gågate (Storgata) til planområdet og videre inn 

mot Hansjordnesbukta og Skriverplassen - med mulighet for å manifestere identitet, historiske røtter og 

fremtidsvisjon. Vist med stiplet hvit omramming.  

I tillegg kommer sammenhengende sjøfront/kaipromenader med offentlig tilgjengelighet langs sjøkanten, som 

videreføres nordover fra sentrum. Ikke illustrert på kartet utover det som blir del av et sammenhengende byrom 

innafor transformasjonsområdet, vist med hvit stiplet linje.  
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4. Oppgaven  
 

4.1. To hovedfokus  
 

Visjonen for Nordbyen er at den skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad. Det viktigste formålet 

med oppdragene er å få utarbeidet tre innovative og visjonære forslag til en klimavennlig, smart og 

attraktiv utvikling av denne sentrumsbydelen.  

 

Det er definert to hovedfokus for dette arbeidet:  

A: Konkrete fremtidsbilder av bylandskapet, med arktisk hovedstad som bakteppe  
Hva innebærer urbanisering i arktiske strøk? Pilot Nordbyen vil vise vei til framtidas Tromsø, hvor for 

eksempel klimautfordringene, nye næringer, nye arbeidsformer, ny teknologi, nye mobilitetsstrategier, 

nye energikilder, nye boformer, den nye bio-/delingsøkonomien og andre utviklingstrekk vil påvirke 

hvordan den nye byen vil fungere, hva vi bygger og hvordan vi bygger. Gode strategier for levende 

byrom er ekstremt viktig her. Det samme er en grunnleggende forståelse for at det er delingen som 

gjør byen til by, og som gjør byen smart! (sitat Aleksandria Algard, president NAL). 

 

En hovedutfordring i oppdragene er å skape konkrete bilder av den fremtidige byen. Hvilke endringer 

vil de nye utviklingstrekkene over medføre, sett opp mot problemstillingene i bybygging?  

En ønsker fokus på konkrete løsninger av landskap, uterom og bebyggelse som kan bidra til en 

konstruktiv diskusjon av byform og identitet, volumstudier og helhetsvurdering av landskap, 

bebyggelsens struktur, høyder og tetthet. Dette må ses opp mot attraktive uterom med godt 

mikroklima og vegetasjon, bebyggelsens utforming og materialbruk mtp klimavennlige og 

bærekraftige løsninger, samt tilgjengelighet, havnivåstigning, terrenghøyde, håndtering av nedbør, is, 

vind og flom etc  

 

B: Gjennomføringsstrategier med vekt på kommunens rolle og samarbeide med andre aktører 
Hvilke strategier trenger en å ta i bruk for å realisere fremtidsbildene? Det starter tidlig med å ha 

fremtidige aktører med i planlegginga, både private, statlige og kommunale.  Men for å faktisk 

gjennomføre omdanninga trengs en rekke investeringer i grå, grønn og rød infrastruktur. Å bygge by 

er i stor grad å samlokalisere og løse felles behov i felles anlegg, for eksempel parkering og utearealer. 

De kommunale investeringene kan også bringe merverdi; en skole kan også være bydelshus, og 

utearealet kan være offentlig park. Utfordringa for gjennomføring er å velge riktige investeringer i 

riktig rekkefølge, og ta i bruk de riktige redskapene for å realisere disse. Kommunen må ta rollen som 

samordner av bærekraftige felles løsninger – fra plan til gjennomføring.  

 

4.2. Formålet med parallelloppdragene 
 

Elementer fra de tre forslagene skal danne underlag for områdeplanens bestemmelser og retningslinjer  

for bydelen, med vekt på  

 utformingen av bylandskapet med sammenhengende uterom og bebyggelsens struktur, høyder 

og tetthet  

 robuste gjennomføringsstrategier med fokus på kommunens rolle og virkemidler i 

sentrumsutviklinga 

Forslagene vil også kunne være førende for grunneiernes ambisjoner for egen eiendomsutvikling mht 

påfølgende prosjektutvikling og detaljreguleringer.  
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4.3. Scenario for funksjoner og arealbruk  
 

En har vurdert tre scenario for Nordbyen mht identitet og profil på arealbruken: 

1. Boligbyen  

2. Attraksjoner: sentrums reserve 

3. By-mix: næring, bolig og attraksjoner 

 

Av disse er scenario 3 by-mix helt klart foretrukket, både blant grunneiere, beboere, politisk og 

administrativt. Det er beskrevet slik i planprogrammet: 

 

 

 

Et tredje vekstscenario som kombinerer næring, bolig og 

attraksjoner, og bygger identitet. En komplett bydel mht 

næring, boliger og felles offentlig infrastruktur, men også de 

store anledningers sted.  Næring og offentlig tilgjengelige 

funksjoner på gateplan som samvirker med uteopphold og 

møteplasser i sammenhengende byrom. Boliger og næring som 

er kompatibel med bolig over, med tilhørende byliv i både 

private og offentlige parker og uterom. Attraksjoner i samspill 

med attraktive byrom.  

Fra scenario 2 tar vi med oss ønsket om at det settes av plass til en (enda) ukjent attraksjon i 

Nordbyen, gjerne med en spektakulær beliggenhet.  

Fra scenario 1 ønsket om at boligkvaliteter som lys, luft, utsikt, gode trygge uteoppholdsrom, tilgang 

og bidrag til byliv og kollektivtrafikk mm ivaretas – men på en slik måte at ikke bydelens 

sammenhengende uterom privatiseres. En ønsker å unngå et rent boligområde da det vil være i strid 

med at dette er en utvidelse av sentrum. Samtidig må bydelen inngå i helheten og ikke bidra til at liv 

og aktivitet spres for tynt utover. En sentrumsutvidelse må ha en klar strategi for hvilke byrom det er 

realistisk å fylle med aktivitet og liv, og hvilke som skal ha en stillere karakter. 

Jfr tekst om rolle i byen – kap 3.1. 

 

 
Foto: Ron Røstad   
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4.4. Byplanmessige rammer  
 

Det er gjort en del innledende analyser som gir rammer og føringer for oppdraget. 

Her gjennomgås disse stikkordsmessig, nærmere opplysninger vil bli gitt i oppstartseminaret. 

Det understrekes at prinsippskissene ikke viser konkrete utstrekninger eller lokaliseringer.  

 

 
 

 
 

Landskap og sjøfront  
 

Kartet fra 1788 viser de tre nesene nord for 

Tromsø havn : Tollbodneset, Seminarneset og 

Hansjordneset. Kartet under viser at opprinnelig 

strandlinje er fylt ut, det er to rester igjen: ved 

Polarmuseet og ved Vervet.  

 

Nesene og buktene er fortsatt tydelige i bybildet. 

Det er en forutsetning at disse landskapsformene 

tydeliggjøres og tas videre inn i fremtidig byplan 

med sektorer av park/plasser og bukter som 

holdes åpne mellom de tre bebygde nesene. 

 

Kartet for sjøfronten viser vedtatt utfylling av 

Vervet, og kai under regulering nord for 

oppdragsområdet. 

 

Pila viser mulighet for videre utfylling av 

Seminarneset. Den stiplete linja viser en ramme 

for maks utfylling – hvor det ihht grunnunder-

søkelser og strømningsanalyse KAN fylles ut. 

 

En av hovedutfordringene i konkurransen er  

- å vise hvor framtidas sjøfront BØR gå sett 

opp mot bebyggelsen som plasseres her  

- hvordan sjøfronten bør utformes: er det en øy 

eller utvidelse av land, og er kantene 

fyllinsgfronter, spuntet eller kaier? 

 

Dette må baseres på en helhetlig analyse av 

byformen og andre momenter, for eksempel 

hensyn til lesbarheten av opprinnelig landskap, å 

gi rom til kulturminnene i området herunder 

brua som er fredet, og å bevare Tromsøs egenart. 

Her er også volumoppbygging ifht fjernvirkning 

en vesentlig vurdering, jfr bildet på forrige 

side/under. 

 

 

Sjøfront  
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Arealbruk og funksjoner  
 

I dag er det store deler rene næringsområder 

med industri og lager i tillegg til noe forretning.  

 

Framtidas arealbruk er by-mix. Dette betyr 

næring eller offentlig tilgjengelige funksjoner på 

plan 1 mot utvalgte offentlige byrom. Kontor og 

andre boligkompatible næringer og en stor andel 

boliger over. Godt bomiljø for alle, men unngå å 

privatisere offentlig tilgjengelige uterom. 

 

Det bør også settes av plass til en fremtidig 

attraksjon, evt som offentlig formål, se under. 

 

 

 

 
En tommelfingerregel sier at det er behov for en barnehage pr ca 

500 boenheter, og en barneskole pr 1500 boenheter.  

 

Det må settes av plass til minst en barnehage i 

området. (Nærhet til en rekke arbeidsplasser gjør 

området attraktivt for flere barnehager.) 

 

Tromsø kommune ønsker å bruke oppdragene til 

å utforske mulighetene for urban barneskole 

med merverdi. Kan en sentralt plassert 

barneskole også brukes som bydelshus, ligge på 

gateplan med andre funksjoner over og kan 

uterommet være del av offentlig park – samtidig 

som en ivaretar skolens egne behov?  

 

Tromsø kommune ønsker å integrere kommunalt 

disponerte boliger i alle nye boligområder.  

 

 

Bryggerekka mot havna og trehusbebyggelsen i 

Skansenområdet er i dag attraksjoner i 

Nordbyen. Dette har potensiale for en positiv 

utvikling med næringsetableringer og mer aktive 

uterom, både langs sjøen, på Jaklins plass og ved 

torget innafor Skansen. Byrommet sørvest for ny 

bebyggelse på Vervet vil bli spektakulært med 

bevaring av den gamle slippen. Disse skal inngå 

et sammenhengende gangprioritert uterom.  

 

Det er også behov for å sette av areal til en eller 

flere fremtidig attraksjon(er). 

Deltakerne utfordres til å vise plassering, 

størrelse og rekkefølgestrategi (bruk mens man 

venter) for et eller flere slike areal. 
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Kulturminner  
 

Nordbyen er Tromsø eldste del, og bærer alle lag 

av byen historie, fra Skansen, via Amtmannens 

sete, Seminaret som utdannet lærere, den rike 

industrihistorien og porten til Ishavet som først 

satte Tromsø på kartet som arktisk hovedstad.  

 

Kartet viser elementer som er fredet, vernet eller 

bevaringsverdige.  Mange av minnene fra 

moderne tid nord for brua er dessverre i dag uten 

fysiske spor.  

 

Det er en viktig ambisjon i planen å nytolke den 

rike og identitetsskapende historien i de nye 

offentlige byrommene. 

 

Mobilitet, støy og støv 
 

Prosjektet Transportnett Tromsø (TNT) 

definerer de overordna løsningene av klima-

vennlig transportsystem på bynivå, som skal 

konkretiseres i Nordbyen. Det legges bedre til 

rette for gående, syklende og kollektivtrafikk. 

Deltakerne utfordres på ytterligere mobilitets-

strategier som reduserer bilbruk og behov for 

parkeringsplasser.  

 

Skippergata sør forbeholdes ren busstrafikk, som 

vil bety bedre uteromskvaliteter for Skippergata 

og Jaklins plass. Deltakerne utfordres på strategi 

for å dempe støy- og støvbelastning fra brua, og 

fra tunnelåpningen i Hansjordnesbukta. 

 

Figuren under viser de alternative gateløpene  

som er utredet for forbindelsen til hovedveien. 

Valg av veiforbindelse for biltrafikk (A-B-C) 

har stor innvirkning på byformen og bymiljøet. 

Deltakerne utfordres på valg av gateløp. 
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Høyder ifht havnivåstigning  
 

Planområdet ligger i dag så lavt at det delvis 

oversvømmes ved stormflo.  Fremtidige krav til 

høyder som følge av havnivåstigning er c+3.1 

for offentlig gate og c+4,0 for bebyggelse.  

Dette gir to problemstillinger som ønskes belyst:  

 Krav om tilgjengelighet for alle tilsier at 0,9 

m høydeforskjell mellom uterom og 

bebyggelse er et dårlig utgangspunkt  

 Dersom hele området skal løftes til c+4, 

hvordan løses overganger til eksisterende by 

og sjøfronten?  

Området er innafor konsesjonsområde for 

fjernvarme, men har samtidig potensiale for å 

produsere «egen» energi. Hvordan løses det? 

 

 

Tromsø kommune har en ambisjon om 

sammenhengende gangprioriterte uterom i 

Nordbyen. Dette skal binde sentrumsutvidelsen 

til gågata og strandpromenaden som allerede er 

etablert i sentrum. 

Det er viktig at forslagene hensyntar denne 

ambisjonen gjennom: 

 Illustrasjon av uterommenes form og 

innretning, herunder historiske og 

kunstneriske tilnærminger  

 At bebyggelsen som skisseres spiller opp 

mot og forsterker uterommene, både mht 

form og funksjoner som foreslås lagt inn 

 Særlig for dette uterommet er en god 

finansieringsløsning grunnlag for en god 

gjennomføringsstrategi  

 

Det er forventninger om plass til nye bymesssige 

programmer i Nordbyen. En hovedoppgave er å 

vise områdets tåleevne mht bebyggelsens tetthet 

og høyder innafor rammene vist i kap 4.4:  

 Landskap, det store med volumoppbygging 

og hensyn til kulturminner, det lokale med 

rom som holdes åpne mellom de tre nesene 

 Næring på plan 1, næring og bolig over.  

 Anbefalt sjøfront: plassering og utforming 

 Funksjonsblanding med næring mot uterom, 

bolig over og framtidig attraksjon 

 Kulturminner hensyntas og nytolkes 

 Alternativ løsning av internvei for bil 

 Høyder, forhold sjø – uterom – bebyggelse 

 Sammenhengende gangprioritert uterom 

som strukturerende element  
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4.5. Forventninger til innlevert materiale  
 

Som det fremgår av programmet har kommunen allerede analysert og lagt en del føringer for 

Nordbyens rolle i byen, gjennomgående strukturer, aktuelle nye funksjoner etc. Mer konkrete 

forventninger til volum som skal løses kommer til oppstartseminaret, men utfordringa til forslagene er 

at de viser godt begrunna studier av hva som er den riktige utnyttelsen i området.  

Videre er det avdekket en del problemstillinger som må løses i ny plan, for eksempel støyutfordringen, 

nytt grep på VAO og håndtering av havnivåstigningen som er veldig tydelig i dette området, se kap 

4.4. 

 

Med dette som bakteppe ønsker en nå fokus på konkrete fremtidsbilder som kan være gode underlag 

for å diskutere den fremtidige byens form (landskap, bebyggelse, uterom) og strategier for å realisere 

dette.  

 

Oppsummert forventes at levert materiale omfatter forslag til framtidsbilder som viser:  

 Konkrete rammer for etablering av «nytt land» (utfylling etc)  

 Konkrete rammer for ny bebyggelse (struktur, tetthet, høyder) 

 Konkret uteromsplan med prinsipper for bruk (trafikkløsninger, tilgjengelighet) og utforming   

 Vurdering av eget forslag mht  

o landskap  

o Nordbyens historiske og fremtidige identitet   

 Gjennomføringsstrategier med fokus på felles infrastruktur  

 

Krav til formen på innlevert materiale – planer, perspektiver, målestokk etc – vil bli angitt i endelig 

program.  

 

 


