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Nordbyen
Bydelen i havrommet
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Jeg tror vi står på terskelen til havets nye æra.
Jonas Gahr Støre
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Bydelen i havrommet

Biodiversitet Produksjon EnergiByrom Kunnskap

Havrommet er vårt neste store mulighets-
rom, og fremtidens viktigste kilde til en-
ergi, mat og mineraler. Norges regjering 
har lansert sin strategi for de blå næring-
er. Her pekes det på Norges fortrinn i 
havets nye æra: Store havområder og 
verdensledende teknologi fra olje og 
gass som kan møtes i ny, bærekraftig 
næringsutvikling. Vi er en kommende 
havets supermakt. Og mye av potensiale 
ligger i nord.

«Arktisk hovedstad – pilot Nordbyen.» 
Dette er inngangsverdien på parallellop-
pdraget for Tromsø kommune. I denne 
overskriften ligger det en sterk ambisjon 
om å innta en sentral rolle for utviklingen 
av de sirkumpolare områdene og en vilje 
til å teste ut denne ambisjonen gjennom 
en utpekt bydel.

Vår innfallsvinkel har vært å kombinere 
utforskingen av Nordbyen med utfor-
skingen av havrommet.  Hvordan kan 
de verdier som ligger under vannover-
flaten benyttes i byutvikling i Nordbyen 
spesielt og byer og tettsteder i Arktis ge-
nerelt? Med dette utgangspunktet har vi 
undersøkt alt fra byens rom, energitil-
førsel, lokalt næringsutviklingspotensial 
og hvordan kunnskapsinstitusjoner kan 
virke, her på terskelen til havrommet. 

Vårt prosjekt presenterer et knippe 
muligheter for en havromsbasert bydel. 
Noen mer bearbeidet enn andre. Noen 
kan gjennomføres i morgen, mens andre 
tilhører framtiden. Felles for dem alle er 
at de bidrar til en by som er basert på 
lokale ressurser, tilrettelegger for nye 
nettverk og samarbeid, og åpner for nye 
næringsformer vi kanskje ennå ikke fullt 
ut kjenner.
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Nordbybåndet organiserer Nordbyen

Gradvis og behovsstyrt utbygging

1

2

3

4

Mer havnefront

Havbasert aktivitet

Plangrep

Nedtrapping av bygningsvolum mot syd Langfasader mot syd

Mobilitet Varierte byrom

Flytende og semiflytende by 
bevarer eksisterende havrom

Funksjoner Undervannsplan

Adkomt og gjennom kjøring
Gang og sykkel forbindelser
BussbåtAdkomst parkering / omriss parkerings-

garasje (600 p-plasser + 200 p-plasser)

Nordbybåndet - aktivt gaterom

Museumsplass

Kaipromenade

Offentlige rekreasjonsrom

Skolegård

Sjøpark

Felles uteoppholdsareal

Nytteveksthager

Takhager

Produksjonsarealer 

Småskalanæringstorg

Skatepark under bro

Vei med begrenset adkomst

Bolig             Næring
Offentlig             Industri

Eksisterende situasjon med utfyllingsplan
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Nordbybåndet - aktivt gaterom

Museumsplass

Kaipromenade

Offentlige rekreasjonsrom

Skolegård

Sjøpark

Felles uteoppholdsareal

Nytteveksthager

Takhager

Produksjonsarealer 

Småskalanæringstorg

Skatepark under bro

Vei med begrenset adkomst

Nordbybåndet - aktivt gaterom

Museumsplass

Kaipromenade

Offentlige rekreasjonsrom

Skolegård

Sjøpark

Felles uteoppholdsareal

Nytteveksthager

Takhager

Produksjonsarealer 

Småskalanæringstorg

Skatepark under bro

Vei med begrenset adkomst

Nordbybåndet - aktivt gaterom

Museumsplass

Kaipromenade

Offentlige rekreasjonsrom

Skolegård

Sjøpark

Felles uteoppholdsareal

Nytteveksthager

Takhager

Produksjonsarealer 

Småskalanæringstorg

Skatepark under bro

Vei med begrenset adkomst

Adkomt og gjennom kjøring
Gang og sykkel forbindelser
BussbåtAdkomst parkering / omriss parkerings-

garasje (600 p-plasser + 200 p-plasser)

Adkomt og gjennom kjøring
Gang og sykkel forbindelser
BussbåtAdkomst parkering / omriss parkerings-

garasje (600 p-plasser + 200 p-plasser)

Tang                   Musling                         Rensing
Blåskjell                       Kamskjell   Industri
Energiproduksjon       
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PØLSEHAVNA

SKRIVERPLASSEN

FELLES VERKSTED
I
ca.2000

BORGEN

MIDTØYA
NORDØYA

SYDØYA

NANSENPARKEN

Bolig/
Næring
VI
1750

Bolig
VI
2200

Bolig
VIII
2820

Bolig
VIII
2820

Bolig
VI
2310

Bolig
VI
2210

Sjøbad

Marina

Bolig
VII
2470

Bolig/
Næring
VI
2110

Bolig/Næring
V
1450

Næring
IV
8600

Tromsø 
Museum
20000

Vannbuss
terminal

Bolig
VII
1200

Hotell
XVIII
8700

Barne & Ung-
domsskole
IV
12 000

Flerbrukshall
I
1100

Næring
II-IV
8600

Bolig
VIII
1800

Barnehage
I
860

Bolig
VIII
1600

Bolig
VIII
1800

Bolig
VII
1200

Studen-
boliger/
Næring
VI
10 650

Bolig/
Næring
VIII
2550

Bolig
X
2550

Bolig
VI
2000

Havbruk
III
1800m2

Råbol-
iger
VI
2250

Bolig
VIII
4930

Bolig
VIII
3800

Bolig/
Næring
IV
1100

Bolig/
Næring
IV
1400

Bolig
IX
2500

Bolig
X
4300

Bolig/ 
Næring
IV
2540

Bolig/Næring
III
870

Bolig/
Næring
IV
870

Bolig
V-VIII
9600

Grønne 
brua

HAVPARKEN

MUSEUMS PLASSEN

NORDBYBÅNDET

HAVROMDLABORATORIET

SELVBYGGER 
KVARTALET
II-IV
5500 (nytt)

HAVROMSSKOLEN
HAVROMSBARNEHAGEN

C-KVARTALET
V
9600

MAKER - SPACE
III
ca.7200

N
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Biodiversitet
Å etablere nytt land er fasinerende. Teknisk sett kan det 
gjøres bla. gjennom fylling, peling eller flytekonstruksjon-
er. I forslaget fokuseres det på peling og flytekonstruks-
joner. Utfylling i vann er en mer tradisjonell måte å eta-
blere nytt land på, men den medfører store, ugunstige 
inngrep i havfloraen og det må allikevel peles der man 
har bygninger. Det er derfor mer skånsomt å bare pele 
og i stedet bevare vannrommet til å fremdyrke en større 
biodiversitet til nytte for lokal matproduksjon og selvrens-
ing. Videre kan man utnytte havstrømmene til framtidig 
energiproduksjon. 

Det foreslås etablering av tre øyer som fingre ut fra Sem-
inarneset. Den sydligste og mellomøya foreslås pelet et-
tersom havbunn og fjell her ligger nærmest. Øyen i nord, 
samt den lille testpilotøya øst for mellomøya, kan peles 
eller ha flytekonstruksjon. 

Flytekonstruksjonen følger havnivået og er forankret til 
havbunnen. Flytekonstruksjoner er 
betongkonstruksjoner som kan prefabrikkeres og fraktes 
til Tromsø langs vannveier. Fordelen her er at hele øya, in-
klusiv bygninger, kan bygges i deler i mer produksjonsgun-
stige omgivelser på tørrdokk, f.eks. i Harstad, og deretter 
fraktes til stedet. Dette minimerer byggetekniske utfor-
dringer i værutsatte forhold som lengst ut i Tromsøsundet. 
Det finnes mye kunnskap om denne typen konstruksjon-
er innen oljenæringen i Norge, men den er ikke bruk i 
byutviklingssammenheng tidligere. I dette ligger en stor 
innovasjonsgevinst med overføringsverdi til andre byer og 
bosetninger i Arktis.

Øyenes fingerkonstellasjon gir to klare fordeler. Gjennom å 
strekke øyene mot øst kan man i sentrumsnære områder i 
Tromsø skape boligområder som får vestsol noe som gir en 
ettertraktet kvalitet til boligene. Avstanden mellom dem 
muliggjør også høyere bygninger ut mot øst uten att det 
skaper skyggeproblemer for de andre øyene.

VS

- Utnytte overflaten mot vannet (produktiv flate)
- Lav høyde mot land gir moderat pelekostnad
- Flytende konstruksjon følger havnivået
- Trinnvis utbygging / prefabrikkasjon

- Stor utfylling før første byggetrinn
- Spunt / peling muligens likevel nødvendig
- Avhengig av store masseuttak eller 
koordinering mot prosjekter med store 
masseoverskudd.

Tradisjonell utfylling

1

1

2

2

2

2

3

4

5

Tang     Musling                       Energiproduksjon
Kamskjell            Blåskjell    

VS

- Utnytte overflaten mot vannet (produktiv flate)
- Lav høyde mot land gir moderat pelekostnad
- Flytende konstruksjon følger havnivået
- Trinnvis utbygging / prefabrikkasjon

- Stor utfylling før første byggetrinn
- Spunt / peling muligens likevel nødvendig
- Avhengig av store masseuttak eller 
koordinering mot prosjekter med store 
masseoverskudd.

Nytt habitat

Rensing

Biodiversitet

Rekreasjon

Produksjon

Undervannsplan

Flytende og semiflytende by

Klekkeri

Produksjon

Undervisning

Dykkesone

Bussbåtsone



N
K

O

STEINSVIK

EK

TARKI

sOT aR

T T

R aT O s

IKRA T

KESTEINSVIKO
K

N

Produserende bydel
Byers evne til å omsette lokale ressurser til ny næring er i 
økende grad et globalt fokus. Utviklingen av Nordbyen må 
legge til rette for å videreføre deler av næringslivet som 
er der, og åpne for nye etableringer som baserer seg på 
bærekraftige modeller, nærhet til kunder og nærhet til 
kunnskapsmiljøer – den neste økonomien. Nordbyen kan 
bli et laboratorium for byintegrert produksjon basert på 
havrommet. Her kan man forestille seg matproduksjon til 
lokale restauranter, produksjon av sjøbasert biomateriale og 
uttesting av nye former for energiproduksjon. Tilretteleg-
ging for nødvendig infrastruktur kan skje i egne bygg (den 
transformerte agnfabrikken), egne flytende produksjon-
sområder (den flytende fabrikken) eller i hybridløsninger 
(studentboliger + produksjon). Den produserende byen 
har behov for bygningstyper som skaper de rette utleie-
markeder og som kan gi nok fleksibilitet til endrede pro-
duksjonsformer.

Produksjon - Distribution og Reparasjon (PDR)
Vi har lagt vekt på å dyrke de virksomheter og de næring-
sinitiativ som allerede eksisterer i Nordbyen.
Området ved Hansjordnesbukta, i kroken av Otto Sverdrups 
gate og Seminarbakken, ser vi for oss kan videreutvikles 
til et selvbyggerkvartal der boliger og arbeidsplasser, for 
eksempel relatert til PDR næringer, kan sameksistere. 
PDR er et samlebegrep brukt til å beskrive ulike, næringsre-
laterte programmer som ikke faller inn i standardkategorier 
som kontor, detaljhandel og institusjon. Dette inkluderer 
produksjon eller fremstilling av ting (som klær, mat og kunst), 
distribusjon av ting og reparasjon av ting (bilmekanikere og 
rørleggere, etc).
Sektoren PDR er viktig for en rekke sosiale og økonomiske 
grunner. PDR gir tjenester som er nødvendige for å støtte de 
ikke kommunale sektorene som driver Tromsøs økonomi og 
tilbyr tjenester som er nødvendige for å støtte behovene til 
beboerne. PDR jobber betaler godt i forhold til utdanning, 
særlig for folk uten høyskolegrad. PDR gir jobb og økonomisk 
mangfold som bidrar til å gjøre byen mer økonomisk robust 
gjennom økonomiske sykluser. PDR næringer bidrar til å 
gi mangfold og bevare nabolagets eksisterende karakter - 
spesielt med tanke på Hansjordnesbukta, som allerede har 
en variert og mangfoldig profil.  
Selv om PDR næringer er svært viktige for byen, er de sterkt 
utsatt i byutviklingsområder og områder med et presset 
eiendomsmarked. Dette fordi PDR næringer ikke er i stand 
til å konkurrere på leiepris i forhold til andre, kommersielt 
sterkere formål som søker på samme plass. PDR og tilst-
edeværelsen av denne typen næring er allikevel viktig for 
urban diversitet og dynamikk. Vi foreslår at kommunen aktivt 
går inn for å ta vare på denne formen for næring.

Ocean Maker space

Havfabrikken

Produktiv senior Industri+studentbolig

Felles verksted

Møteplass

Auditorium

Møterom

Utleieenheter

Yngling

Fangsfartøy

Lagring+distribusjon

Seniorboliger

Barnehage

Seniorbedrifter
(PDR)

Prosessering 
Reparasjon
Yngling

Infrastruktur for lokalt 
havbruk. Bearbeiding av 
tang, blåskjell og muslinger 
som høstes i Nordbyen.

Småskala havindustri

Restaurant/utsalg

Studentboliger

Fellesareal studentboliger

Brygge
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Et museum i Nordbyen utfordrer eksisterende 
regulering

Vedtatt reguleringsplan bygger museet inne Museet bør tydeliggjøres i bylandskapet 
og bli et ikon på linje med Ishavskatedralen og 
Tromsøbrua

Kunnskapsbydel

Vi gjenopptar Seminarnestes historiske program med å 
igjen gjøre Seminarneset til et kunnskapskvartal. Vi foreslår 
at det plasseres en kombiskole av barneskole + ungdoms-
skole og barnehage på Seminarneset. I tillegg tillater vi 
oss å foreslå at Nordområdemuseet bør lokaliseres på 
Verftstomta i Gamlebyen. En fremtidig lokalisering av 
Nordområdemuseet til gamlebyen vil ha en konsolider-
ende effekt på kunnskap til denne bydelen og raffinere 
gamlebyen rundt Skansen, Tromsøs eldste bygg, til å bli en 
destinasjon for lokale og utenlandske tilreisende.
Skolens plassering på Seminarneset med sentral lokaliser-
ing og nærhet til sjø gir skolen en mulighet til dyrke en 
kunnskapsprofil knyttet til havbruk. Kvartalet har en god 
størrelse og egner seg vel for en kombiskole av barneskole 
og ungdomsskole med flerbrukshall. 

Det er økonomisk og kunnskapsmessig gunstig å etablere 
kombiskoler, man får en bedre utnyttelse og tilbud av 
fagrom og faglærere, og en bedre oppfølgning av elever 
mellom barneskole og ungdomsskole. En kombiskole sam-
men med flerbrukshall danner ett kunnskapskonglomerat 
som også får ringvirkninger utad, gir muligheter til økt 
sambruk mellom institusjoner og kan gi lokalbeboerne i 
Nordbyen og Hansjordnesbukta et aktivitetstilbud. 
Lengst i nord på Seminarneset etableres en barnehage 
og et nærings- og boligkvartal. Denne kompletterer Sem-
inarneset som kunnskapskvartal. Barnehage og skole er 
strategisk plassert over fellesparkeringen for hele Nord-
byen. Dette gjør henting og levering i skole og barnehage 
logistisk enkelt for barnefamilier i området.
Langs kaien, i forlengelse med Nansenparken, foreslås 
næringsareal med boligtårn for å bidra med programmatisk 
diversitet utover arbeidstid og for at utnytte potensialet 
av kaifronten. Boligene balanserer opp kommunaltunge 
innvesteringer av utdannelse og fellesparkering.

SKOLE

MUSEUM

STUDENTER

+60

MAKER
SPACE

KREATIV GAMLEBY

..som kan skape kunnskap, innovasjon og sosial bærekraft.

Tromsø museum til Norbyen?

Nordbybåndet binder sammen en rekke aktører.....

Havromsskolen

Byintegrert barne- og ungdomsskole 
med havromsprofil. Høy grad av sambruk med 
lokalmiljøet preger utforming av 
ute og inneområder.

utendørs laboratorium

indre skolegård

ytre skolegård

bibliotek

klasserom

kantine

flerbrukshall

auditorium

verksteder
laboratorium

barnehage

bolig
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Boligbydelen

1

1

2

2 3 4

3

4

5

5

6

6

8

8

7

7

9

9
PDR - kvartaltet
Boende og næring i sameksitens.

Studentbolger med klimatisert atrium for 
felles opphold. Atriumsrommet varmes 
opp med overskuddsvarmen fra produks-
jonslokalene på bakkeplan.

Boligtårn med åpningsbare innglassede 
balkonger.

Maritime boliger med nærhet til vannet. 
Egen båtplass og terrasse til boligene på 
første etg.

Bolig-borgen er et “off-grid” testpilot 
prosjekt for selvforsynte boliger i arktis. 

Boligtårn med felles takhager. Grønne tak 
med absorberende takfl ater bidrar  både 
til overfl ate vannshåndtering og til skape 
grønne uteareler for urbane boliger

Råboliger - 6m x12m x 5m m rårom der innfl ytter bygger sin egen bolig inklusive 
kjøkken. Krever att en omformulering av regelverk for hvad en 

Townhouse boliger med mulghet til nær-
ingslokale på markplan. Her kan første etg 
reguleres til å kunne omfatte både bolig 
og næring oå markplan.

Seniorboliger med helklimatisert “sluse-
zone”. Denne kan være både helåpnet 
mot uterom som loggia eller stengt og 
fungere som vinterhage.1
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Selvbyggerkvartal

For å skape en levende bydel er det nødvendig med 
et mangfoldig utvalg av boligtypologier. I Nordbyen gir 
den urbane situasjonen, nærheten til havet, og områ-
dets eksisterende næringspotensial mulighet til å skape 
programmatisk profilerte boligtypologier. Men også 
Tromsø kommunes ønske om sosialt mangfold krever 
at det utvikles boliger til ulike befolkningsgrupper, -  
barnefamilier, unge, seniorer, enslige og vanskeligstilte 
har ulike romlige behov. I tillegg gir det arktiske klimaet 
muligheten til å skape arkitektoniske løsninger som spe-
sialiserer boligtypologiene ytterligere for Nordbyen. 

På Seminarneset er boligene plassert i tårn der næring 
og skole danner en oppløftet sokkel. Takarealene på 
sokkelen kultiveres til felles, urbane takhager for boli-
gene. På Sydøya skapes et mikroklimatisk beskyttet, 
avlangt gårdsrom som deles inn i både private hager 
for townhouse-boliger og felleshager til leilighetene. På 
den vestlige delen av Sydøya mot Havsparken foreslås et 
råboligprosjekt. Råboliger betyr at utbygger ikke fer-
digstiller boligene og at man kjøper et rårom der man 
bygger sin egen bolig inklusive kjøkken. Bad er etablert, 
men alt av romløsninger, mezzaniner og interntrapp 
bygges av innflytter. Dette krever en omformulering av 
regelverket for hva som skal leveres av installasjoner i 
ferdig bolig.

På Midtøya gis boligtypologien et maritimt preg. Boli-
gene på første etg. har nærhet til vannet med egen 
båtplass og terrasse på vannet. På den vestlige delen 
av Midtøya foreslås et seniorkollektiv for 50+ med flere 
felles og delte program. 

Borgen er et energimessig selvforsynt pilotprosjekt. I 
tillegg foreslås denne øya konstruert på flytekonstruks-
joner, noe som gir den et nærmere forhold til havover-
flaten ettersom den vil flyte i takt med tidevannet. 
Borgen forslås konstruert i massivtre,- for å minimere 
vekten og fordi det gjør Borgen til klimavennlig prosjekt 
bygningsmessig.

På Nordøya bygges studentboliger og leiligheter og det 
legges til rette for produksjon knyttet til havbruk. Stu-
dentboligblokken har to etasjer med produksjonsloka-
ler. Avstikkeren øremerkes for havbruksrettet næring.
På tomten foran tinghuset foreslås ett hotelltårn på 18 
etg. På fastlandet i kroken mellom Otto Sverdrupsgate 
og Seminarbakken er det identifisert et spennende 
område med eksisterende blanding av næring og bolig. 
Dette området bør få leve videre som et selvbyggerk-
vartal med prosjekter for både næring og alternative 
boformer. Nord for Selvbyggerkvartalet etableres et 
senter med seniorboliger med servicefunksjoner for el-
dre samt næringsvirksomhet for seniorer på markplan. I 
andre etg. i denne blokken plasseres en barnehage med 
gunstig nærhet til Skriverplassens utearealer.
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Byrom

Nordbybåndet - aktivt gaterom

Museumsplass

Kaipromenade

O�entlige rekreasjonsrom

Skolegård

Sjøpark

Felles uteoppholdsareal

Nytteveksthager

Takhager

Produksjonsarealer 

Småskalanæringstorg

Skatepark under bro

Vei med begrenset adkomst

Nordbyen ligger flott i havgapet med mulighet til å skape 
gode utsikter og storslagne rom. Den er dog også utsatt 
for vær og vind. Å skape værskjermede uterom og mikrok-
limatisk gunstige byrom har vært styrende for byformen 
i planen.  Bebyggelsen er strukturert i overlappende 
øst-vestlig retning for å skjerme for den dominerende 
vindretningen fra syd-sydvest. Gårdsrommene har alltid 
lav bebyggelse mot sør for å slippe mest mulig sol inn i 
gårdsrommene.

Å danne offentlige plasser som karakteriseres av hav-
rommet er av sentral betydning i vår byromsstrategi. 
Havrommet skal være tilstede både aktivt og estetisk og 
danne selve arenaen omkring de offentlige aktivitetene 
som utspiller seg.
Gjennom hele Nordbyen løper Norbybåndet i nord-sydlig 
retning. I syd ved er nordbybåndet preget av representa-
tive byrom i tilknytning til Gamlebyen, Skansen, Nordom-
rådemuseet og Nansenparken. Ved Seminarneset endrer 
båndet programmering og får et mer aktivt preg med 
aktiviteter og spilleplaner tilhørende skolegården. Når 
man kommer til Hansjordnesbukta blir byrommene langs 
Nordbybåndet preget av en produksjon. Nordbybåndet 
er her tilpasset lettere produksjonsaktivitet knyttet til 
Selvbyggerkvartalet og Maker-Space fabrikken. 

Det etableres fire store rekreative byrom i Nordbyen. 1. 
Nansenparken vil få et løft, 2. Skriverplassen kobles med 
en lettere brukonstruksjon over rundkjøringen ned mot 
kaia. Det lille huset i Skriverplassens akse beholdes som 
Hansjordnesets utleibare eventhus til private, klubb- og 
foreningsaktiviteter. 3. I møte mellom Seminarneset og 
øyene skapes en sjøpark på tvers av alle tre øyer som 
omkranser et beskyttet havrom. Langs denne finner man 
restauranter, skolens vannlaboratorium, vannsportaktivi-
teter og andre utadrettede programmer. Ved godt vær vil 
en i dette vannrommet alltid kunne finne en lunt, solfyllt 
sted langs bryggekanten.  4. På Seminarneset etableres en 
aktivitetsgård som tjener skolen på dagtid og er tilgjengelig 
til beboere, barn og ulike aktivitetsgrupper etter skoletid.

Nordbybåndet - aktivt gaterom

Museumsplass

Kaipromenade

O�entlige rekreasjonsrom

Skolegård

Sjøpark

Felles uteoppholdsareal

Nytteveksthager

Takhager

Produksjonsarealer 

Småskalanæringstorg

Skatepark under bro

Vei med begrenset adkomst

Nordbybåndet mot nord ved Nansenparken

Fra Sydøya

Maritime byrom
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Landskap
Skriverparken

Landskapet er blitt rettet mot barn, unge, lek og tren-
ing. Plattformer med forskjellige aktiviteter tilrettelegger 
for blant annet barnehage, egentrening, lek i sommer og 
vintersesong, samt gode muligheter for å se på nordlys i 
vintersesongen. Nye stier følger terrenget bedre, mens 
foreslåtte platåer vil fungere som rasteplasser i et bratt 
terreng – spesielt på vintertid. Eksisterende ballpark er be-
holdt med tribune i landskapet. Trafikken fra tunnelmunnin-
gen og rundkjøringen er forsert med en rekke broer, båret 
av en konstruksjon på dagens rundkjøringsøy. Strategisk 
plassering av tett vegetasjon fungerer som CO2-fanger 
mot det trafikkerte område. Den nye situasjonen gir et 
oversiktlig bilde over landskapet og aksen ned mot vannet 
og Nordbybåndet.

Nansens plass

Fr. Nansens plass er foreslått som en utvidet og sammen-
hengende park rundt tinghuset, et forsøk på å tilbakeføre 
parkens historiske størrelse. En ny snuplass erstatter da-
gens Elvegate gjennom parkrommet. Vi foreslår å hente 
opp elven fra Elvegata, og at vannet eller deler av vannet 
tilføres parken. Solveggen langs sørfasaden av tinghuset 
tilrettelegges for uteopphold, da dette er et klimatisk godt 
oppholdssted. Parken bør knytte seg til nordbybåndet og 
dras helt ned til vannkanten. Dette gir en naturlig tilknytning 
mellom bussforbindelsene i Skippergata og en fremtidig 
båtbuss. 

Skriverplassen

Nansenparken
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block

allow

Allow passive solar gains 
and natural daylight

Open membrane: Exposure to 
sun and protection from wind

Closed membrane: Surfaces 
heat kept during nighttime

South oriented facades 
maximize daylight potential

Block the main wind direction 
and allow the natural 

comfortable ventilation

Avoid accelerated wind 
velocity (venturi effect)

Expose to sun and 
protect from wind

Redirection of light 
inside buffer zones

Avoid downhill wind effect Overhangs to protect 
the pedestrians

Massing optimization based on main wind directions. 
Building as wind shields, with additional local wind 
control strategies by urban designed elements.
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Allow passive solar gains 
and natural daylight

Open membrane: Exposure to 
sun and protection from wind

Closed membrane: Surfaces 
heat kept during nighttime

South oriented facades 
maximize daylight potential

Block the main wind direction 
and allow the natural 

comfortable ventilation

Avoid accelerated wind 
velocity (venturi effect)

Expose to sun and 
protect from wind

Redirection of light 
inside buffer zones

Avoid downhill wind effect Overhangs to protect 
the pedestrians

Massing optimization based on main wind directions. 
Building as wind shields, with additional local wind 
control strategies by urban designed elements.
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Annual wind direction [%]
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exposed to the sun
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Nordbyens byform og dens bygningsvolumer er formgitt 
med mål om å ta vare på solenergien og blokkere for vin-
den, for å redusere energibehovet, og for å skape mikrok-
limatisk gunstige uterom. 
-Bygningene blokkerer vinden samtidig som de er sikrer 
solenergi tilgang. 
-Formgiving av bygningsvolumer samt strategisk plasserte 
vindskjermer og overheng vil bidra til å unngå turbulens 
og eller Venturieffekt.
 -Overdekkede buffersoner mellom bygninger vil kunne 
forlenge utendørssesongen om høsten og om våren.
Følgende grep gir reduksjoner av energibehov:
1) Intelligente fasader. 
2) Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning for hygien-
isk ventilasjon.
3) Åpningsbare vinduer for naturlig ventilasjon om sommer 
halvåret.
4) Effektiv belysning (f.eks LED).

Synergier: bygninger med ulike programmer er koblet til 
et lokalt energinett, for å utveksle
energi (oppvarming, kjøling, strøm) basert på de ulike 
døgnrytme profiler og energibehov.

Bærekraftige energiproduksjonsstrategier:

Nordbyen testpilot: Den ytterste delen av mellomøya er 
en testpilot for et 100% energiselvforsynt boligprosjekt. 
Selvforsyning og «off-grid»-teknologi er et økende sats-
ingsområde for byer og bosetninger i Arktis og med et 
pilotprosjekt i Nordbyen kan Tromsø lede an utviklingen. 
Pilotprosjektet (bolig) bruker varme og elektrisitet fra 
en biomasse co-generator om vinteren. Om sommeren 
brukes undervanns PV paneler og batterier for opplagring 
av elektrisitet og solfangere på taket for oppvarming av 
husholdningsvann. Overskuddsvarme og elektrisitet pro-
dusert gjennom vinteren og mellom årstider mates til det 
lokale energinettet.
Det lokale energinettet er koblet til byens nett (eksister-
ende fjernvarme og elektrisitet) for å levere energi til de 
øvrige av bygningene.  Geotermiske undervannsbrønner 
vil gi en tredje kilde til gratis avkjøling over det lokale 
energinettet ved behov.

Wind controlMassing strategies

Solar access analysis

Massing and outdoor comfort
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Fremtids energiscenario:
Et lokalt energinett er avgjørende for å få dette til. Loka-
lnettets tre rør (oppvarming, kjøling og elektrisitet) bør 
konstrueres for å lett kunne kobles fra byens sentralnett 
(fjernvarme og elektrisitet) når nye fremtidige teknologier 
er klare og effektive nok til å gi pålitelig (i form av kvantitet 
og frekvens) energiforsyning. Gradvis vil Nordbyen bli off-
grid på grunn av en blanding av nye og lokale nullutslipps 
energikilder, som vil mate det lokale energi nettet: van-
nturbiner, tidevann og bølgeenergi, piezoelektriske veier 
parallelt med andre allerede mer pålitelige teknologier 
som geotermiske undervanns brønner med PV drevne 
vann til vann reversible varmepumper, co-/ trigeneratorer 
drevet av biomasse og solfangere.
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Trafikkstøy setter sitt preg på Nordbyen Kan en tenke alternativt rundt 
Tromsøbrua?

Ny infrastruktur kan ta deler av trafikken

Mulige grønne tiltak for Tromsøbrua

Bompenger

Kollektivbro

Sykkelbane + kollektiv

Mobilitet
Det foreslås en ny adkomstvei til Nordbyen etter kommun-
ens foreliggende KU - for trafikk i Nordbyen. Adkomstveien 
som danner kvartalsstruktur ved Hansjordnesbukta vur-
deres som mest fordelaktig for en urban gateløsning. I syd 
foreslås et annet trasevalg enn det KU- for trafikk foreslår. 
Vi foreslår at adkomstveien til Nordbyen ikke går via Skan-
sen.  Dette foreslår vi for å foredle denne mikroklimatisk 
gunstige og historisk særegne plassen til et representativt 
byrom for gamlebyen. Adkomstveien foreslås knyttet til 
storgata via Verftsgata. Denne løsning vurderes som god 
på tross att Verftsgata er brattere, 13,5%, enn normalen 
(8%) til denne type gate. Det finnes dog flere gater i Tromsø 
med samme status som har brattere stigning enn 8%. 
I tillegg til generell adkomstvei til Nordbyen anlegges en 
vei for nødvendig adkomst og vedlikehold som lager en 
loop på øyene. Denne veien brukes til redning, kommu-
nal service, taxi, flytting, samt transport av beboere og 
besøkere med nedsatt bevegelsesevne. 
Det etableres en fellesparkering under seminarneset for 
ca. 400 biler. Parkering anlegges på kote +1.2 over havnivå. 
Parkeringsgarasjen danner en konstruktiv ring under 
seminarneset og kjernen av denne fylles med jord for å 
kunne plante trær i Havromsskolens skolegård ettersom 
seminarnesets per idag ikke egner seg for beplanting av 
trær. Det er to innkjørings / utkjørings punkter til park-
eringsgarasjen; En i nordenden av seminarneset og en i 
sørenden.

Tre steg mot en bedre bru.
Tromsøbrua er i dag meget trafikkert og danner til tider 
trafikkpropp i sentrum og genererer svevestøv. I vår visjon 
om et grønnere Tromsø vil bruen bli omdannet til byrom 
for lette trafikanter gjennom tre steg.
Tromsøbrua er i dag til tider overbelastet. Trafikkmålinger 
viser derimot at tunnelen under Tromsøsundet har under-
kapasitet. I steg 1 styres persontrafikk over brua til tunell 
med hjelp av bompenger på brua. Dette vil omdirigere 
en stor del av trafikken. I steg 2 kan bruens trafikkprofil 
endres til å bare omfatte kollektivtrafikk og lette trafikan-
ter. Eventuelt kan kollektivtrafikken være sesongbetont. 
Som siste steg erstattes kollektivtrafikk på bruen helt 
med kollektivtrafikk med båt. Båtbussen som parallelt 
kollektivt utbud er introdusert allerede i steg 1 og blir 
gradvis sterkere.

Adkomt og gjennom kjøring
Gang og sykkel forbindelser
BussbåtAdkomst parkering / omriss parkerings-

garasje (600 p-plasser + 200 p-plasser)

Adkomt og gjennom kjøring
Gang og sykkel forbindelser
BussbåtAdkomst parkering / omriss parkerings-

garasje (600 p-plasser + 200 p-plasser)Adkomt og gjennom kjøring
Gang og sykkel forbindelser
BussbåtAdkomst parkering / omriss parkerings-

garasje (600 p-plasser + 200 p-plasser)
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Prosess

Nordbyen er tenkt utviklet gjennom en differensiert 
planstrategi, hvor delområdenes ulike utviklingsscenar-
ier kobles sammen gjennom et sentralt, blågrønt byrom. 
Dermed er det foreslått ulike utviklingsmuligheter for 
tomtearealene, samt at det utvikles et bindende byrom-
sprogram for sentralområdet og de ulike fellesarealene.  
Den overordnede planen bør fungere som verktøy for 
visjonsbygging, og som ramme for fleksible planer for 
delområdene. I det følgende gjennomgås rollen master-
planen spiller for planstrategien, en gjennomgang av de 
ulike delområdene samt en redegjørelse for de offentlige 
rommene i planen.   

MASTERPLAN SOM STRATEGISK VERKTØY 
Masterplanen er både et arbeids- og formidlingsverktøy, 
og en felles referanse ulik juridisk, politisk eller økon-
omisk dokumentasjon knyttes opp til. En god master-
plan fungerer både som en felles plattform for utviklere, 
planleggere, arkitekter og politikere, samt som ramme 
for medvirkningsprosesser som engasjerer Tromsøs 
befolkning. Masterplanen som plattform vil kobles til 
juridisk avtaleverk, rollefordeling og finansieringsmod-
eller, samt et kvalitetsprogram utviklet i samarbeid med 
utvikler. Dette programmet kan sette mål for arkitektoni-
sk kvalitet, energibruk eller teknisk infrastruktur. Plan-
forslaget består derfor av et robust overordnet plan-
grep, et tydelig hierarki av byrom samt differensierte 
delområder det knyttes ulike utviklingsstrategier opp 
mot. Disse «nøkkelrommene» knytter sammen områdets 
myke infrastruktur med programmering, utforming og 
grøntarealer. Planhierarkiet gjør det enklere å avklare 
hvilken rolle det offentlige spiller i de ulike prosjektene, 
og hva slags utviklingsscenarier man kan forestille seg 
for delprosjektene i masterplanen. Her kan ikke minst 
midlertidig bruk i utviklingsfasen, basert på lokale kul-
turelle, sosiale eller økonomiske krefter, informere de 
ulike delområdene. 

PLANSTRATEGI FOR DELOMRÅDENE   
Seminarneset: Seminarneset er et nøkkelprosjekt i 
Nordbyen, definert av barne- og ungdomsskolen, fler-
brukshallen, tinghus, hotell, barnehage, bolig, næring og 
utearealer. Utenom skoletid fungerer disse arealene som 
offentlige byrom, hvor flerbrukshallen kan tilby ulike ak-
tiviteter for bybefolkningen utenfor skolens åpningstid. 
Seminarneset vil fordre større kommunale investeringer, 
men deler av inntjeningen kan hentes fra boligprosjek-
tene i området. Planleggingen og utviklingen av Semi-

Havparken

Nansenparken

Skriverplassen

Industri+studentbolig

Makerspace Selvbyggerkvartal

Havromsskolen Havbad
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narneset gjøres i sin helhet av kommunen. Spesiell vekt må 
legges på å integrere skolefunksjon, offentlige utearealer 
og boligområder, slik at man får den romlige og program-
matiske kompleksiteten som kjennetegner gode, offentlige 
rom. Derfor er det foreslått en integrering av boligene i 
bygningsmassen gjennom 5 strategisk plasserte boligtårn. 
Sjøkanten og utearealene her er kommunalt eid og drevet, 
hvor særlig vekt legges på østsiden, som er del av det større, 
rekreative blågrønne byrommet, Havsparken, i Nordbyen.

Selvbyggerkvartalet: I vest ligger et åpent område preget 
av asfaltflater og småbebyggelse. I forslaget avsettes dette 
område til selvbyggerprosjekter og alternative boformer. 
Området kan deles i parseller og selges billig til interessenter 
med konkrete boligkonsepter som kan sikre et mangfold 
av boformer og livsstiler i Nordbyens nærområder. Slike 
stiftelser, kooperativer eller andre kollektive boformer kan 
også huse lavintensiv kommersiell næring og andre typer 
småbedrifter. Selvbyggerkvartalet fordrer utvikling av en 
egen regulering/områdeplan og administrasjon som kan 
fasilitere utviklingen.  

De tre øyene: De tre øyene er kommersielt utviklede boli-
gområder med blandet bruk på gateplan i sentrale områder. 
Vestdelen av øyene er del av et sammenhengene, rekreativt 
byromsforløp med en høyere grad av offentlighet og akti-
viteter enn de østlige delene av øyområdene. Øyene kan 
utvikles gjennom salgskonkurranser i kommunal regi. Dette 
fordrer at salgskonkurransen følges av en detaljregulering 
med bebyggelsesplaner og rekkefølgebestemmelser. En 
bedre løsning kan være at kommunen etablerer et eget 
utviklingsselskap hvor enkeltprosjektene selges individuelt 
etter opsjonsavtaler eller tilsvarende hvor offentlige ønsker 
og krav til prosjektet kan bearbeides av utvikler før avtalen 
blir økonomisk bindene. Mens det første er en ressurseffektiv 
modell som fordrer stor forhandlingskraft hos kommunen 
i planprosessen, er sistnevnte en strategi hvor kommunen 
kan kontrollere utviklingen samt fremtidige endringer i om-
rådet. Krav til boligprosjektene bør omfatte både boform og 
byform: Leilighetsbrøk så vel som programmering av bakke-
plan er begge viktige for flerbruk og mangfold i bydelen. Å 
regulere for aktiv utadrettet virksomhet i deler av 1. etasjene 
kan bidra til dette. Strategier for takarealer, bygårdsrom 
og havnepromenader utvikles i kvalitetshåndbok. Endelig 
er det foreslått et separat boligprosjekt på østsiden av de 
tre øyene. Boligprosjektet kan utvikles og driftes av private 
krefter men bør foreslås å være et forbildeprosjekt med 
tanke på arkitektur, bærekraft og miljøteknologi. Prosjektet 
blir en spydspiss og testbed for boligutviklingen i Tromsø. 

Kommunale/offentlig støttede prosjekter: Videre bør 
kommunen skaffe seg retten til å gå inn som tilrettelegger 
eller utbygger i en eller flere boligprosjekter for å sikre 
bred sosial bærekraft og ulike boformer, gjennom opsjon 
på en mindre prosentandel av byggevolum. Alternativt 
kan kommunen subsidiere tomtesalg for å sikre bredde 
i boligporteføljen. I planen for Nordbyen er vestsiden av 
øyene videre foreslått med boformer som og kompli-
menterer øvrige boligprosjekter. Eldrekollektivet er en 
boform hvor enslige eldre kan dele ressurser og dyrke 
felles interesser, og kan være drevet frem av private ak-
tører under kommunal regi. Tilsvarende er studentboliger 
en botype som gir et bredt tilslag av yngre studenter til 
området. Begge boformene anses å bidra til en bredere 
og mer sammensatt by og gateliv i Nordbyen.  

PLANSTRATEGI FOR OFFENTLIGE ROM
Generelt bør offentlige rom planlegges for og oppar-
beides tidligst mulig i utviklingsprosessen. Derfor bør 
skole og flerbrukshall, samt Seminarnesets fellesarealer 
og østside mot sjøen, være områdene som tidligst åpnes 
for publikum. På øyene bør også gateløp og kaikant være 
tilgjengelig så langt det er mulig også i byggeprosessen. 
Å opprette et plankontor i området for drift og utvikling 
kan være første steg mot en ny bydel. Tilsvarende er 
bruk av midlertidige programmer eller støtte til videre-
utvikling av småindustri/verksted eller produksjon i om-
rådet verdifulle bidrag til å danne ramme om nye byrom 
i Tromsø. Opparbeiding av lett tilgjengelig infrastruktur 
og kollektivtrafikk er også grep for å tilgjengeliggjøre 
området i tidligfasen. I masterplanen for Nordbyen er 
det lagt spesielt vekt på Havsparken som verktøy for 
offentlig rom, samt mindre intervensjoner som sjøbadet 
i prosjektets ytterkanter. 

Havsparken: Havsparken fungerer som et rekreativt bånd 
av byrom som omkranser bassenget mellom Seminarne-
set og øyene. Som rom vil parken binde delområdenes of-
fentlige rom sammen. Det skal settes spesielt høye krav til 
utførelse og programmering av arealene som innlemmes 
i parken, som beskrives i et forpliktende byromsprogram 
som knyttes til masterplanen. Byromsprogrammet utgjør 
en strategisk fordeling av utadrettede funksjoner av ulik 
kommersiell eller kulturell karakter, samt en detaljert plan 
for den fysiske utførelsen av havnefront, broområder og 
gatesnitt som sikrer tilgang til sjøen. Byromsprogrammet 
skal fasilitere for både permanent og midlertidig bruk, 
og lovfestes i reguleringsbestemmelsene. 

Sjøbadet: Sjøbadet er et eksempel på mindre, offentlige 
programmer som kan fungere som attraktorer og tilby 
ulike aktiviteter i ytterkanten av områdene. Sjøbadet kan 
knyttes til etableringen av foreninger og idrettsklubber, 
som gir eierskap og identitet til området. Sjøbadet er et 
av flere mulige prosjekter som kan kobles på havnefront-
en og tilby ulike funksjoner og aktiviteter etter behov.   

Eksterne byrom: Nordbyens offentlige rom utvikles par-
allelt med en oppgradering og videreutvikling av Skriv-
erplassen og Nansenparken. Førstnevnte kobles med 
havnefronten gjennom en lettkonstruksjon fra Hans-
jordneset. Disse parkarealene vil, ettersom Nordbyen 
utvikles, være verdifulle, offentlige allmenninger i byen. 
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