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Kort fortalt 

• Kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) vedtok i sak 5/22 at forslag til revisjon av plan 

0225 kommunedelplan for Tromsø sentrum (sentrumsplanen), skal legges ut til andre gangs 

høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist på 8 uker. 

• Høringsfrist 22. april 2022. 

• Sentrumsplanen legger rammer for byutviklingen i sentrum i planperioden 2022 – 2034  

Saksdokumentene kan ses på https://tromso.kommune.no/sentrumsplanen under fanen «Se 

saksdokumenter andre gangs offentlig ettersyn». Her ligger vedtak, saksfremlegg og alle vedlegg som 

plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, merknadsbehandling, KU, ROS mm. Legg merke til at KOBY 

vedtok endringer av bestemmelsene, som er del av det offentlige ettersynet. Se vedtaket side 4 og 5. 

Forslaget som legges frem er revidert på bakgrunn av over hundre merknader og innsigelser til det 

første forslaget til sentrumsplan som var på høring sommer/høst 2020. De viktigste endringene er 

gått gjennom under her, og utdypet i saksfremlegget. De vil også bli kort presentert i møtet. 

 

Innsigelsene 

Nullvekstmålet  

Innsigelsen er imøtekommet. Nullvekstmålet og bærekraft har fått en tydeligere og mer uttalt 

begrunnelse og konsekvens for Tromsø sentrum. Sentrum som hovedknutepunkt er et viktig svar på 

SBAT og nullvekstmålet i Tromsø. Det er vist to parallelle strategier for å nå nullvekstmålets ambisjon 

om effektiv arealbruk:   

• Flerfunksjonell by med fleksibilitet for endring av bruk til arbeidsplasser, kultur, boliger og 

byrom. Ny bygningsmasse må utformes slik at den kan endre funksjon over tid. Bolig er i en 

særstilling, og tillates i større grad i nord og sør enn i sentrumskjernen. 

• Mer kapasitet for nye funksjoner. Muligheter for fortetting balansert opp mot vern i 

sentrumskjernen, og tyngre utbygging i nord og sør, se figur under. Planforslaget omtaler at 

ombruk skal vurderes før riving av eksisterende bygningsmasse. 

 

Kommunen ønsker tilbakemelding på om dette er i tråd med SF sine forventninger.  

Barn og unge 

Innsigelsene er imøtekommet. Barn og unges representant er på plass i Tromsø kommune våren 

2021. Kommunen har vurdert skolekapasitet konkret, og argumenterer for valg av Gyllenborg skole 

som byskole ut fra bl.a. sentral plassering, kort og trygg skolevei, og mulig merverdi gjennom bruk 

utenfor skoletida. Potensialet for utvidelse er vurdert, og må utredes nærmere i et følgeprosjekt.  

Kommunen ønsker tilbakemelding på om dette er i tråd med TFFK og SF sine forventninger.  

Kulturminnevern  

Innsigelsen er tredelt. Innsigelsespunktet om at reguleringsplan for Vervet skal gjelde foran kdp ved 

motstrid er etterkommet. 

https://tromso.kommune.no/sentrumsplanen


Innsigelsen om at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til vernet bebyggelse i Storgata er ikke 

imøtekommet.  Kommunen mener at nytt forslag til KDP har krav til analyser og vurderinger for nye 

prosjekter som nettopp tar utgangspunkt i de bygde omgivelsenes volum og karakter, og da særlig 

tilgrensende vernet bebyggelse. 

Innsigelsen om at planforslaget svekker helheten i den historiske byen i og med rammene for høyde i 

Fredrik Langes gate, blir heller ikke imøtekommet. Kommunen mener at det bærende prinsippet i 

planforslaget, tilpasning til eksisterende omkringliggende bebyggelse, ivaretar den historiske byen 

som har blitt til gjennom drøye 200 år. Rødbanken er f.eks. relevant sammenlikningsgrunnlag for 

høydefastsettelse.   

Revidert Kdp’s mål om «vekst i samspill med vern» betyr at kommunen har søkt å finne muligheter 

for økt kapasitet i sentrum for å bidra til nullvekstmålet og Tromsø sentrums betydning som 

møtested, samtidig som at Tromsøs historiske bebyggelse ikke taper sin verdi. 

Kommunen ønsker tilbakemelding på videre prosess med TFFK, og evt SF sin rolle i dette.   

 

Figur 1 Illustrasjonen er fra 3D-modellen som viser mulig byform bygd ut iht forslaget til sentrumsplan. Brune områder er 
allerede regulert, mens lysebrune, gule, orange og røde er nye i KDP.  

 

Øvrige viktige endringer  

• Plankartet har en rekke presiseringer iht merknader og egne endringer. 

• Bestemmelsene er restrukturert iht PBL, og samkjørt med KPA.  

• Merknadsbehandlinga av 106 merknader er delt i en individuell og en tematisk del.  

• ROS-analysen er oppdatert iht ny veieleder, både mht innhold og prosess  

• Nytt tema: klimatilpasset utbygging. Havnivåstigning og overvann krever nye helhetlige 

løsninger, og samordna gjennomføring.  

• Nytt tema: arkitektur og stedsutvikling. Konkrete høydekrav erstattes av analytisk tilnærming 

på prosjektnivå, der bl.a. byrom styrer bebyggelse.  

• Ny strategi for samordna utvikling av Sørbyen og Fylkeskvartalet i privat-offentlig samarbeid.  

• Nytt byggeområde for kulturformål BOP18 ved Søndre havn legges frem med tre alternative 

løsninger.  

Tromsø kommune ønsker tilbakemeldinger på tema over, og på merknadsbehandlinga dersom det er 

ønskelig fra møtedeltakerne.  


