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01 INNLEDNING

Visjonen for Nordbyen er at den skal forsterke 
Tromsø som arktisk hovedstad. Å skape en mer 
bærekraftig by som tar opp i seg vår historie og kun-
nskap, samtidig som den peker fremover –inn i frem-
tiden- i forhold til klima, økologi, smart teknologi, på 
en ny og urban måte:

- En klimavennlig, smart og attraktiv sentrumsutvidel-
se som binder sentrum til Stakkevollveien.

- Attraktivt område for nye investeringer i bygnings-
masse og uterom.

- Bymessig og riktig balansert funksjonsblanding med 
attraksjoner og møteplasser, framtidas næringer, ur-
bane 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.

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

- Framtidas klimavennlige trafikkløsninger på bynivå 
løses konkret i Nordbyen.

Det er definert to hovedfokus for dette arbeidet:

A. Konkrete fremtidsbilder av bylandskapet, med 
arktisk hovedstad som bakteppe. Utformingen av 
bylandskapet med sammenhengende uterom og 
bebyggelsesstruktur, høyder og tetthet. Klimautfor-
dringer, nye arbeidsformer, nye mobilitetsstrategier, 
nye boformer vil påvirke hvordan den nye byen vil 
fungere.

B. Gjennomføringsstrategier med vekt på kommu-
nens rolle og samarbeide med andre aktører. Hvilke 
strategier trenger en å ta i bruk for å realisere frem-
tidsbildene?

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

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.
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02 NORDBYEN: TILPASNINGSDYKTIG BYLANDSKAP

Hele planeten står overfor en enorm endring i para-
digmet for hvordan byer kan tenkes eller utformes. 
Bærekraftige byer i fremtiden må ha innebygd resi-
liens for de utfordringer fra ytterligere endringer i 
klima, befolkningsøkning og økonomiske kriser.

Havstigning vil påvirke lavtliggende områder som 
Tromsø sentrum, det vil gi store utfordringer for 
kaianlegg, veier, bygninger og annen infrastruktur. 
Summen av de ulike bidragene betyr at vi ikke kan 
utelukke en global havstigning på rundt én meter 
i dette århundre, men havstigningen vil fortsette i 
mange hundre år, lenge etter at menneskeheten har 
fått kontroll på klimagassutslippene.

Disse endringer kommer til å være mye mer intens 
nærmere polene og i områder nær vannet som Nor-
dbyen i Tromsø, som i sin unike landskapsbeliggenhet, 
kan ikke bare være en til byutviklingsprosjekt. Det må 
bli en referanse i tilpasning til de nye utfordringene, 
det er en spennende mulighet til å revurdere hvordan 
byene i fremtiden kan være:

INTENSITET. Framtidens byer vil fortsette å vokse 
i befolkningen, men er nødt til å være stadig mer 
levelige og multifunksjonelle, de må fortsette å tilby 
muligheter -arbeid, kulturelle, attraksjoner, rekreas-
jon, sport ... - som vil tiltrekke seg folk.

BLÅ-GRØNN FORBINDELSER Framtidens byer må 
kombinere høyere tetthet med blå-grønne tilpas-
ningsdyktige strukturer som kan gi sammenheng 
mellom de ulike deler av byen i stadig nye situasjoner. 
Disse dynamiske forbindelser må følge og utnytte 
vann- og topografisk logikken. 

KARBONNØYTRAL Framtidens byer vil være ressurs 
nøytral eller generativ, kombinere infrastruktur og 
bygningsdesign i samspill med naturen. Krav for 
effektivitet betyr at vi må utvikle strukturer som tilbyr 
spennende og intense offentlige rom med minstea-
vstander, konsentrerte infrastrukturer som tillater 
gjenvinning av avfall, en by utformet etter lokale 
klimatiske forholdene.
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04 INFRASTRUKTUR
Utfordringer

- Å reorganisere det eksisterende trafikksystemet med 
fokus på fotgjengere og syklister for å oppnå bedre 
balanse mellom trafikkgruppene.

- Opprette et gatesystem i hovedsak for fotgjengere 
som vil koble Nordbyen med Tromsø sentrum.

- To områder står frem som mer problematiske: 
Rundkjøringen ved Skriverplassens vanskelige forhold 
til Hansjordnesbukta, og veikrysset hvor broen mø-
ter land og treffer Skippergata sør, Skippergata nord, 
Elvegata og Fridjof Nansens plass.

Restriktiv
Parkering Anlegg

Miljøgater
Sharespace

Lokal trafikk

Hovedåren gjennom sentrum konsentreres om aksen 
Storgata - Bispeveien - Grønnegata. Denne sentrale 
aksen foreslås med redusert trafikk for bilister for å 
gjøre rom til både gang - og sykkelvei og beplantning. 
Gjennom dette går også kollektivsystemet.

Sekundærsystemet som er koblet til denne trafi-
kkryggraden: til øst Skippergata, Seminarbakken, 
Skansegate, Verftsgata og til vest Sant Hanshaugen, 
Dramsveien, Arbeidergata.

FØR Skansegata Nord

ETTER Skansegata Nord
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05 INFRASTRUKTUR

Buss
Ferje Terminal

Trafikkrysset fra broen blir redusert til å kun krysse 
med Verftsgate. Avkjørselen i nord - Skippergate 
og Elvegate blir eliminert. Dette gir muligheten til å 
introdusere Elvegata som en grønn gågate som kobler 
Tromsø til Fridjof Nansens plass og Seminarneset. 
Skippergata Sør og Jaklins plass blir delvis bilfri. En 
gågate med «restriktiv trafikk» som tillater biltrafikk 
ved varelevering og spesielle tilfeller. 

Parkeringsstrategi

Å reorganisere bilparkering i sentrum ved å konsen-
trere dem i periferien av sentrumskjernen. Disse 
parkeringspunktene vil fungere som generatorer for 

byliv, da mange folk daglig vil parkere sin bil her, og 
fortsette til fots. For å begrense biltrafikken i indre 
sentrum av Tromsø, forslås to nye parkeringsanlegg.

Det ene med tilgang fra Hansjordnesgata, før man 
kommer til rundkjøringen. Den andre, langs Skipper-
gata, sør for broen, med kapasitet til å absorbere 
biltrafikken fra fastlandet. Disse to parkeringsanlegg 
sammen med det eksisterende anlegget i Bispegata, 
vil katalysere aktivitet i Skippergata og forsterke dens 
kopling med Storgata.

FØR Hansjordnes

ETTER Hansjordnes
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06 INFRASTRUKTUR
Havnivåstigning

For å møte klimatiske utfordringer, forslås det et 
gatesystem fra kote + 4m. En buffersone mellom kote 
+2m til +4m er utviklet som en park som kan takle flo 
og fjære og fremtidas havnivåstigning.

Flytende plattformer vil tillate kontakt med vannet 
når vannhøyden stiger +0 to +2m.

+0
m

+2
m

+4
m

+2m

+4m

+8m
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07 BLÅGRØNNSTRUKTUR
Utfordringer

- Flere av parkene i Tromsø i dag er isolerte grønne 
områder omgitt av trafikk. Utfordringen er å utvikle 
grønne korridorer som knytter Tromsø til sjøen.

- Å utvikle et godt flettet nettverk for fotgjenger og 
syklister, etablere nye møteplasser med høy kvalitet 
og fortsette å utvikle sjøpromenaden.

Grønne korridorer

- Et trafikklokk over rundkjøringen ved Skriverplas-
sen vil gi muligheten for en park av høy kvalitet som 

knytter idrettsanlegget og Kvamstykket barnehage til 
Hansjordnesbukta.

- Elvegaten utvides og transformeres for å utvikle en 
park som binder Fridjof Nansens Plass med Seminar-
neset. Here er det ønskelig å gjenåpne elveløpet som 
er i dag gravd ned i rør for å tilføre nye kvaliteter til 
denne grønne korridoren.

- En grønn Nordre Tollbodgate kan knytte Tromsø Ma-
ritime skole til Skansen og videre gjennom sør prome-
naden i Vervet og mot nye Tromsø Museum.

FØR Fridjof Nansens Park

ETTER Fridjof Nansens Park
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08 BLÅGRØNNSTRUKTUR

Gågater or Sjøpromenade
Miljøgater

Gågater

Reorganiseringen av trafikken åpner for nye mulighe-
ter for byrom eller «public space». Transformasjonen 
av Skippergata - gjør det mulig å koble en gågate fra 
Fridjof Nansen - Nordbyen til Jaklins plass og videre 
til Storgata. Dette vil være en viktig gågate, hypping 
oppdelt av urbane møteplasser.

En ny gangbro vil tillate mulighet for å komme seg 
direkte fra Seminarneset til Vervet.

FØR Skippergata

ETTER Skippergata
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09 AKTIVITETER
Utfordringer

- Å unngå at aktiviteter spres utenfor sentrumsk-
jernen, som Jekta Storsenter. Ønsker man et livlig 
bysentrum er det viktig å konsentrere aktivitetene for 
å produsere synergier og igjen forbedre kvaliteten på 
byrommene. 

Konsentrasjon av aktiviteter er forsterket av:

- Tre parkerings generatorer langs denne aksen. En 
eksisterende i Bispegata, den andre i Skippergata og 
den tredje i Hansjordnesgata. Dette vil være hybri-
dbygninger som ikke bare inneholder parkering, men 

Handelsgater
Rekreasjonsgater

Generatorer

også kontorer og butikker. 

- Handel vil være mulig på Jaklins plass og i Skipper-
gata ettersom de er blitt introdusert som gågater. 
Transformasjonen av både Jaklins Plass og Skipperga-
ta er veldig viktig. De har skalaen og karakteren til å 
fortsette verdiene til Storgata og sammen etablere en 
enhet. 

- Handelsgata strekker seg helt til Hansjordnebukta 
gjennom Skansegata nord. Byens typologi begynner å 
endre seg i denne grensen. Bygningene blir større så 
det er ypperlig til å stimulere handel og aktivitet.
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10 AKTIVITETER

   og Barnehager
Møteplasser

Mulige Plasseringer for Skole

- En sekvens av vel etablerte møteplasser langs denne 
linjen, beskyttet mot vind og med gode solforhold, 
foreslår spesielt intensitet av aktiviteter.

Disse områdene tilbyr gode siktlinjer til landskapet. 
Transformasjonen av de grønne korridorene vil 
forbedre forutsetningene for rekreasjon, utendørsak-
tiviteter, promenaden, kafeer og en bedre relasjon til 
sjøen.

Vervet

Det er flere interessante industribygninger som kan 
bli integrert i den urbane planen for Vervet. Man kan 

se at disse blir transformert til Museer, utstillings-
lokaler eller kulturelle sentre.

De vil være med å beholde Vervets industrielle, båtat-
mosfære. Vi foreslår å plassere Tromsø Museum på 
enden av Vervet. Plassert i fortsettelsen av Stortorget 
bukta, men også i forhold til landskapet i dialog med 
broen, katedralen og fjellene i bakgrunnen. 

Seminarneset

Kanalen blir også en kilde til aktivitet sammen med 
promenaden, kanopadling, kaffer, med gode solfor-
hold og samtidig beskyttet fra vind.

Det er etablert et nytt sentralt torg for Seminarneset, 
i krysningen med hoved åren og forlengelsen av Sem-
ninarbakken. Denne møteplassen kan knyttes, med 
en ny bro, sammen med Tromsø Museum i Vervet, og 
gi nye muligheter til en promenade langs sjøen.

Hansjordneset

Plasseringen av et nytt parkeringsanlegg hybrid og 
en ny ferjeterminale, etablerer Hansjordnes som en 
viktig folksomt punkt i Tromsø.

Kvalitetene på uterommene vil nyte godt av trafikken 
som er lagt under parklokket. Langs denne grønne ko-

rridoren ser vi forskjellige muligheter til å plassere en 
skole - to nordvest for Hansjordnes gata, med utmer-
ket solforhold og god tilgang fra enten Dramsveien 
eller Hansjordnes gata, eller en tredje mulighet er 
sørvest for Hansjordnes gate.

En mulig plassering av den ny skole.
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11 AKTIVITETER

LANDSKAP MUSEUM

GRUNDER
VIRKSOMHET

KONSERTER
KONFERENSER

INOMHUS PARK
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12 BEBYGGELSESSTRUKTUR
Utfordringer

- Den bygde massen må svare på den klimatiske 
situasjonen i Tromsø - etablere ly fra de dominerende 
vindene fra sørvest og de kalde vindene fra nordøst 
og samtidig tilby gode, solfylte uterom.

- Å utvikle en bærekraftig, tett bebyggelsesstruktur 
som vil gi nytt liv til Tromsø sentrum, og samtidig tilby 
uterom av høy kvalitet. 

- Utvikle Nordbyen med tanke på stedsidentitet. 
Hvordan stedets egenart, relasjon til topografi, 
landskap og nærhet til de mest ikoniske elementene i 

Tromsø: broen, kirken og fjellene kan bidra til identi-
tetsskaping for Tromsø som arktisk hovedstad.

Energi

Tromsøs beliggenhet har en fjære situasjon som 
varierer med 2 meter. Dette muliggjør energiutvin-
ning gjennom turbiner ved havet. Energiutvinningen 
muliggjøres også gjennom temperaturforskjellen me-
llom hav og land og dette kan brukes til oppvarming 
av gatene. Slik kan de nyetablerte gatene bli isfrie i 
Nordhavnen.

Kvartalstruktur
Flatte Bebyggelse

Punkthus
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13 BEBYGGELSESSTRUKTUR
Sol og Vind

Bebyggelsen er utformet slik at solen fanges opp i de 
indre gårdsrommene. Den høye bebyggelsen er plas-
sert på kanten nordkanten slik at de ikke skal kaste 
skygge mot uterommene.

Bebyggelsen skjermer for de sterke vindene og det 
skapes vindstille behagelige uterom.

21. mars  kl. 9.00 21. mars  kl. 12.00 21. mars  kl. 15.00 21. mars  kl. 17.00

21. juni  kl. 9.00 21. juni  kl. 12.00 21. juni  kl. 15.00 21. juni  kl. 9.00
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14 VERVET



A R K T I S K  H O V E D S TA D  Tr o m s ø  N o r d b y e n

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS Grini Mølle, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka, Oslo    www.worksonland.com

15 VERVET
Her er det viktig å beholde den industrielle båtatmos-
færen som i dag er til stede. Viktigheten av vannet og 
å styrke Vervet ved å understreke Stortorget bukta.

Skansen og gamlebyens skala må visuelt snakke med 
Vervet. 

Vi forslår å gjenbruke noen av de gamle industriell 
bygningene og transformere dem til utstillingshaller, 
museum, med tilknytning til båtfiske historien.

En ny attraksjon i enden av Vervet, Tromsø Museum. 
I dette punktet er byen i best kontakt med Tromsøs 
større landskap.

Senteret vil være hvor alle stedets kvaliteter er samlet 
og det vil også hjelpe å definere buktas geometri i 
en visuell sammenheng med Stortorget, i dialog med 
Tromsøs karakteristiske elementer; broen, kirken og 
fjellene og sjøens åpenhet.

For a etablere en sterk avslutning og signal, har 
WORKSONLAND foreslått en konveks stjerneform til 
Museet. Formen gir referanser til nord og det arktiske 
landskap. 



A R K T I S K  H O V E D S TA D  Tr o m s ø  N o r d b y e n

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS Grini Mølle, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka, Oslo    www.worksonland.com

16 SEMINARNESET
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17 SEMINARNESET
De strukturerende elementene i Seminarneset er:

- En kanal. Hvor kystlinjen er i dag, et eksisterende 
rom i nær relasjon til vannet, med gode solforhold.

- En sentral kommunikasjons åre vest - øst. Fortsette-
lsen av Seminarbakken etableres som en bred gate/
torg som organiserer og gir tilgang til nye Seminarne-
set.

- En sentral møteplass er plassert i krysset hvor kana-
len og kommunikasjonsåren møter hverandre.

Møteplassen er et solfylt sted med en miks av forskje-

llige program som henvender seg mot plassen: kafeer, 
kontor, butikk, kajakk …

Både kanalen og den sentrale gaten utvikler seg ikke i 
rette linjer. De etablerer en skala, dynamiske perspek-
tiv, beskyttede uterom.

Volumene mot sør og vest har kontrollerte høyder for 
å ikke blokkere den lave solen (4 - 6 etasjer). De er or-
ganisert i kvartalsstruktur rundt et sentralt halvprivat 
uterom. Formene er fragmentert og de introduserer 
en variasjon og en menneskelig skala.

Bygningene i nord og øst, kaster skygge i sjøen, og 

kan derfor tillate seg en tårntypologi og er 8 - 15 
etasjer høye. De er plassert på en plattform på opptil 
to etasjer som henvender seg mot gatelivet og huser 
kafeer, restauranter, kajakkutleie, osv. Den krystallig-
nende «skyline» generert av disse tårnene og sam-
men med det foreslåtte Museum vil tydelig stå frem 
og bygge opp om Tromsø som Arktisk hovedstad.

Bygningen i perspektiv til Skansegata nord er viktig. 
Det artikulerer en relasjon mellom Seminarneset til 
Hansjordnesbukta. Vi foreslår en hybridbygning, som 
inneholder restauranter, butikker, kontor, kultur, uts-
tillinger og kino. Dette vil være med å aktivere hoved 
aksen; Skansegata.
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18 SEMINARNESET

Snitt B

Snitt A

B

A
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19 SEMINARNESET
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20 HANSJORDNESET
Rundkjøringen i Skriver plass markerer den nordre 
sentrumsgrense. Vi foreslår å dekke rundkjøringen 
med et trafikklokk og transformere det til en park. En 
grønn korridor med god sikt til landskapet.

Denne nye parken åpner muligheter til å plassere en 
ny skole i relasjon med denne. Skolen er plassert i 
utmerket relasjon til bus og sykkel.
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21 GJENNOMFØRING
Samarbeid mellom de ulike aktørene i utviklingen 
av det nye området

Fra begynnelsen av prosjektet er dialogen med 
offentlige og private aktører sentralt i prosessen. 
For å oppnå en god helhetsløsning av området er 
det behov for visjoner som ser på helheten og går 
utenfor optimering av enskilte tomter. For å oppnå 
dette opprettes ”tomteaktier” hvor hver aktør få 
en prosentandel som motsvarer antall kvadrater i 
tomteinnsats som utgjør helheten. Kommunen har 
en betydelig tomteinnsats i området da storparten 
av arealet som utvinnes i sjøfronten tilfaller kom-
munen og er dermed hovedaktøren.

Før utviklingen av havnen opprettes en prosjekt-
gruppe som består av Tromsø kommunene (fler-
tallet) og aksjeeiere (tomteeier i Nordhavnen). En 
gruppe med fagkompetanse og representanter for 
viktige organisasjoner i området som f. eks grunde-
reforeningen som arbeider med forutsetninger for 
kreative bedrifter i Nordhavnen og representanter 
for gamlebyen deltar kontinuerlig i forslaget som 
arbeides fram. 
Denne gruppen mestrer det operative arbeidet 
over det urbane prosjektet av Nordhavnen. 

Arbeidsverktøy 

For å utvikle prosjektet videre blir det avholdt 
workshops der kollektive refleksjoner med utgangs-
punkt i hver og ens spisskompetanse blir tatt til 
vurdering. Dette trenger tid i gjennomføringsfasen 
men sikrer en bedre langsiktig investering.

Økonomisk tilgjengelighet

Prosjektet tar utgangspunkt i de kvaliteter som 
finnes i havnen og i gamlebyen. Eksisterende 
aktiviteter og bedrifter som nå finnes i de eldre 
bygningene er viktige å beholde i området i dag 
og i fremtiden. Variasjonen i små bedrifter gir en 
motstandsdyktighet i forhold til en fremtidige sam-
funnsforandringer.

Nedenfor listes bare et fåtall av aktiviteter som vi 
finner i et havneområdet i transformasjon. Dette 
er bare noen bedriftene som alle kun er lister i 
Seminarbakken: Mål Regnskap AS, Av-Fusion Norge 
AS, Tjenestesalg AS, Seminaret Rehab og Omsorgs-
senter, Toscana Reiser, Tromsø event, Human Etisk 
Forbund, Nordkalottdrakten Dagny Madsen, Avi-
kom Distribution AS, Korttidsleie AS, Antonsen Ski 
og Kompetanse, Vito Trafikkskole Alf Einar Aspene, 
Fremtidsfabrikken DA, Diode AS, Fellesforbundet 
Nord-Hålogaland.. etc.

Ny bebyggelse som blir lagt til må ha en generøs, 
romslig struktur i bakkeplan med en takhøyde på 
4m, som kan ta imot en variasjon av aktiviteter. 

Disse kan brukes til boliger eller til bedrifter i for-
hold til etterspørsel og utviklingen av området over 
tid.

Det må tilrettelegges for en variasjon i bolig til-
budet. Vart utviklings prosjekt må gi merverdi til 
helheten. 20 % av boligene blir lettillgjenglige før 
økonomisk svagare grupper.  

Havnen som en collage av aktiviteter

Det fundamentale i havnen er kontakten til sjøen 
og marina-aktiviteten som det muliggjør. I dag har 
flere av de tradisjonelle aktivitetene med; skips-
verft, fiskeforedling, engros firmaer, trelasthandel 
osv. skiftes mot variasjon av mindre bedrifter i de 
sentrale delene av Tromsø, ved siden av museum, 
offentlig administrasjon og boliger. I dag skaper de 
mange fasetterte bedriftene og bygningstypene en 
collage av aktivitet og former som skaper et leven-
de og interessant bybilde i stadig forandring.

Gjenbruk og transformasjon av båtene i havnen ses 
på som en mulighet i en utvikling. Noen av skipene 
og båtene er temporære, sesongavhengige mens 
andre blir liggende på en mer permanent basis. 
Båtene skaper nye muligheter for ny gründervir-
ksomhet. Dette vil på sikt å sikre variert aktivitet 
i havnen, da dette er økonomisk gunstig og lett 
tilgjengelig for nyoppstartet gründervirksomhet. 
I mange bybilder har transformerte skip med ny 
funksjon muliggjort at små virksomheten har 
kunnet overleve. Eks. Af Champman som ble trans-
formert til et vandrerhjem eller Ralph Erskins båt 
som gjort om til kontor. Dette er en mulighet i liten 
skala med båten og på storskala skip.

Kaien som mulighet. I en utvikling av området så 
står den kontinuerlige kaien i umiddelbar fokus da 
den gir tilgang til og fra havet. Det er vesentlig at 
dette rom blir offentlig og lett tilgjengelig. Kaien 
etableres i en første fase og tilbyr en inntektskilde 
for kommunen. Denne inntekt går så direkte til 
investering i området.
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Fase 1. GJENBRUK OG GRØNNE KORRIDORER Fase 2. SKIPPERGATA

Den nye trafikksituasjonen og de tverrgående 
grønne parkdragene muliggjør at Skippergata blir 
fortsettelsen av Storgata. Her er det gode forutset-
ninger for handel, kontor, restaurant, …

Gatens nye karakter blir også stimulert av to nye 
generatorer - en før rundkjøringen i Hansjordnes-
gata, den andre hvor broen treffer Skippergata.
Begge er hybridbygninger som inkluderer et par-
keringsanlegg, kombinert med andre funksjoner 
som kontorer og bussterminal. Målet er å redusere 
trafikken som kommer inn i sentrum og heller opp-

I starten gjøres en studie av havnebygninger som 
har transformasjonspotensiale. Eksempel på dette 
kan være Fiskenes Agneforsyning - forretning som i 
dag ønsker å flytte. Dette er lokale som er generø-
se og tilpasningsdyktige. Maskinhallen på Tromsø 
Skipsverft er en annen bygning som har arkitek-
tonisk verdi, men som ikke er synlig i dag. Denne 
bygningen ligger godt plassert til å gjenbrukes som 
museumsvirksomhet. Her kan skipsverftets aktivi-
tet lett vises og være i nær kontakt med tørrdokken 
der skip repareres.

nå byliv. Da mange vil forlate bilen her og begynne 
å gå langs Skippergata blir denne gata aktivert og 
forutsetningene for handel øker. Det er viktig at 
første etasje i det fleste bygningene i Skippergata 
har publikumsrettede funksjoner for å bringe liv til 
gaten.

I denne fasen opprettes en ny skole på en av de 
forskjellige tomtene ved Skriveplassen. Dette blir 
også en viktig generator for lokal aktivitet og møte-
plass som bygger opp om aktiviseringen av Skipper-
gata.

I denne fasen blir det også viktig å etablere de 
store grønne strukturene som vil forbedre Tromsøs 
kommunikasjon med sjøen. I vår del av studien 
skjer dette langs tre transversale akser:

- Skriverplassen mot Hansjordnesbukta. Et trafi-
kklokk er bygget over rundkjøringen.

- Elvegata og Fridjof Nansens plass.

- Nordre Tollbodgate.

Transformasjonen av disse grønne korridorene 
krever en reorganisasjon av trafikksituasjonen i 
Tromsø:

- Skippergatas status endres. Nesten hele lengden 
blir gågate med begrenset trafikk for varelevering, 
brann osv. 

- Rektor Steens gate og Fogd Drejers gate blir ikke 
lenger gjennomgående gater. Dette betyr at de vil 
ha mye mindre trafikk som tillater et «shared spa-
ce» med syklister og fotgjengere.

- Storgata blir hovedveien, men karakteren på 
gaten blir også transformert. Hastigheten på bilene 
blir redusert, flere trær kan bli plantet og feltene er 
smalere for å gjøre plass til sykkelfelt.

En havnpromenade markeres som sammenbinder 
disse grønnstrukturer og linker sammen den nye 
havnbydelen med den gamle. Langs denne prome-
nade gjenbrukes element fra havnens historiske 
aktivitet og fremstår som skulpturer langs havne 
strekningen. 

Kaien etableres i en første fase og tilbyr en innte-
ktskilde for kommunen. Denne inntekt går så direk-
te til investering i området.
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Fase 3. VERVET OG SKANSEGATA Fase 4. SEMINARNESET

Før man fortsetter husbyggingen på Seminarneset 
langs Skansegata er det viktig å fortsette utfylling 
av Seminarneset. Husene på den nye øyen bygges 
først. Det bygges først fra ytterst på øyen og mot 
land for å gjøre byggingen lettest.

Denne fasen starter med utfylling av Vervet og 
bygging av Tromsø Museum. Her opprettes fortse-
ttelsen av sjøpromenaden langs Vervets sørfasade. 
Tromsø Museum, sammen med andre kulturelle til-
bud i Skansen og Buss terminalen blir viktige poler 
for aktivitet i dette området.

Ettersom industriene og bensinstasjonen flytter 
fra Seminarneset, kan utviklingen av Skansegata 
fortsette. Dette blir hoved kommunikasjon til Nor-
dbyen. Neste steg er å utvikle den andre polen av 
Skansegata: En ny hybridbygning som huser restau-

ranter, kontorer, hotell, kino, utstillinger og etable-
rer en relasjon med Hansjordnesbukta.


