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Agenda

Revidert forslag til sentrumsplan – hovedpunkter 

1. Kort om prosessen og forslaget 2020

2. Innsigelser: nullvekstmålet, barn og unge, kulturvern 

3. Endringer i plandokumentene

4. Endringer tematisk: 

• Ny overskrift: Klimatilpasset utbygging 

• Ny overskrift: Arkitektur og byutvikling

• Endring og oppdatert KU: Sørbyen og Fylkeskvartalet  

• Endring og oppdatert KU: kulturbygg BOP 20 (NAUM) i parkallmenning og kulturbygg 
BOP 18 i søndre havn 

• Følgeprosjekter til sentrumsplanen 
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Status og fremdrift prosess 

• 2012 Bestilling i planstrategi 2012 - 2015

• 2016 Oppstart planarbeid 

• 2018 Planprogram vedtatt  

• 2019 Føringer for sentrumsplanen vedtatt

• 2020 Planforslag lagt ut til offentlig ettersyn 

• 2021 Merknadsbehandling 

• 106 merknader og innsigelser 

• 2022 Vedtak KOBY sak 5/22 (10.02.22) 

• Andre gangs offentlig ettersyn, frist 22. april 22*

• 2022 Andre gangs merknadsbehandling 

• 2022 vedtak ..?
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Planforslag til offentlig ettersyn 2020 
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Tema innsigelse nullvekstmålet (SF)
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Innsigelse - nullvekstmålet for utydelig 

Tatt til følge: 

Revidert nullvekstmål (regjeringa): 

• I byområdene skal klimagassutslipp, kø, 
luftforurensning og støy reduseres gjennom 
effektiv arealbruk og ved at veksten i 
persontransporten tas med kollektivtransport, 
sykling og gange. 

Effektiv arealbruk: 

• Mer kapasitet for nye funksjoner 

• Flerfunksjonell by med riktig kombinasjonen av 
arbeidsplasser, kultur, boliger og byrom

Transport: 

• Oppgradere knutepunkt Smørtorget 

• Gågate og kaipromenade 

• Sykkeltrasé i Grønnegata 
Illustrasjon av kapasitet for 4000 arbeidsplasser (vist med blå:10 større kontorbygg med ca 400 arbeidsplasser / Rådhuset), og 
3000 boliger (vist med gult: kvartal med 145 boliger / Byportkvartalet + Vervet  og Nordbyen. 



Tema innsigelse barn og unge (SF og TFFK) 

Innsigelse - barn og unges interesser  

Tatt til følge: 

• Barn og unges representant

• Skole: flytende kretsgrenser, sikker skolevei 

• 3000 nye boliger gir behov for skole 

• Gyllenborg prioritert foran Sjømannsskolen og 
Mellomveien 

• Byskolens posisjon og nærhet 

• Kort og trygg skolevei 

• Merverdi: Bypark med lek i sentrum 

• Følgeprosjekt: Utvidelse Gyllenborg skole 

• Planbeskrivelsen viser mulighet – må utredes

• Planberedskap før prioritering i økonomiplanen 
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Dagens skolegård vist med gul stiplet linje.



Tema innsigelse kulturvern (TFFK) 

TFFK kulturvern: 

Innsigelse høyder Fr Langes og Grønnegata tas ikke til følge 

Helhetlig byutvikling: 

• Mer kapasitet for å styrke nullvekstmålet, balansert mot 
kulturminnevern

Vern: 

• Bærende prinsipp: tilpasning 

o Styrket i revidert planforslag med tydeligere bestemmelser 
for arkitektur og hensynssone kulturmiljø. Mer vekt på 
prosess og dokumentasjon

o Vern gjennom bruk styrkes av den gjennomgripende 
bærekraftdimensjonen i sentrumsplanen

o NB! Plankrav 

• Referanse for byform og høyder: den bygde byen, ikke 
trehusbyen som den var – med flere tidsperioder representert

o Rødbanken er relevant historisk referanse i Fr. Langes gate 

o Omdanning i Grønnegata bidrar til vern gjennom bruk i 
Storgata, utforming tilpasses med Rådhuset som referanse 
for maks høyde (retningslinje) 

Innsigelse Vervet etterkommes.21.03.2022 7



Plandokumentene – endringer 

Plankartet endringer 

• Sentrum sør, Sørjetéen, søndre havn

• Trafikkformål 

• NB! Tre alternativer rundt BOP18

Bestemmelsene 

• Ny struktur iht PBL og KPA

• Revidert og spisset 

• Nytt kap: arkitektur og stedsutvikling

Planbeskrivelsen, nye kap:

• Dokumentstruktur og –status  

• Forklaring av bestemmelser 

• Følgeprosjekter og tiltak i eget kap 
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Plandokumentene – endringer 

KU for områder med endra formål (2008): 

• Fylkeskvartalet fra tjenesteyting til sentrumsformål

• Sørbyen fra tjenesteyting og formål i sjø, til 
utfylling i sjø og sentrumsformål

• Nytt BOP20 (NAUM) i område avsatt til park 

• Nytt BOP18 i søndre havn – NB! Tre alternativer

ROS: 

• Oppdatert iht ny veileder – innhold, form og 
prosess 

• Røde tema: se figur

• Jordskred og kvikkleire: kartlegge bedre 
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Nytt tema: klimatilpasset utbygging 

Overvann og havnivåstigning / 
stormflo: 

• Prosjekt Klimatilpasset utbygging TK-
SWECO 2021-22 (KMD)

• Transformasjonsområder i nord og sør:       
Heve terreng og bebyggelse

• Sentrale deler av sentrum:                      
Holde stormflo ute ved forsinkelse, 
herunder etablering av sluser 

Kaipromenaden (følgeprosjekt) 

• Integrere stormflovern 

• Gjennomføringsstrategi (ikke bit-for-bit) 

• Finansiering regionalt – statlig - EU?
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Nytt tema: arkitektur og byutvikling 

Fra høydebestemmelser til 
kunnskapsbaserte prosesser med 
vurderinger av arkitektur og bærekraft 

• Arkitektur som verktøy for bærekraftig stedsutvikling, 
innovasjon og transformasjon av eksisterende by og 
bebyggelse

• Klimanøytral by 2030 – byggsektor: gjenbruk fremfor 
riving 

• Merverdi av investeringer 

• Byformen. Europeisk byprofil og amfiet tonet ned.

• Høydebestemmelser blir retningslinjer 

• Bestemmelser med fokus på kontekst og kvaliteter i 
byrom og bebyggelse

• Prosesskrav: stedsanalyse, 3D, dokumentasjon til 
byggesak 

21.03.2022 11



Endring og KU: samordning sentrum sør 

Sørbyen og Fylkeskvartalet 

• Formål endres fra tjenesteyting til 
sentrumsformål 

• Krav om felles planlegging 

• Verktøy avklares i prosessen 

• Offentlig/privat samarbeide 

• Noen tema

• Byggegrense lengere ut i sundet, jfr 
grunnundersøkelser mm

• Samordne VAO, havnivåstigning og byromstruktur  

• Kvalitet i byromstruktur og bebyggelse 

• Gatebruk, trafikk og parkering (fjellanlegget vurderes)

• Gjennomføringsstrategi  - med områdemodell?

• Fremdrift

• Parallelt med sentrumsplanen 
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Endring og KU: BOP 20 og BOP 18 (alternativer)
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Endring og KU: BOP 20 og BOP 18 (alternativer)
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KU på KDP-nivå:

Nytt byggeområde BOP20 i parkallmenningen sør 

• Byggeformål BOP20 (universitetsmuseum NAUM) i område 
avsatt til park i gjeldende KDP sentrum (2008) 

• KU: Må kompenseres med opparbeidelse av parkmessig 
byrom mot sjøen («Museumsplassen») 

• Parkmessig byrom som pustehull langs sjøen. Offentlig 
byrom og utstilling museum. 50+ merknader om Sørjetéen. 

Nytt byggeområde BOP 18 i Søndre havn 

• Kulturbygg 4000 kvm – reserve offentlig byggeområde 

• Styrker parkmessig byrom med solvegg og le

• Snur sentrum mot sjøen

• Avgrenser søndre havn og «kulturhavna» 

• Tromsø havn utredning januar 2020, og notat 21.01.2022



Endring og KU: BOP 20 og BOP 18 (alternativer)
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BOP18

Kriterier for 
vurdering : 
• Fotavtrykk for 

kulturformål   
• Parkmessig 

byrom   
• Søndre havn (jfr 

notat Tromsø 
havn) 

Anbefaling: 
Alternativ 2 
anbefales aht 
fleksibilitet for 
framtidige prosjekter 
med kulturprogram. 



Tema følgeprosjekter
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Innspill til handlingsprogram for sentrum 

1 Strategi og felles plan for oppgradering av byrom med lek og grønnstruktur

2 Strategi og felles plan for kaipromenaden, herunder sluse for indre havn 

3 Metodisk utvikling av sammenhengende gangveinett – prøveprosjekter og evaluering

4 Prinsipper for bylogistikk – bymessig varelevering og avfallshåndtering

5 Belysningsstrategi

6 Skiltveileder for fasadeskilting

7 Skiltplan (trafikkskilt)
NYTT Politisk vedtak: Forslag og plan for sammenhengende nett av gatevarme

Administrative oppgaver 

8 Samla vurdering av eksisterende grunnundersøkelser

9 Samordning sentrum sør (Sørbyen og Fylkeskvartalet)

10 Utredning + evt regulering Gyllenborg skole 

11 Arkitekturstrategi (KPA)

12 Oppheving av gjeldende reguleringsplaner

13 Samordne Nordbyenplanen med sentrumsplanen



Videre arbeide 
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2022 Vedtak KOBY sak 5/22 (10.02.22) 
Andre gangs offentlig ettersyn, frist 22. april 22*
2022 Andre gangs merknadsbehandling 
2022 vedtak ..?


