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Sak 1: Kommunedelplan for Tromsø sentrum 
 

Deltakerliste 
Sektormyndigheter 

Anne Øvrejorde 

Rødven 

Anne.ovrejorde@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, plan 

Christina Solhaug 

Joakimsen 

christina.joakimsen@tffk.no Troms og Finnmark 

fylkeskommune, plan 

Randi Ødegård randi.odegard@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, kulturarv 

Monica Dahl Monica.dahl@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, kulturarv 

Martha Kårevik 

Stalsberg 

martha.stalsberg@tffk.no Troms og Finnmark 

fylkeskommune, klima 

Bjørn Roar Walsøe Bjorn.roar.walsoe@tffk.no Troms og finnmark 

fylkeskommune, samferdsel 

Astrid Fjose asfjo@statsforvalteren.no  Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark, plan 

Oddvar Brenna fmtrobr@statsforvalteren.no  Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark, plan 

Iris Jæger fmtrija@statsforvalteren.no Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark, plan 

Bjørn Arne Karlsen fmtrbak@statsforvalteren.no  Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark, miljø 

Eva Forsgren efor@nve.no NVE 

Mariann Lisbeth Larsen mariann.larsen@vegvesen.no Statens Vegvesen 

Ann Kristin Strandheim Ann.Kristin.Strandheim@husbanken.no Husbanken 
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Tromsø kommune 

Heidi Bjøru heidi.bjoru@tromso.kommune.no Byplan, prosjektleder 

sentrumsplan 

Bodil Ruud bodil.ruud@tromso.kommune.no  Byplan 

Rigmor Tonstad rigmor.tonstad@tromso.kommune.no Enhetsleder byplan 

 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Tromsø kommune 
Heidi Bjøru innleder og presenterer 

 

Innspill fra sektormyndighetene 

 

Fylkeskommunen 
 

Kulturarv: 

• Flere endringer gjort – arkitektur og stedsutvikling, men sistnevnte lite belyst/brukt. 

• Infill i etablert struktur, omdanning i etablert struktur og omdanning i ny struktur. Flere like 

bestemmelser mellom disse. Usikker på hvorfor. 

• Mange bygninger med juridisk vern i sentrumsplanen. Kommunen foreslår todeling av det 

andre vernet – A-bygninger som skal få juridisk vern gjennom reguleringsplan og bygninger 

som kun skal vernes gjennom byggesaksbehandling (med retningslinjer). Kun ett juridisk 

vernebegrep i planverket. 

• Mye skal-formuleringer i retningslinjene – hvorfor?  

• Generell bestemmelse 4.1. Uteservering. Tillates med lette tak tilpasset omgivelser, montert 

i husvegg. Bør ikke gjelde for vernet og fredet bebyggelse (fastmonteringen). 

• Utvidet begrepet «omdanningsområder» med føringer for høyder. Mangler begrunnelse for 

noen områder, eks. Strandgatekvartalet. Nesten bare verna bebyggelse her og vet ikke 

hvorfor kommunen har kalt det for omdanningsområde. 

• Høyhuskapittel. Benevnes at høyhus kan vurderes i Sørbyen og Fylkeskvartalet – men 

ingenting om at det ikke kan vurderes i sentrum. Skal det kun gjelde i 

Sørbyen/Fylkeskvartalet? I så fall må det presiseres. 

• Planbeskrivelsen gjort juridisk bindende? 
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Tilbakemelding kommunen: 

• A- og B-kategorier. Bebyggelsen ligger i hensynssone, og det er gjort forskjell på bebyggelse. 

Noe åpenbart annen type kulturminneverdi enn andre. De med høy egenverdi i kategori A, 

bygninger verdi i byrom og skala i kategori B, men begge ligger i hensynssonen. Denne 

nyansering valgt for å ikke kreve reguleringsplan og nyansere byggesaksbehandlingen. 

• Uteservering. Interessant innspill. Ønsker vern gjennom bruk og vil ikke automatisk hindre 

dette. Skal se på bestemmelsen om fastmontering opp mot vernet/fredet bebyggelse 

• Omdanningsområder og infillsområder. Kommunen anser valget som mer nyansert og tar 

mer hensyn til etablert bystruktur. Ang. strandgatekvartalet forholder man seg til 

reguleringsplanen og angitt definisjon omdanning etter dette. 

• Helt rett ang. høyhuskapittelet, og tar innspillet med videre. 

• Ønsker at planbeskrivelsen skal følge planen også etter vedtak, særlig i en såpass 

prosessorientert plan. Men hierarkiet gjelder likevel – plankart og bestemmelser først. 

Samferdsel: 

• Trygg skolevei utfordring. Tiltak rundt skolestruktur og utbygging må sikre trygg skolevei for 

de yngste, må klargjøres tidlig. Ikke direkte avklart nå.  

• Kollektivløsninger i sentrum. Stor kollektivutnyttelse i dag. Hvordan bygge videre på dette? 

Vil se om det legges opp til mulige hindringer for bussen i sentrum – utkraging og 

uteservering fra bygninger kan være problem. 

• Skolekapasitet ved videre utbygging må sikres i bestemmelser. Særlig viktig når det er 

usikkerhet rundt skolestruktur. Hvis planen ikke har en fremtidsvisjon rundt skole vil det 

kunne bli vanskelig å tiltrekke seg barnefamilier. 

Kommentar fra kommunen: 

• Trygg skolevei. Til tross for usikkerhet rundt struktur jobber man med utgangspunkt i 

Gyllenborg som skole og traseer ifht. det. Gått gjennom konkrete løsninger og gjort 

justeringer på f.eks. veibredder.  

• Busstraseer og tiltak. Følgeprosjekt varelevering og renovasjon kan også sikre bedre 

fremkommelighet. 

 

Statsforvalteren 

• Gjort en god del strukturelle grep som både forbedrer og gjør sluttproduktet mer krevende å 

vurdere 

• Statsforvalteren hadde innsigelse på støy (kommunen fokuserer på nullvekstmålet) og barn 

og unge. 

• Solide ambisjoner rundt nullvekstmål, sosial/økonomisk/miljømessig bærekraft i 

samfunnsdelen og i arealdelarbeidet. Sentrumsplanen i seg selv imøtekommer 

nullvekstmålet. Kommunen beskriver flerfunksjonell by med kapasitet for flere funksjoner og 

fleksibilitet mellom disse. Får planen til dette? 

• Sikrer planen gode boforhold generelt og gode oppvekstsvilkår for barn og unge spesielt? 

Legges opp til 3000 boenheter. 1200-1500 av disse realisert (Vervet/Nordbyen).  

o Savner utredning rundt skolekapasitet og boligbygging. Kommunal forskrift om 

flytende skolegrense – mulig sprik mtp. å ivareta hensyn til barn og unge og særlig 

skolekapasiteten på Tromsøya. Statsforvalteren har bedt om at skolekapasitet i 



sentrumsområdet må relateres ikke bare til sentrum, men forhold rundt. Krevende 

øvelse. 

o Lokalisert og definert Gyllenborg skole som sentrumsskole i sentrumsplanen og angir 

i presentasjonen et følgeprosjekt. Rekkefølgebestemmelse fra førstegangshøring 

fjernet. Statsforvalteren må vurdere om dette er tilstrekkelig. 

o Lekeareal på tak kan gi høy risiko. Skal ikke fungere som erstatningsareal for 

lekeareal på bakken. Kan vurderes som felles takterasser, men ikke som lekeareal. 

o Planveileder for offentlige uterom. Strategi bør vurderes forankra tydeligere i 

planbestemmelsene. Savner noe systematisering.  

o Forholdet mellom bebyggelse og uterom. Høyere utnyttelse bolig i sør og utfordrer 

bokvalitet. Risikerer å bygge igjen muligens det største parkdraget man har ved 

Polaria mot Alfheim. 

o Ikke angitt høydebegrensninger noen steder i bybildet. Lite rom for fortetting på 

bakken og dermed bygges det mer i høyden. Vil fortsatt kunne bli tidkrevende 

prosesser rundt dette, mye overlatt til skjønn. Lite forankret i bestemmelser og heller 

i veiledere. 

o Parkdraget Polaria-Alfheim. Fortettingsstrategien med fleksibilitet som det legges 

opp til her, og miks mellom tunge institusjoner og boliger sør for parkdraget, gjør at 

man kanskje må se på universitetsmuseets lokalisering på nytt? Verdifullt grønt rom 

som det ikke er flere igjen av. Ber kommunen reflektere rundt dette. Endringen til 

høyere utnyttelse og flere boliger særlig sør for parkdraget fra førstegangshøringen, 

fordrer enda større fokus på byens grønnstruktur og hvilken betydning den har for 

bokvalitet, folkehelse, barn og unge. 

o Støymerknader ivaretatt fra førstegangshøringen, bl.a. med forutsetning om stille 

side på boliger. Kan være utfordrende å ivareta dette, flere støykilder fra ulike sider 

(trafikkstøy fra vest og havnestøy fra øst). Usikker på hvor utfordrende havnestøyen 

vil være da den ikke er beregnet, kan være aktuelt med tiltak. F.eks. tilgang til 

landstrøm ved alle kaier i søndre havn hvor boliger ligger i kaikanten. Etterlyser et 

slikt tiltak i planbestemmelser eller rekkefølgekrav.  

o Støy fra havneaktivitet gitt høy konsekvens for liv og helse i ROS-analysen 

o Luftkvalitet. Fartøy som ligger ved havn har behov for lys, varme, kjøling, o.l. Ved 

mangle på landstrøm vil det produseres strøm ved hjelp av dieseldrevne aggregat. På 

sikt skal dette bedres, men før dette skjer vil det være utslipp av sotpartikler og 

nitrogenoksid. Kan utgjøre plager og helseskader for nærliggende boenheter. 

Anbefaler å ha dette med i bestemmelsene og iht. retningslinje for behandling av 

lutfkvalitet i plan.  

• Avløp. Store deler drenerer til strandvegen. Renseanlegget tar imot mer enn det er 

dimensjonert for i dag. Økt utnyttelse i plan vil belaste anlegget ytterligere – nærliggende å 

tro det vil kunne bli utfordringer. Økt behov og dimensjonering må belyses med påfølgende 

rekkefølgekrav 

• Overvann. Kan ikke se at planen er vurdert etter vannforskriften § 12. 

• Byutvikling krevende arbeid både for kommune og sektormyndigheter. 

• Deltar gjerne på utfyllende møter. 

 

Kommentar fra kommunen: 



• Støy. Oppfattet at dette var i orden og i mål, og derfor ikke nevnt. Landstrøm notert, var med 

i forrige runde. 

• Skolekapasitet. Forventa tilbakemelding. Mer konkrete utredninger gjort og vært litt 

tilbakeholden – vedtatt ny skolestruktur og usikker på konsekvensene av dette vedtaket. Må 

tas med videre. 

• Intern diskusjon rundt hvor mye rekkefølgebestemmelser man kan tillegge i plan 

• Lekeareal på tak/bakken. Enig at det kunne vært bedre systematisert. Derfor dette er det 

første følgeprosjektet. Notert at kommunen bør være kommet lengre. 

• Ingen høydebegrensninger som bestemmelser, kun retningslinjer. Ønsker diskusjon rundt 

kvalitet ved byggehøyder ikke den konkrete byggehøyden man vil kunne fått om det hadde 

vært bestemmelser. Ønsker at det er mer prosessorientert. 

• Overvann. VA-ansatte gjort vurderinger selv om det ikke er kommet frem. 

• Er det lagt opp til nok boliger i sentrum? Jobber hele tiden med balanse mellom funksjoner – 

boliger ønskelig i sentrum av mange grunner men krevende å planlegge for pga. følgekrav. 

Anser planen som balansert – men kan diskutere den sørlige delen. 

Statsforvalteren: 

• Balansen viktig. Flere områder med bestemmelser etter pbl §11-10 om at det ikke kan 

deles/sammenføyes. Veldig strengt virkemiddel. 

• Gangstrukturer. Potensiale. 

• Verktøy i pbl. Ingenting om utnyttelsesgrad og utbyggingsavtaler. Kan være verdt å jobbe i 

det mulighetsrom selv om det krever en del arbeid.  

 

Statens vegvesen 

• Mye like tilbakemeldinger som TFFK 

• Opptatt av gode løsninger for trafikksikkerhet, syklister, kollektivløsninger, gangveier, 

skolevei, m.m. 

• Ønsker å delta på ev. møte ang. samferdsel hvis dette planlegges mellom kommunen og 

fylkeskommunen 

 

Husbanken 

• Husbankens oppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilt på boligmarkedet, og bidra til at 

folk kan skaffe og beholde en egna bolig. Dette utgangspunkt for Husbankens 

tilbakemeldinger. 

• Spennende diskusjoner her rundt antall boliger og gode bomiljø og grøntareal. Viktig med 

god beliggenhet, nærhet til butikk, tjenester, møteplasser og gode uteområder. 

• Følgeprosjekt om ute- og lekeareal og strategi/fellesplan for oppgradering av byrom. Viktig 

arbeid for å få gode bomiljø.  

• Husbanken positiv til utbyggingen av boenheter i sentrum forutsatt godt bomiljø. Økt tilgang 

på boliger i ordinært boligmarked bidrar til at vanskeligstilte får økt og enklere tilgang 

generelt. 

• Planen legger til rette for variert boligmasse med kombinasjon av personer og familier i ulike 

livsfaser. Planbeskrivelsen angir at alle reguleringsplaner skal bidra til en variert 

sammensetning mht. boligstørrelse. Viktig tiltak og også med i planbestemmelser. Vanskelig 



å bestemme hvor folk skal bo, men med variasjon i boligstørrelse og -typer gir man iallfall til 

rette for god befolkningsmiks og godt bomiljø. 

• Planbestemmelsen pkt. 4.6: minst 30% av antall boenheter skal ha tre rom eller flere. Hva 

har kommunen tenkt her? 

• Godt tiltak i bestemmelsene at kommunen har rett å kjøpe 10% av boliger i prosjekter. 

Legger til rette for at vanskeligstilte får tilgang til egna bolig i sentrumsområdet. 

• Eldre. Ønskelig at eldre bor hjemme så lenge som mulig. Lettstelte boliger i sentrum et godt 

alternativ.  

o Kollektive boformer trukket frem i planbeskrivelsen og bestemmelsene – bra!  

o Nytt punkt i bestemmelse 4.8. som fremgår av et vedlagt saksdokument: alle 

reguleringsplaner tilknyttet bolig skal sette av parkeringsplass for hjemmetjenesten. 

Godt tiltak for brukerne av slike tjenester. 

• Områdeutvikling nevnt i planen. Navn på noen som jobber med dette? KDD og Husbanken 

jobber med nettverk for områdesatsning – ønsker at kommunen skal delta på et møte i 

morgen. 

Tilbakemelding fra kommunen: 

• Bra at Husbanken er med her. 

• Varierte boliger, størrelser og enheter. Kommunen ønsker fellesløsninger og kollektive 

boformer. Vanskelig å få med bestemmelser om dette – må komme fra prosjektutviklere. 

• Bestemmelse 4.6 ang. 30%. Ønskelig retta mot barnefamilier, i praksis for rike pensjonister. 

Prøvd å være forsiktig med bestemmelsen, men samtidig sikre at det er sammensatte og 

varierte boliger i hvert prosjekt – ustabilt med bare toroms. Ved kollektive boløsninger så kan 

annenhver boenhet regnes som treroms. Usikker om det er juridisk holdbart, brukt for å 

skape gulrot for slike løsninger. 

• Eldre. Prosjekt med seniorboliger Inga Sparboes vei – mulig inspirasjon for flere. 

• Parkering til hjemmetjenesten viktig bestemmelse – boliger er framtidas helsebygg. 

• Må snakke nærmere om dette med områdeutvikling. 

 

NVE 

• Møter ifbm. utvikling av ROS-analysen. Innspill om å se utredninger rundt grunnforhold – 

gjort overordna. Godt forslag. 

• Ingenting kan utføres uten at det utredes på siste plannivå. 

• Overvann/vassdrag. Ny veileder publisert ang. håndtering av overvann. Gir gode eksempler 

på bestemmelser til planer. 

Tilbakemelding fra kommunen: 

• Ajour på sammensatte vurderinger av grunnundersøkelser. 

 

Diskusjon 
 

Fylkeskommunen 

• Mange gode bestemmelser for hvordan klimatilpasning skal håndteres. 



• Bærekraft og utslippskutt bør man kunne ha en konkret strategi på – hvordan få barn til å bo 

i sentrum. Barn og unge utgjør en stor prosent av gående og syklende, og gående og 

syklende er en uttalt målgruppe for ønsket fortetting i sentrum. For at barnefamilier skal 

velge å bo i sentrum over tid, må man ikke tvile på at kommunen har en god plan som 

ivaretar sosial infrastruktur som skolekapasitet, trygg skolevei, gode lekeareal med sol og 

skjermet for støy.  Rekkefølgekrav må sikre at en utbygging og fortetting i sentrum skjer på 

en bærekraftig måte og i takt med at kommunen kan tilby skolekapasitet i nærmiljøet, alt 

annet vil medføre transport. 

• Planbeskrivelsen som juridisk. På side 62 er det en vernestrategi for sentrum – pkt 3. ikke tatt 

inn som bestemmelse, hvorfor ikke? 

• Usikker på punkter rundt følgeprosjekter ved oppheving av eldre reguleringsplaner. 

Bygninger her har vern gjennom regulering, dette kan ikke tas inn i kommuneplan. Hvordan 

videreføre dette vernet? 

 

Kommunen: 

• Barn i sentrum. Notert klimaperspektivet. 

• Enig at vernestrategien er tydelig og viser viktigheten av planbeskrivelsen. Hva fungerer 

juridisk og hva fungerer som en uttalelse. 

• Oppheving av reguleringsplaner – bygninger med juridisk vern er en stor problemstilling.  

• Lag på lag med planer i sentrum gir dårlig forvaltning og ønsker å gjøre noe med de gamle 

planene. Løsning å lage reguleringsplan som ivaretar vern. Vanskelig med tematiske 

reguleringsplaner og har ingen gode løsninger på dette enda. Tar imot mulige løsninger. 

 

Statsforvalteren 

• Si litt om fortettingsbestemmelsene som er tatt inn for boligområdene i øvre sentrum. 

Tilsvarende bestemmelser i KPA og disse byr erfaringsmessig på noen problemer. Si litt om 

barn- og ungeperspektivet her?  

 

Kommunen: 

• Tatt utgangspunkt i KPA for øvre del av sentrum. Eneboliger som skal fortettes. Gjort noen 

tilpasninger. Diskusjon om man kunne brukt kun KPA-bestemmelsene. Ser også på 

fortettingsbestemmelser i KPA-arbeidet – det er utfordringer og ideelt utgangspunkt for 

fortetting gir ikke like mange boenheter som intensjon og det er flere problemstillinger rundt 

tetthet, kvalitet for naboer, sammenhengende grønnstruktur, parkering, blå/grønn/hvit-

faktor, teori og praksis. Vurderes i KPA nå og ser om det kan samordnes med 

sentrumsplanen. Jobbet mye med bestemmelsene i sentrum.  

• Avslutningsvis 

o Fått mange gode spørsmål og interessante diskusjon. Kloke spørsmål og refleksjoner. 

o Tar kontakt med de ulike sektormyndighetene for oppfølging og diskusjon. 


