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TESER OM NORDBYEN

Innledning:

Byen er først og fremst livskrefter i utfoldelse, konstituert av samtaler, tekster og 
fortellinger som stimulerer sine brukere til en grenseoverskridende praksis.

Byens mange rom, deler og forbindelser er en sømløs vev med personlige erfaringer, 
konkret virkelighet og fysiske elementer i vedvarende endring og fornyelse.

Parallelloppdrag om Nordbyen er en undersøkelse av områdets beskaffenhet og 
potensiale, og en videreføring, drøfting og utprøving av stedets kompleksitet av vitale 
krefter som grunnlag for en ny by.     

Våre undersøkelser forstår byens liv og byens rom langs tre akser, beskrevet som;  
                
 - det tenkte rom som er planleggernes ideer og formelle planer,     
 - det levde rom som er en felles erfaringer fra fortiden / historiske hendelser   
    og ideer tilført stedet         
 - det sansede rom som er en sammenstilling av det virkelig levde liv

Funn og referanser fra undersøkelsene kan omsettes som nye momenter i 
planleggingen av Nordbyen. Dette er momentene, som som er høyst kontekstuelle, 
er begrunnet i hverdagserfaringer og områdets vitalitet og atmosfærer. I en ny plan, 
vil undersøkelsen avspeiles både fysisk og strategisk, og ikke minst gi momenter av 
foranderlighet og endring over tid. 

En ny plan for Nordbyen må være så fleksibel og visualiserer en strategi for utvikling 
av Nordbyen over tid og etter flere ulike linjer. Planen må være klar på strategiske 
valg som mobilitetshierarki, byøkologi og programstrategi, men kan være fleksibel 
på utbyggingsrekkefølge og formål. Planen må være klar på at alle valg skal styrke 
områdets byliv, og stimulere til multiprogrammering og en bygningsstruktur som 
skaper variasjon i byrom, urbane kvaliteter og mikroklima. Planen må være klar på 
kontekstuelle og historiske referanser og spor, men fleksibel på bruksendring og 
adaptasjon til ny bruk. Planen skal virke både sommer og vinter, med hensyn til 
fremkommelighet og bruk for ulike brukergrupper, også for vinteraktiviteter. Planen skal 
gi rom for tilfeldigheter og det uforutsette gjennom en offensiv aksept for annerledeshet 
og eksperiment.

Parallelloppdrag for Tromsø kommune
april-juni 2016

70°N arkitektur:
Irene Blak Wilner
Magdalena Haggärde
Joar Lillerust
Gisle Løkken
Marianne Lucie Skuncke

Lala Tøyen:
Stine Bjar
Pernille Heilmann Lien
Iwan Thomson

Anders Often, byøkologi

John Pløger, byplanteori
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mobilitet og trafikk
Tromsø har startet et ’grønt skifte’ mhp. transport og mobilitet, noe som medfører 
at området må planlegges etter fremtidens prinsipper om endret hierarki av 
fremkommelighet; med først og fremst tilrettelegging for gående og syklende, deretter 
kollektivtransport, servicetransport, og vesentlig lavere tilgjengelighet for privatbiler.

mobilitet og trafikk
Området er preget av sterk trafikk fra Tromsøbrua og Skippergata, som medfører 
helsefare (støy og støv) og dårlig fremkommelighet for gående og syklende.
I tillegg er hele området preget av parkering med til dels stor biltetthet.

2_tese

6

K APITTEL 1 MOSS – NÆRHETSBY OG SYKKELBY

NÆRHETSBYEN

NATUR

REKREASJON

KOLLEKTIVTRANSPORT

HANDEL

BOLIG

10 M
IN.

SKOLE OG BARNEHAGE

KULTUR

Nærhetsbyen

trafikk   1:7500

parkering  1:7500

AREALBRUK PER 1500 m2

1430 m 2
100 folk til fots 100 folk i busser 100 folk på sykler 100 folk i hver sin bil

55 m 2 90 m 2 320 m 2

SYKLING

PLANLEGGINGSHIERARKI SISTE 70 ÅR PLANLEGGINGSHIERARKI FRA I DAG

PRIVATBIL

BILDELING

KOLLEKTIV-
TRANSPORT

SYKLING

GANGE

GANGE

KOLLEKTIV-
TRANSPORT

PRIVATBIL

0,7 m 5,6  m

Hei!
Står til?

Bare bra!
Du?

#%&=!
Herregud, rekker 
ikke jobb i den 
farta her!!

E8

PForgjengerbyen!

I fotgjengerbyen Tromsø er byrommene tilrettelagt hovedsakelig for byens myke trafikanter. 
En Tromsøbro bedre tilrettelagt for myke trafikanter vil knytte øst- og vestsiden tettere sammen, og gi 
et naturlig romforløp fra sentrum via Tromsøbrua, Ishavskatedralen til fjellheisen.

mobilitet  1:10000

Fotgjengerbyen. Byroms�ater tilrettelagt 
hovedsakelig for myke tra�kkanter

Legende fotgjengerbyen

Ekspress-sykkelvei

Rekrasjons-sykkelvei

Tilrettelagt for privatbilisme
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natur
Området har flere steder med naturkvaliteter, som hager (privathager, bakgårder og 
feks. caféhage Hildr), parker av ulik kvalitet (Skansen, Nansens plass, Skriverplassen), 
Gateløp (langs Vollgrava fra Skansen til Skippergata), fjære (Polarmuseets fjære) 
og trær (almelunden ved seminaret, og enkelttrær i området. I tillegg finnes det god 
kontakt mot det store landskapsrommet lags siktlinjer og på kaier. 

byrom / urbanitet / mikroklima
Nordbyen og Gamlebyen har diversitet i byrom og en struktur som genererer mange 
lokale situasjoner med godt mikroklima. Området har en distinkt urban karakter med 
historiske referanser og blandede virksomheter i overgangen mellom land, sjø, og 
havn. 

byrom / urbanitet / mikroklima
Områdets atmosfærer av urbanitet og historisk kontinuitet må inngå som kvalitative 
elementer i en ny plan. 

natur
Byen og områdets karakter her sterkt preg av beliggenhet i et stort landskapsrom. 
Området er preget av få, men distinkte naturelementer som har åpenbare kvalitative 
egenskaper. I tillegg preges området av frittvoksende vegetasjon (gress og løvetann 
langs husvegger og kantsteiner) og trær (både viltvoksende og bevisst plasserte). 
Byens eneste fjære ved Polarmuseet har tiltrekningskraft på besøkende og barn. 
De to store allmenningene Nansens plass og Skriverplassen som begge går på 
tvers av byens strukturelle hovedretning, er underutviklede som bynatur , og har 
et stort potensiale til å utvikles som grønne allmenninger, som byparker og som 
transaksjonsområder mellom byen og havet.

vann / land
Møtet mellom vann og land er et dominerende element i området. De fleste 
overganger i dag sterile og ensartede med stor andel fyllingskanter, uten bevissthet for 
potensialet som ligger i disse sonene: for opplevelse av viktige landskapsrom, som del 
av et større naturnettverk, og som grunnlag for litorale biotoper.

vann / land
Undersøkelser av historiske kart og bilder viser at møtet mellom land og vann for 
100 år siden var vesentlig mer mangfoldig og rikere på opplevelser og biotoper, 
med bryggemiljøer og fjærer, i tillegg til enkelte fyllinger og moloer. Med omdanning 
av Nordbyen ligger det et stort potensiale i en utvikling og styrking av byens 
havlandskaper, noe som er nødvendig for å møte utfordringer med økt havnivå, og 
samtidig kan danne nye urbane opplevelsesområder og variasjoner i byens møte med 
vannet.  

parkering blir park gjennom umiddelbar 
overtakelse / gradvis omdanning   1:3000

urbane mikrohager / PARK(ing) DAY: København, 
Paris, São Paulo, San Francisco, Sydney, London

natur  1:7500

-->
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virksomheter, entreprenørskap og vitalitet:
Området har mange virksomheter av svært blandet karakter, både gammel 
industri (skipsverftet), verkstedsbedrifter, bunkersdepot, undervisningsvirksomhet 
(voksenopplæring), kunst-, museums- og virksomheter, serveringssteder, offentlig 
virksomhet, bo- og servicesenter, differensierte kontorvirksomheter inkludert 
filmselskaper, forretningsvirksomhet, los- og redningstjeneste, samt større maritim- og 
industrivirksomhet rett nord for området (Agnforsyninga / Kullkransvingen ol.).

Det er stor diversitet av virksomheter, der inntrykket er at enkeltbygg tiltrekker seg mye 
virksomhet ikke minst på grunn av rimelig husleie og at det gjerne etablerer seg kluster 
av likesinnede miljøer med gründer karakter. Større industribedrifter har tildels betydelig 
omsetning, men flere av disse (som verftet og Tromsø bunkersdepot), er forurensende 
virksomheter som leter etter ny lokalisering andre steder på øya.

virksomheter  1:7500

virksomheter, entreprenørskap og vitalitet:
Virksomhet som foregår i området er en del av områdets vitalitet og flere virksomheter 
har karakter og potensiale til å inngå i en dannelsen av den nye planens byliv og 
vitalitet. Det finnes bygningsmiljøer, karakterer og atmosfærer i området som bør 
inngå i, og inspirere en kommende plan. Det må skapes insentiver for stimulans av 
gründerbedrifter og kreative entreprenører.

bygningstransformasjoner  1:3000
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Arktisk ikon: urban katalysator til landskapet

Tur Tromsdalstind 

Rypejakt Ringvassøya

Topptur Buren

Kaffe på Bønna

Drink på Hildr

Skreimølja hos venner

Danse på Insomnia

Isbading med Vulkana

Landskap By

Nye program Nordbyen

Arktisk ikon: (n)ever changing horizons

(N)EVER CHANGING HORIZONS

Tromsdalstind 450 millioner år  Ishavskatedralen 1960 Tromsøbrua 1965          Den siste opprinnelige byfjæra, Polarmuseet
/ Eksisterende ikoner /

Spa- og badebåt Hurtigrute M/S Lofoten     Kunstgalleri i oljetanker         Sykkelhub i tidligere Statoilstasjon Ikoniske bygninger Tromsø Skipsverft
/ Nye programmer i eksisterende struktur /

Havneterminal Hurtigruten        Nordlys observasjonsplattformer  Arktisk sjøbad       Kajakkutleie      Fuglekikkertårn
/ Implementeringav stedspesifikke programmer /

SKIPPERGATA

STO
RGATA

SKANSEN

JAKLINS PLASS

SKIPPERGATA

STO
RGATA

SKANSEN

JAKLINS PLASS
Snøopplag/lek

Skøytebane

Storgatas gangstrøk kobles mot Nordbyen via Jaklins plass og Skansen som et sammenhengende bygulv

sommer

vinter
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15min gå 15min sykkel

sport og rekreasjon

hotell

kultur og viten

skoler
barnehager
løyper 
lysløyper

1_funn 2_tese
programmer / arktisk hovedstad
Undersøkelse av større offentlige og private programmer i Tromsø, planlagt og 
gjennomført / planlagt gjennomført de seneste / kommende årene viser at byen har hatt 
en jevn etablering av virksomheter som ellers kunne inngått i et kommende program for 
området (kulturhus/teater/kinosenter/bibliotek/kystens mathus/senter for kystnæringer/
polarmiljlsenter/senter for miljø og samarbeid i polarområder og Barentsregionen/
museum/universitet/vitensenter/badeland og folkebad/havneterminal og infrastruktur/
grønn rekreasjon og turisme/nye økonomier knyttet til havnæringer/kultur/kunst/
ungdomskulturhus ol.). 

fordeling og etablering av programmer i Tromsø

programmer / arktisk hovedstad
Dagens industripregede aktiviteter i området vil sannsynligvis fases ut av området innen 
overskuelig fremtid. 

Nye, store kjente programmer som inngår i bylivet og / eller profilen av Tromsø som 
Arktisk hovedstad finnes allerede (har nylig eller vil snart bli etablert) ulike steder i 
Tromsø, de fleste i eller nær sentrum, og nær sjøen (innen gangavstand til hverandre). 
Utover enda et hotell og konferansesenter må byen bli tilført eventuelt nye programmer 
av liknende typer dersom dette skal bli bærende elementer i Nordbyens utvikling. 

Nye næringer oppstår når det gis rom, stimulans og insentiver til entreprenører og 
gründere. Dagens bygninger i området er for det meste fylt opp, og gir ikke rom for 
ekspansjon, med konsekvens at vekstbedrifter flytter ut av området. Ekspansjon 
gjennom mangfold gir robusthet, og stimulerer til ny gründervirksomhet og nye 
etableringer. Hele utbyggingsområdet må utvikles etter en urban strategi for intensitet 
i byliv; noe som vil være premissgivende for programmer og strategi for utvikling, og 
forutsette ambisjoner fra byen og næringslivet.

1: eksisterende bensinstasjon 2: Markering av sykkelvei/ gang- og sykkelsti
Bensinstasjon transformeres til SykkelHub: 
Tromsø Ski & Sykkel, vask- og verksted, sykkel-/
ski- og kajakkutleie og turguider

VERKSTED    UTLEIE    UTSTYR   TURGUIDE  SYKKELPOOL      LUFT      VASKERI

2016
Eksisterende bensinstasjon

2017  
Markering av sykkelvei/ gang- og sykkelsti
Bensinstasjon transformeres til SykkelHub: Tromsø Ski & Sykkel, vask- og verksted, sykkelutleie og turguider

VERKSTED    UTLEIE    UTSTYR   TURGUIDE  SYKKELPOOL      LUFT      VASKERI

2016
Eksisterende bensinstasjon

2017  
Markering av sykkelvei/ gang- og sykkelsti
Bensinstasjon transformeres til SykkelHub: Tromsø Ski & Sykkel, vask- og verksted, sykkelutleie og turguiderTRINNVIS TRANSFORMASJON

3: Gamle bensinstasjon er SykkelHub og café, tankene er transformert til galleri i det nye Nordbyen
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Tromsøbrua omlegges til kollektivtrasé og utvides med en meter på hver side for å gi bedre plass til 
gående og syklende.

Tromsøbrua før..  

..og etter  1:200
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Skriverplassen - Bukta: allmenning over rundkjøring

nå

fremtid 1

fremtid 2

fremtid 3

Grønne intervensjoner etableres tidlig på parkeringsarealer som startpunkter i en 
omdanningsprosess, og som ’motstand’ i den kommende planen. 

Grønne allmenninger gjennom området forsterkes som siktlinjer og sammenhengende 
grønnstrukturer. Fjæresonen reetableres som tidevannssone. Vegetasjon brukes 
som romdannende og sammenbindende elementer mellom parkrom og gateløp som 
skjerming mot vind, støv og støy. Variasjon i byrom med ulikt mikroklima gir variasjon i 
vegetasjon.

Ved utfylling i sjøen etableres først en ny overgangssone ytterst mot sundet som 
en avsluttet fylling som bearbeides til en økologisk-litoral sone; en reetablering av 
Tromsøs tapte overgangssoner mellom land og vann, en allmenning, bynatur og 
økologisk attraksjon av en ny type. Sonen etableres med attraksjoner av typen 
fugleobservasjoner, nordlysplattform, kald-bad og sauna som tidlige tiltak og points of 
departure (PoDs).

Planens intensjon_6: 
Gjenopprette områdets økologi og diversitet i byens natur
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1

2

3

4
5

vann / land tidl. 1900-tal  1:4000vann / land 2016  1:4000

trekai
fylling / molo
bryggebebyggelse
fjære / littoral sone
betongkai
flytebrygge
corniche
vassdrag
off. programmer:
bastu / kaldbadhus
vær- / klimaobservatorie
fuglekikkertårn
leskur
nordlysplattform

vann / land fremtid  1:4000
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2) Biotopen

Flo/fjæreStrandberg og tangvoll

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga Cochlearia Off.

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

Plantago Maritima

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

STRANDBERG og TANGVOLL
Strandbergene er ofte gjødslet av tang og fugl. Floraen er ikke særskilt artsrik, 
men til gjengjeld kan plantene bli frodige og storvokste med fargesterke blomster. 
Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
land. Råtnende tang er rik på næring, her forekommer en rekke , både 
urter og gress arter som helst vokser på godt gjødslet grunn.

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus ArenariusSedum Acre

Rumex Longifolia

Eleocharis

Atriplex Prostrata Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia HowelliiMatricaria Maritima

Elymus Repens

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Cakile Maritima Carex Capillaris

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

BIOTOPEN - SJØPARK

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

STRANDBERG og TANGVOLL
Strandbergene er ofte gjødslet av tang og fugl. Floraen er ikke særskilt artsrik, 
men til gjengjeld kan plantene bli frodige og storvokste med fargesterke blomster. 
Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
land. Råtnende tang er rik på næring, her forekommer en rekke , både 
urter og gress arter som helst vokser på godt gjødslet grunn.

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus ArenariusSedum Acre

Rumex Longifolia

Eleocharis

Atriplex Prostrata Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia HowelliiMatricaria Maritima

Elymus Repens

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Cakile Maritima Carex Capillaris

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

BIOTOPEN - SJØPARK

snitt 2 - Biotopen  1:300

1) Bukta

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga Cochlearia Off.

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
, både 

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus Arenarius

Eleocharis

Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia Howellii

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Carex Capillaris

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

Flo- og fjæresone

Strandpark

Strandberg og tangvoll

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

STRANDBERG og TANGVOLL
Strandbergene er ofte gjødslet av tang og fugl. Floraen er ikke særskilt artsrik, 
men til gjengjeld kan plantene bli frodige og storvokste med fargesterke blomster. 
Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
land. Råtnende tang er rik på næring, her forekommer en rekke , både 
urter og gress arter som helst vokser på godt gjødslet grunn.

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus ArenariusSedum Acre

Rumex Longifolia

Eleocharis

Atriplex Prostrata Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia HowelliiMatricaria Maritima

Elymus Repens

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Cakile Maritima Carex Capillaris

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

BIOTOPEN - SJØPARK

snitt 1 - Bukta  1:300

Flo- og fjæresone

3) Sjøbadet

Strandberg og tangvollStrandeng Sandstrand

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga Cochlearia Off.

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

Plantago Maritima

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

STRANDBERG og TANGVOLL
Strandbergene er ofte gjødslet av tang og fugl. Floraen er ikke særskilt artsrik, 
men til gjengjeld kan plantene bli frodige og storvokste med fargesterke blomster. 
Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
land. Råtnende tang er rik på næring, her forekommer en rekke , både 
urter og gress arter som helst vokser på godt gjødslet grunn.

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus ArenariusSedum Acre

Rumex Longifolia

Eleocharis

Atriplex Prostrata Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia HowelliiMatricaria Maritima

Elymus Repens

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Cakile Maritima Carex Capillaris

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

BIOTOPEN - SJØPARKLANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

Strandbergene er ofte gjødslet av tang og fugl. Floraen er ikke særskilt artsrik, 
men til gjengjeld kan plantene bli frodige og storvokste med fargesterke blomster. 
Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
land. Råtnende tang er rik på næring, her forekommer en rekke , både 
urter og gress arter som helst vokser på godt gjødslet grunn.

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus Arenarius

Eleocharis

Atriplex Prostrata Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia HowelliiMatricaria Maritima

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Cakile Maritima Carex Capillaris

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

snitt 3 - Sjøbadet / Strandparken  1:300



Nordbyen
juni 2016 med John Pløger & Anders Often (NINA)

+::4) Lagunen

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga Cochlearia Off.

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

Plantago Maritima

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga Cochlearia Off.

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

Plantago Maritima

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

Flo- og fjæresone StrandengSandstrand

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

STRANDBERG og TANGVOLL
Strandbergene er ofte gjødslet av tang og fugl. Floraen er ikke særskilt artsrik, 
men til gjengjeld kan plantene bli frodige og storvokste med fargesterke blomster. 
Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
land. Råtnende tang er rik på næring, her forekommer en rekke , både 
urter og gress arter som helst vokser på godt gjødslet grunn.

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus ArenariusSedum Acre

Rumex Longifolia

Eleocharis

Atriplex Prostrata Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia HowelliiMatricaria Maritima

Elymus Repens

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Cakile Maritima Carex Capillaris

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

BIOTOPEN - SJØPARK

snitt 4 - Lagunen  1:300

5) Nansenparken

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

FLO- / FJÆRESONE
lere seg.

SANDSTRAND
Skjellsand er rik på kalk og gir grunnlag for ett rikt planteliv, en blanding av 
lavlandsarter og fjellplanter.

GRUSSTRAND
Havstrandvegetasjonen er tydelig påvirket av havets nærhet, først og fremst i form 
av tilførsel av salt, men også gjennom gjødsling med ilanddrevet tang og tare og fra 
sjøfugl.

Pelvetia Silene Acaulis Puccinellia

Ascophyllum Knautia Arvens

Leymus Arenarius

Ulva Pimpinella Saxifraga Cochlearia Off.

Fucus Serratus Dryas Octopetala

Festuca Rubra

Vesiculosus Oxytropis Camp.

Laminaria Dianthus Superbus Honckenya

Alaria Butera

Plantago Maritima

BIOTOPEN - SJØPARK

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

STRANDBERG og TANGVOLL
Strandbergene er ofte gjødslet av tang og fugl. Floraen er ikke særskilt artsrik, 
men til gjengjeld kan plantene bli frodige og storvokste med fargesterke blomster. 
Bergene kan også ha mye lav og moser. Tangvoller dannes der tang og tare driver i 
land. Råtnende tang er rik på næring, her forekommer en rekke , både 
urter og gress arter som helst vokser på godt gjødslet grunn.

STRANDENG
Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
gressaktige planter; starr, siv mv.

STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Leymus ArenariusSedum Acre

Rumex Longifolia

Eleocharis

Atriplex Prostrata Calamagrostis Strict.Calamagrostis Negl.

Puccinellia HowelliiMatricaria Maritima

Elymus Repens

Carex Mackenziei

Blysmus Rufus

Festuca Rubra

Cakile Maritima Carex Capillaris

kilde arter og tekst STRANDBIOTOPER: ‘Planter i fjæresonen’ av Torbjørn Alm, 
Ottar #4 / 2001 Fjæra

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

BIOTOPEN - SJØPARK

Flo- og fjæresone

GrusstrandStrandpark

Strandberg og tangvoll

LANESBUKTA / Sameiet Berg-Austad

konseptutredning juni 2009 / 70°N arkitektur + Dahl & Uhre arkitekter D&U
 DAHL&UHRE ARKITEKTER 

Strandenger har ofte karakter av ‘gressenger’, dominert av ulike gress og 
STRANDPARK
Klassisk nordnorsk blomstereng med enkelt bjørketrær.

Calamagrostis Strict.

Festuca Rubra

Carex Capillaris

Betula

Geum Rivale

Rumex Acetosa

Geranium Sylvaticum

Ranunculus Acris

snitt 5 - Nansenparken  1:300
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Storgata - Skippergata - Skriverplassen
omlegging av gatenett og mobilitetsprinsipper medfører at naturnettverk kan kobles og vokse sammen

snitt Skriverplassen - Bukta  1:1000

snitt Elvegata - Fridtjof Nansens plass  1:1000

Byen er først og fremst livskrefter i utfoldelse, konstituert av samtaler, tekster og fortellinger som 
stimulerer sine brukere til en grenseoverskridende praksis.

SKIPPERGATA

STORGATA

SKIPPERGATA

STORGATA

SKIPPERGATA

STORGATA

SKIPPERGATA

STORGATA



Nordbyen
juni 2016 med John Pløger & Anders Often (NINA)

+::3_plan

Nordbyen mobilitet  1:3000

Skippergata blir kollektivtrasé med god tilrettelegging for gående og sykkel (også 
hurtigsykkel) som forbinder sentrum med Stakkevollveien nordover. 
Tromsøbrua omlegges til kollektivtrasé med god tilrettelegging for gående og sykkel 
/ omlegging av krysset Tromsøbrua/Skippergata. Brua utvides med en meter på hver 
side for å gi bedre plass til gående og syklende på begge sider. 

Skansegata stenges for gjennomkjøring ved Seminarbakken / verftsområdet får 
serviceadkomst i Verftsgata / Nordbyen får serviceadkomst fra Hansjordnesbukta / 
Elvegata øst stenges og Fr. Nansens plass utvides helt inntil Tinghuset.

Ingen parkering i området, men henvises til nytt anlegg i fjellet (3-600m), med inngang 
tett på området.
Prioritert gangkryssing på sentrale områder langs Skippergata. 

Hele området øst for Skippergata blir prioritert og tilrettelagt for gående og syklende 
i lav fart. Ny sykkel-’hub’ etablereres i nåværende bensinstasjon, som et Point of 
Departure til området (PoD) blir Tromsøs nye salg, service, utleie og møtepunkt for ski 
og sykkel (Ski og Sykkel flytter fra Stakkevollveien til Nansens plass). 

Planens intensjon_8: 
Omlegging av mobilitetshierarki til prioritet for 

kollektiv, gang og sykkel

STRØSONE STRØSONE

SKANSEGATA NORDOVER MOT BRUA

SNØSONE

Strøfri sone, hardpakket snølag
Snøopplag, snølek

Smelte- eller strøsone langs fasader
Min 4 m bredde sikrer tilgjengerlighet for bil

Smelte- eller strøsone 
langs fasade

Skansegata i vintersituasjon, tilrettelagt for mange brukergrupper, også ski, spark og akebrett.



Nordbyen
juni 2016 med John Pløger & Anders Often (NINA)

+::

vann / land #1: Hurtigrutekai  1:5000

vann / land #4: lagune, strandsti, strand og observasjonsposter  1:5000

vann / land #2: biotopeetablering  1:5000

vann / land #5: hotell og turismerettet aktivitet  1:5000

vann / land #3: flytende, temporære strukturer  1:5000

vann / land #6: start utfylling og nye bygningsstrukturer  1:5000

vann / land: kotehøyder  1:5000

3_plan
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Nordbyen økologi 1:3000



Nordbyen
juni 2016 med John Pløger & Anders Often (NINA)

+::

Nye større programmer kan være ny kai for Hurtigruta og cruisebåter, hotell og 
kongressenter. Maritime næringer, som liggeplasser for båter langs eksiterende 
kaier, nye småbåthavner, vedlikeholdsverksted, slip og vinteropplag på Verftet, for 
privatmarkedet og museums- og veteranbåter. Stopp for eventuell ny ’havnebuss’ (båt). 
I tillegg er det et fremtidig behov for ’lokal’ skole i området somt mulig videreføring av 
voksenopplæringens aktiviteter.

Det kan utvikles et mangfold av virksomheter i en ny urban kontekst gjennom 
økonomiske insentiver for utvikling av virksomheter under veiledning, og gjennom 
samarbeid mellom kommune, banker og private aktører, fond og investorer. Planen 
åpner for fleksibilitet i program og formål der det er lett å omdisponere arealer til 
ulike formål og virksomheter, også i kombinasjon med boliger. 10% av økonomisk 
profitt avsettes i fond for økonomisk stimulans, redusert husleie og risikodekning for 
oppstartsbedrifter.

Planens intensjon_2: 
Samvirke og diversitet av mennesker og aktiviteter 

Planens intensjon_4: 
Mottakelighet for nye programmer og virksomheter med 

fleksible formål

Planens intensjon_5:
Økonomiske insentiver til gründerbedrifter og kreative 

entreprenører

En stor del av områdets karakter er knyttet til båter og ulik maritim virksomhet. Det 
må legges til rette for at båter fortsatt skal kunne bruke kaier i området, og at deler av 
området kan utvikles til maritim turistvirksomhet. Områdets mange historiske referanser 
(som f.eks. Verftsområdet m/slip, og Skansen) kan gi urban stimulans og atmosfære til 
et ønsket byliv.

Området er langt på vei utnyttet mhp. entreprenørskap i eksisterende bebyggelse. 
Skal denne typen virksomheter kunne ekspandere og bli større og flere, må enkelte 
eksisterende bygninger få stå – temporært eller permanent, og nye bygninger 
med rimelig husleie må etableres som en del av planens strategi. I utgangspunktet 
representerer alle bestående bygninger en verdi, både materielt og kognitivt, og vil 
kunne inngå som en del av omdanning og utvikling av området. 

Det lages en strategisk plan som legger til rette for gründerbedrifter og kreative 
entreprenører innenfor kultur-, film- og næringsmiddelbransjer. Resirkulering, 
verksteder og lettproduksjon / kunsthåndverk. Turisthub, overnatting og base for 
naturturisme og helårs ekstremsport. Sykkelhub, salg og service, med cafe og 
samlingspunkt. Ski, kajakk og annet utstyr til salg, service og utleie.

Planens intensjon_3: 
Overføring og stimulans av Nordbyens etablerte virksomheter 

og vitalitet 

3_plan

TEMPORÆRE STRATEGIER

TEMPORÆRE EVENTER
Nordbyen har store, harde flater som er godt egnet for 
større arrangementer som markeder, konserter og tivoli. Slik 
temporær bruk åpner bydelen for ulike brukere og skaper ny 
bevissthet og nye mentale kart

FLYTTBARE SJØPROGRAMMER
Sjørettede programmer kan etableres i dag og flyttes 
etterhvert som området og sjølinja utvides.

PROSJEKTFELT
Tomter kan brukes til ulike kunst- og testprosjekter som kan 
vise noe av det som skjer innenfor kulturliv, forskning etc.

Å TILBY RIMELIGE LOKALER
Sikre områdets kvaliteter og mangfold ved å tilby rimelige 
lokaler for korttidsleie. Genererer byliv i utviklingsområdene 
over tid.

FREMSYNT BYROMSPROGRAM
Etablere permanenete uterom i områder som enda ikke er 
utviklet. Feks etablere skolegård, lekeområder, parker og 
promenader. Planting av trær.

TEMPORÆRE EVENTER

Nordbyen har store, harde flater som er godt egnet for større arrange-
menter som markeder, konserter og tivoli. Slik temporær bruk åpner 
bydelen for ulike brukere og skaper ny bevissthet og nye mentale kart

TEMPORÆRE STRATEGIER

2016 2020 2030

FLYTTBARE SJØPROGRAMMER

Sjørettede programmer kan etableres i dag og flyttes etterhvert som 
området og sjølinja utvides

TEMPORÆRE STRATEGIER

PROSJEKTFELT

Tomter kan brukes til ulike kunst- og testprosjekter som kan vise noe 
av det som skjer innenfor kulturliv, forskning etc.

! ! !

2016 2020 2030

TEMPORÆRE STRATEGIER

2016 2020 2030

Å TILBY RIMELIGE LOKALER

Sikre områdets kvaliteter og mangfold ved å tilby rimelige lokaler 
for korttidsleie. Genererer byliv i utviklingsområdene over tid.

TEMPORÆRE STRATEGIER

FREMSYNT BYROMSPROGRAM

Etablere permanenete uterom i områder som enda ikke er utviklet. 
Feks etablere skolegård, lekeområder, parker og promenader.
Planting av trær.

2016 2020 2030

TEMPORÆRE STRATEGIER



Nordbyen
juni 2016 med John Pløger & Anders Often (NINA)

+::

Bygninger i Gamlebyen og Verftet utgjør Tromsøs eldste urbane referanser som 
bosetting og som maritim, industrielle betydning. I tillegg er kan elementer av historie 
implementeres som ’motstand’ i en ny plan som kan skape ’konfrontasjoner’ og 
forstyrrelser og interessante urbane momenter som grunnlag for økt intensitet i bylivet.

Temporære intervensjoner som containere og midlertidige bygninger og programmer 
introduserer en endring, og inngår som points of departure (PoDs), og flyktige eller 
permanente hendelser i området.  

Planens intensjon_1:
Intensitet i byliv gjennom attraktivitet og fortettet urbanitet

Planens intensjon_7: 
Bruk av områdets historiske referanser som vital kraft 
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Hurtigrutekaia sett fra Agnsforsyninga

Strandparken / sentralplassen vinterbruk

Urbant strøk forbi eksisterende Nordbyen: 
utvikles til felles bygulv med intime rom og torg

Urbant strøk gjennom nye Nordbyen: utvikles til intim torgsituasjon langs gateløp, 
uteservering og overgang mellom tett by og bypark
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Nansenkaia: SykkelHub og kunstgalleri - nye programmer i gamle strukturer

Seminarbakkens forlengelse: intimt byrom / skole / kunstgalleri

Lagunestranden med skole og kunstgalleri
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1. parasittære strukturer, nye programmer i eksisterende bygg

3. biotope, strandsti og lagune med flytende, temporære strukturer

2. kai med terminal

4. hotell og turismeaktivitet 5. strandpark, utfylling, bygningsstrukturer og etablering av skole

Nordbyen
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sol- /skyggediagram  21. april kl 15 sol- /skyggediagram  21. juni kl 15

Nordbyen sett fra sundet

Byens mange rom, deler og forbindelser er en 
sømløs vev med personlige erfaringer, konkret 
virkelighet og fysiske elementer i vedvarende 
endring og fornyelse. 
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Sjøbad og bastu i Strandparken

Strandparken

Observasjonspost fugl i biotopen

Planen visualiserer en strategi for utvikling av Nordbyen over tid og etter flere ulike 
linjer. Planen må være klar på strategiske valg som mobilitetshierarki, byøkologi og 
programstrategi, men kan være fleksibel på utbyggingsrekkefølge og formål.

Planen må være klar på at alle valg skal styrke områdets byliv, og stimulere til 
multiprogrammering og en bygningsstruktur som skaper variasjon i byrom, urbane 
kvaliteter og mikroklima. 

Planen må være klar på kontekstuelle og historiske referanser og spor, men fleksibel på 
bruksendring og adaptasjon til ny bruk. 

Planen skal virke både sommer og vinter, med hensyn til fremkommelighet og bruk for 
ulike brukergrupper, også for vinteraktiviteter.

Planen skal gi rom for tilfeldigheter og det uforutsette gjennom en offensiv aksept for 
annerledeshet og eksperiment.
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Plan  1:3000
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