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2 Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt universitetsmuseum, nytt 
hotell på Sørsjeteen, og transformasjon/utvikling av Mack-eiendommen(e). Eksisterende 
bebyggelse i Kulturkvartalet skal reguleres slik at formålene er i tråd med eksisterende bruk og 
Kunstforeningen med tilhørende vaktmesterbolig (Muségata 4) skal reguleres til bevaring. I 
reguleringsplanen inngår også parkområdet ved Kunstforeningen, kaipromenade og 
trafikkområder innenfor planområdet.  

Planen vil legge til rette for en bymessig forbindelse mellom eksisterende sentrum og nye 
boligområder og publikumstilbud som er etablert sør for planområdet. Gjennom å bebygge 
parkering- og lagerarealer, samt legge til rette for ny bruk av det tidligere Mack bryggeri vil 
planen bidra til en vitalisering og utvidelse av sentrum sørover.  

De viktigste grepene er i så måte: 

- Omregulere fra industri til publikumsrettede formål 
 

- deler av fotavtrykket til eksisterende bryggeribygning rives.  Dette fører til at: 
o man får en stor nok tomt til å samlokalisere Universitetsmuseet på en lokasjon i 

sentrum. Museet vil da få tidsmessige lokaler til å bevare sine gjenstander i et 
forsvarlig miljø, samtidig som man lager et fremtidsrettet museum som i større 
grad vil vise frem sin virksomhet til publikum. Det er allerede skrevet kjøpsavtale 
for dette areal mellom grunneier og Universitetet betinget av en ferdig 
reguleringsplan. 

o eksisterende kaipromenade får en økt bredde fra ca. 9 meter til ca. 18 meter forbi 
denne eiendommen, som vil gi betydelig bedre sikt og fremkommelighet langs 
kaia.  

o man åpner opp for en ny gågate fra Storgata/Strandvegen til kaipromenaden i 
forlengelsen av Muségata. Denne vil ha en bredde på ca. 30 meter og vil med sin 
naturlige helning fra kote 5 til kote 3 kunne bli en ny utendørsarena for sentrum 
og inngangsport til den nye oppgraderte kaipromenaden i området. 

 
- betydelig opprustning av kaipromenaden fra Polaria og til Peder Hansens gate 

 
- Legge til rette for å kunne bygge et nytt Arktisk konserthus på norddelen av 

eiendommen langs Peder Hansens gate og Kaipromenaden. 
 

- Det nye bygningsvolumet innerst på Sørsjeteen vil ha en ny stor park på taket som vil 
være tilgjengelig for offentligheten uten kostnad, og vil kunne bli sentrums beste plass å 
se midnattsol på da det er lite lyssmitte langs kaia.  
 

- Et hotell innerst på Sørsjeteen vil skape bedre økonomisk grunnlag for et Arktisk 
konserthus, siden hotellet vil kunne bruke den ledige tiden til store og små konferanser. I 
tillegg vil det skape økt attraktivitet i et i dag øde område, og også bidra til økt 
attraktivitet for å oppholdes seg ute på Sørsjeteen. Bygningen er på bakgrunn av 
konsekvensutredningen og innspill fra offentligheten, redusert i høyde fra kote +42 til 
kote +29. Dette fremhever museet som områdets naturlige midtpunkt, og skaper også 
bl.a. gode vind og klimatiske oppholdsplasser langs kaipromenaden.   
 

- flytte parkering fra gateplan og under bakken, samt forbedre de trafikale forhold i 
planområdet. 
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- Prosjektet vil gi et betydelig antall nye arbeidsplasser i Tromsø gjennom byggeprosessen 
og i de etablerte formålene som skapes i planområdet.  

 

Planens har til hensikt å samordne de ulike private og offentlige byggeoppgavene slik at det blir 
et godt samspill mellom de ulike funksjonene og at de bidrar til å avgrense og definere nye 
offentlige byrom og forbindelser.  Om- og påbygging av Mackkvartalet kan gi rom for variert 
handels, bevertnings- og kulturtilbud, som sammen med hotell på Sørsjeteen og i Mackkvartalet 
vil skape en ny publikumsdestinasjon i sentrum sør. Universitetsmuseet vil med ny lokalisering 
bli bedre integrert i det sentrale byområdet og kobles opp mot både Storgata-/Strandvegen og 
ny kaipromenade. Sammen med “Museumsplassen” ned mot Tromsøysundet og takterrasser og 
–hager, vil museet få ny synlighet og bedre aktivitetsmuligheter mot byens offentlige rom.  

Planforslagets konsekvenser for nasjonale målsettinger og byen som helhet vurderes som 
positive i det man konsentrerer store utbyggingsvolum tett på eksisterende sentrum, gode 
kollektivtilbud og med gang-/sykkelavstand for mange brukere. Samtidig blir bebyggelse og 
uterom en bymessig og aktiv sone som utvider eksisterende sentrum sørover og kobler de nye 
boligområdene og offentlige institusjonene i sør bedre til sentrum.  

Lokalt vil en konsentrasjon av mange ulike formål, både offentlige og private, men i stor grad 
publikumsrettede, bidra til samvirke mellom ulike tilbud og aktivitet over døgnet og året. Nye 
byrom og forbindelser avgrenses, opparbeides og programmeres for allmenn bruk og som et 
viktig bidrag til på nytt å vende Tromsø by mot sjøen og skape attraktive destinasjoner langs den 
nye Kaipromenaden.   
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3 Bakgrunn 
 

 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt universitetsmuseum, nytt 
hotell på Sørsjeteen, og transformasjon/utvikling av Mack-eiendommen(e). Eksisterende 
bebyggelse i Kulturkvartalet skal reguleres slik at formålene er i tråd med eksisterende bruk og 
Kunstforeningen med tilhørende vaktmesterbolig (Muségata 4) skal reguleres til bevaring. I 
reguleringsplanen inngår også parkområdet ved Kunstforeningen, kaipromenade og 
trafikkområder innenfor planområdet.  

Planen skal gi mulighet for både å etablere en viktig offentlig institusjon med stort besøk og 
store publikumsrettede kultur- og handelsvirksomheter i et område som i dag ligger brakk. 
Revitalisering og utbygging av området vil ha stor betydning for å videreutvikle Tromsø sentrum 
sørover, skape en mer kontinuerlig byvev fram til Hålogalands teater og ny boligbebyggelse i 
sør. Ikke minst vil planen legge til rette for gode offentlige byrom og grøntstruktur i tilknytning 
til eksisterende park og sjøfronten. Etablering av en sammenhengende og attraktiv 
kaipromenade og en ny «Muséallmenning» vil være et viktig bidrag i denne sammenheng.  

Det nye universitetsmuseet vil stå i direkte visuell og romlig kontakt med sitt historiske 
arnested, nå Kunstforeningen. Mackeiendommen vil kunne romme et stort spekter av kultur, 
utdanning, handel, bevertning og service. Samlet vil prosjektene bidra til både å ramme inn 
Strandvegen og henvende seg ut mot kaipromenaden.  

 
Figur 1. Illustrasjon av planområdet og delområdene. 
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 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstillere er Mack Øst AS og Statsbygg. Plankonsulent er Gottlieb Paludan Architects Norge 
AS. 

Eierforholdene innenfor planområdet er vist i illustrasjonen under. 

 
Figur 2 Eiendomsforhold 

Mack Øst AS eier Mackkvartalet, Museumstomta og søndre del av Sørsjeteen. Eiendomsspar AS 
eier Kulturkvartalet gjennom et datterselskap. Det er inngått avtale om salg av Museumstomta 
til UiT. Statsbygg eier et mindre areal mellom Polaria og Sørsjeteen, og noe areal i tilknytning til 
Hjalmar Johansens gate. Tromsø kommune (gjennom stiftelsen «Tromsø kunstsenter») eier 
Kunstforeningen og vaktmesterboligen i Muségata 4. Kommunen eier også eiendommen der M/S 
Polstjerna ligger, hvor Stiftelsen «M/S Polstjerna» har festerett. Arealer i figuren over, merket 
grått, eies av kommunen. Fylkeskommunen og Strandveien 13 AS eier sammen Fylkeshuset og 
enkelte partier av Strandvegen. Fylkeskommunen eier tunellinnslaget til Sentrumstangenten. 
Tromsø Havn KF eier nordre del av Sørsjeteen.  

 Tidligere vedtak i saken 
Plantiltaket er basert på en prosjektutvikling igangsatt i 2010 med formål å erstatte industri, 
lager og parkering med en kombinasjon av hotell, kulturformål, kjøpe- og opplevelsessenter, 
samt en park over et parkeringshus. Totalt var det planlagt om lag 80.000 m2 BRA som en 
kombinasjon av nybygg og ombygging av eksisterende bebyggelse. Høyden på kvartalet var på 
kote +38 m. Parkområdet ble i 2010 illustrert som et sammenhengende dekke over Strandvegen. 
I planutviklingsfasen ble parkområdet revidert i flere omganger. 

Planprogram 
Planprogrammet ble utlagt til offentlig ettersyn og kunngjort etter pbl §4-1 i perioden 
04.07.2011 – 19.09.2011, og ble fastsatt av Byrådet i Tromsø kommune 26.04.2012. 
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Vedtak i byrådet 30.10.2014 
Detaljreguleringsplan 1746 med konsekvensutredning for Mackeiendommen, med plankart 
datert 29.08.2014 og tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.08.2014 må endres på 
følgende områder før det kan legges ut til offentlig ettersyn:  

• Adkomst til parkering må tilknyttes sentrumstangenten for å hindre belastning av gatenettet i 
byen.  

• Bebyggelsen på den del av eiendommen som i dag er avsatt til park i kommunedelplan for 
sentrum, må reduseres og senkes i terrenget. 

Vedtak om lokalisering av nytt universitetsmuseum 
Vedtaket om relokalisering av universitetsmuseet og bygging av nytt museum på det tidligere 
lager- og parkeringsarealet sør for Mackkvartalet – «Sørtomta» - danner bakgrunnen for ny 
planprosess for transformasjon av Mackeiendommen, bygging av hotell sør for kaipromenaden 
og bruk av Sørtomta til museumsformål.  

I juni 2013 startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for– nytt felles utstillings- og 
magasinbygg for Universitetsmuseet – UiT.   

Følgende tre alternativer ble vurdert: 
1) samlet museum på campus i Breivika 
2) samlet museum i sentrum 
3) utstilling i sentrum og forskning, magasiner og gjenstandsbehandling i Breivika. 

Konklusjonen fra alternativanalysen var at delt løsning mellom Breivika og sentrum var mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. KVU’en ble kvalitetssikret (KS1) av Vista Analyse og Holte 
Consulting, som leverte sin rapport til KD og FIN i juni 2015. KS1 anbefalte samlet løsning i 
sentrum. «Å samlokalisere museets forsknings- og formidlingsvirksomhet er vurdert å være mer 
gunstig enn å dele disse funksjonene og lokalisere forskningen sammen med øvrig virksomhet 
på UiT». KS1 mente videre at en lokalisering i sentrum ville være bedre for museets 
formidlingsvirksomhet, da det legger til rette for høyere besøkstall. 

Tromsø kommune og UiT vurderte etter dette ulike alternativer for lokalisering, og det ble 
funnet fire alternativer i sentrum. Det ble innhentet foreløpige kostnader for alle fire tomter. 
Konklusjonen var at alle alternativene i sentrum ville gi en god løsning for TMU. Kommunen 
uttalte at alle alternativene ville gi de ønskede effektene for byutvikling. Med grunnlag i 
lokaliseringsanalysen fra Statsbygg mai 2017 har Kunnskapsdepartementet i oktober 2017 valgt 
en del av Mack Øst sin eiendom, som i figur 1 er benevnt Sørtomta for etablering av 
museumsbygningen. Tomta som skal erverves er i overkant av 7 daa. I tillegg vil 
omkringliggende uteområder i form av kaipromenade og museumsallmenningen samspille med 
Mackkvartalet og hotell.  

 Krav om konsekvensutredning 
Utfra tiltakets størrelse vil det etter Forskrift om konsekvensutredninger, kapittel 2 Planer og 
tiltak som omfattes av forskriften være påkrevd med planprogram og konsekvensutredning av 
tiltaket. 

Plantiltaket utløser krav til planprogram etter Plan- og bygningsloven §4-1 som følge av 
konsekvensutredningsplikten over. Planprogrammet utarbeides og behandles i tråd med Plan- 
og bygningsloven § 12-9.  
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4 Planprosessen 
Milepæl dato 
Planinitiativ innsendt til Tromsø kommune  2018.12.17 
Nabomøte  2019.01.17 
Oppstartsmøte 2019.06.13 
Varsel av oppstart og høring av planprogram (8 uker) 2019.07.01 
Merknadsfrist 2019.08.29 
Varsel begrenset høring om utvidet planavgrensning (3 
uker) 

2019.09.19 

Merknadsfrist begrenset høring  2019.10.11 
Fastsetting av planprogram 2019.10.29 

 

 Planinitiativ 
Den 17.12.2018 ble planinitiativet oversendt Tromsø kommune. Innsendingen av planinitiativet 
var forberedt gjennom flere dialogmøter med kommunen gjennom 2018.  

 Nabomøte 
Nabomøte er avholdt 17.01.2019. 

 Byplanfaglig notat 
Etter innsendt planinitiativ ble det avholdt ytterligere dialogmøter og Byplan sammenstilte et 
notat for å formidle sine innspill til planprosess, innhold og utforming av prosjektet: «Tromsø 
sentrumsplan sør - Tromsø museum og Mackeiendommen, Notat Byplanfaglig analyse Tromsø 
kommune Byplan 08.02.19.»  

Notatet gir innspill fra kommunen på overordnede byplanmessige forhold, med spesiell vekt på 
å oppnå et godt samspill mellom byrom, logistikk/trafikk og ny- og eksisterende bebyggelse. 
Byplan påpeker i notatet at utkastet som er presentert har potensial til å bli et viktig bidrag til 
ønsket byutvikling i Tromsø hvor: «sentrum igjen vender seg mot sundet og byrommene har høy 
kvalitet og godt samspill med bebyggelsen rundt». Hovedbudskapet fra Byplan for å oppnå en 
slik målsetting er å finne fram til «et samla grep for planområdet med uterom, logistikk og 
bebyggelse». Følgende momenter framheves i notatet:  

• Prioritere et stort offentlig byrom med sjøkontakt som ivaretar siktlinjer, samler 
de aktuelle funksjonene og aktiviserer kaipromenaden som hovedatkomst til 
området  

• Vurdere å flytte bebyggelsen i sjøfronten nordover og vurdere volum på 
bebyggelse som foreslås lokalisert utenfor den etablerte den bebyggelsesfronten  

• Vurdere lokalisering av en offentlig funksjon i sjøfronten  
• Vurdere om muséet kan få en utforming som i større grad integrerer bygget i 

parken.  
• Revurdere utforming av Mackkvartalet for et mer «additivt uttrykk» og lavere 

volum mot nord og Strandvegen/Storgata. Revurdere høyder på hotell på 
Sørsjeteen i tråd med etablert praksis for høyder på høyhus og kvartaler i 
sjøfront  

• Vurdere utforming av bygninger, høyder og volumer ut ifra klimatiske forhold – 
spesielt framherskende vindretninger og sol-/skyggeforhold for å oppnå et godt 
lokalklima i området  

• Trafikksikker adkomst for gående og syklende gjennom riktig lokalisering av 
innganger og kjøreadkomst for vare- og annen næringstrafikk med bil, varebiler 
og buss. Konflikter mellom ulike trafikantgrupper må unngås og kaipromenaden 
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skal i prinsippet være trafikkfri. Innganger og funksjoner skal bidra til å 
aktivisere kaipromenaden  

 
Notatet viser også til pågående revisjon av Sentrumsplanen (beskrevet under).  

 Planprogram og varsel om oppstart 
Planprogrammet ble lagt ut på høring 01.07.2019, med frist 29.08.2019. Samtidig ble det sendt 
varsel om oppstart, og annonser sto i Nordlys. 

Det kom inn til sammen 15 uttalelser fra offentlige og private aktører og interessenter. 
Oppsummering av merknader med kommentarer finnes i vedlegg 5. 

Planprogrammet ble revidert etter høringsperioden. I Statens vegvesens innspill framførte de 
ønske om at tunnelinnslaget ved Sentrumstangenten innarbeides i planområdet. Planområdet 
ble utøkt så det inkluderte tunnelinnslaget til Sentrumstangenten. Det ble holdt en begrenset 
høring for utvidelse av planavgrensningen, med frist 19.09.2019. Det kom inn tre uttalelser, fra 
offentlige instanser og naboer.  

Flere møter er avholdt med planmyndighetene etter innsendelse av planinitiativ, i forberedelse 
av planprogram og behandling av høringsuttalelser.  

Planprogrammet ble fastsatt i Formannskapet 29 oktober med en justering i kapittel 4.2. 
Justeringen utgjorde et tillegg av et utredningsalternativ, utredningsalternativ 4.  
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5 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 
Fylkeskommunale planer  
Fylkesplan for Troms 2014-2025, vedtatt 14.10.2014 
Fylkesplanens realpolitiske retningslinjene vektlegger sikring av arealressurser på sjø og land 
som kan gi grunnlag for bærekraftig verdiskapning, næringsutvikling og sysselsetting. Ny 
planlegging skal fokusere på effektiv utnyttelse som gir lavt energi- og transportbehov og hjelpe 
til mot redusert bilavhengighet. Offentlighetens tilgang til strandsonen skal sikres.  

Regional transportplan for Troms 2018-2029, vedtatt 17.10.2017 
Kollektivtransportens andel av den samlede persontransporten i fylket skal øke. All vekst i 
persontransport i Tromsø og Harstad skal tas gjennom gang, sykkel og kollektivtransport.  

Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025, vedtatt 12.06.2018 
En revidering av Fylkesdelsplan for kjøpesenter i Troms (2004). Den regionale planen avgrenser 
sentrumsområdet i Tromsø i sør til Muségata. Det innebærer at Mackkvartalet og 
Kulturkvartalet er innenfor sentrumsområdet området hvor det tillates etablert detaljhandel 
med mer enn 3000 m2. 

Kommuneplan og kommunedelplaner 
Kommuneplanens arealdel 2017-2026, planID 0142, vedtatt 29.03.2017 

I kommuneplanens arealdel er byggeområdene innenfor planområdet avsatt til: 

• 1130 – Sentrumsformål, gjelder for store deler av planområdet (brun) 
• 3050 – Park, gjelder for Kunstforeningen og området foran kunstforeningen ned 

mot havna, sjøkanten (grønn) og deler av Sørsjeteen 
• 2001 – Samferdselsanlegg, gjelder for Strandvegen mfl. (grå) 
• H220_23 – Gul støysone rundt trafikkerte veier (svart skravur på land) 
• H570_323 – Bevaring av kulturmiljø (svart skravur i sjø) 
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Figur 3. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanen stiller krav til utbyggingsavtaler, utomhusplan, utearealer, kulturminner, 
kulturmiljøer, boligmiljø, grønnstruktur, transport, teknisk infrastruktur, støyfaglig utredning, 
fjernvarme, havstigningsnivå/stormflo, strandsonen, byggegrense fra 
vei, ROS-analyse, rammeplan for vann, avløp og overvann (VAO-rammeplan), 
grunnundersøkelse, rammeplan for offentlige samferdselsanlegg og grønnstruktur (OSG- 
rammeplan) og sol- og skyggestudier. Det stilles krav til maksimalt antall parkeringsplasser for 
bil samt et minimumskrav for sykkelparkering. 
 
Kystplan Tromsøregionen; vedtatt 20.09.2015 
Planen er en interkommunal kystsoneplan for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Målselv og 
Tromsø. Hele Tromsøysundet er avsatt som Farled og vannområdet utenfor de sentrale delene 
av Tromsø er avsatt med hensynssone Bevaring naturmiljø.  
 
Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2007-2018, vedtatt: 11.06.2008 
For planer og tiltak innenfor området for Sentrumsplanen gjelder ikke kommuneplanens 
bestemmelser med mindre annet uttrykkelig fremgår.  
 
Planområdet er avsatt til: 
Byggeområder: 

• Bolig med bevaring av bygning*, (gul B1): Vaktmesterboligen 
• Sentrumsbebyggelse 1 (lys brun S1-2): nordside av Kulturkvartalet: 

«Sentrumsbebyggelse 1; Blandet sentrumsformål i Nordbyen og i randsonen til 
boligområdene. Dette er områder med et fortettings- og utviklingspotensial for 
blandet bolig og næringsvirksomhet. I kvartaler hvor det planlegges bolig må det 
legges til rette for åpne gårdsrom for å sikre bokvalitet og tilstrekkelig uteareal på 
bakkeplan.» 
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• Sentrumsbebyggelse 2, (mørk brun S2-2, S2-3): sørsiden av Kulturkvartalet og 
Mackkvartalet med bevaring av bygning*: «Sentrumsbebyggelse 2; Blandet 
sentrumsformål med maksimum 20 % bolig; i indre sentrumskjerne og i sør.» 

• Friområde/Park (grønn Fr1 og Fr2): på Kunstforeningens områder, Sørtomten og 
ut mot Sørsjeteen med bevaring av bygning* -Kunstforeningen, O9: 

• Offentlig bygg/områder (rødt O7): 
 
* «I nye regulerings- og bebyggelsesplaner skal bygninger definert i denne planen som 
bevaringsverdige bygninger sikres et vern ved at de reguleres til spesialområde bevaring.» 
 
Friområde/park skal tilrettelegges for alle aldersgrupper og barn spesielt. Universell utforming 
skal legges til grunn for planlegging og opparbeiding av friområdet.  

 
Figur 4. Kommunedelplan for Tromsø sentrum 

 
Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-2032, Plan 0225, ikke vedtatt 
Viderefører i stor grad målsettinger og planprinsipper fra eksiterende Sentrumsplan, vedtatt i 
2008. Dette gjelder spesielt transformasjon av sjøfronten, oppgradering av byrom og etablering 
av sammenhengende kaipromenade. Sjøfronten skal være allment tilgjengelig, fungere både som 
forbindelse og som et viktig møtested og område for arrangementer og opplevelser.  

Ny revidering av sentrumsplan 2020 fokuserer sterkere på å fremme en bærekraftig 
sentrumsutvikling, både miljø- og klimamessig, økonomisk og sosialt. Sentrumsplanen skal 
styrke sentrums tiltrekningskraft for næringsliv, investeringer, nyetableringer, reiseliv og 
innbyggere. Sentrumsplanen skal sikre gjennomføringskraft; skal legge aktivt til rette for 
gjennomføring i samarbeid med grunneiere og andre aktører, ta i bruk offentlig-private 
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samarbeidsmodeller og øke forutsigbarhet i planprosesser. Planområdet for plan 1911 er lagt 
inn i Sentrumsplanen 2020 som båndlagt i påvente av ny detaljreguleringsplan. 
 
Kommunedelplan for overvann 2019-2032, vedtatt 27.05.2020  
Tiltak i Tromsø kommune sin overvannstrategi;  

1. Et separert, ledningsbasert overvannsnett 
2. Avledning i bekker og grøfter 
3. Lokal Overvanns Disponering (LOD) 
4. Blågrønnhvit faktor (BGHF) 
5. Renserutiner for veger og sluk 

 
Planen forslår Flomveger – foreslått hensynssone flomfare langs Musègata, venstre langs med 
Storgata og høyre ned langs med Peder Hansens gate og Strandgata og ut i sjøen. Hele 
planområdet sør for Strandvegen/Storgata er innenfor Storflom – foreslått hensynssone flomfare 
og Influensområde storflom – foreslått hensynssone infrastruktur.  
 

 Gjeldende reguleringsplaner 
Polarmiljøsenteret, 29.04.1997 
Regulerer Museumstomta og sørligste delen av Sørsjeteen til byggeområde industri med 
tilhørende trafikkareal 

Mack's bryggeri, Fryseriet og fyllinga på Strandvg., 30.10.1985 
Regulerer Mackkvartalet og norligste del av Sørsjeteen til byggeområde industri med tilhørende 
trafikkareal 

Strandvg.-Jens Olsens gt.-Mellomvg.-Peder Hansens gt.- Havna, 25.01.1978 
Regulerer Kulturkvartalet til byggeområde industri, og Kunstforeningen og parkområdet til 
offentlig formål, park, allmennyttig formål (vaktmesterbolig), samt tilhørende veiareal. 

 
Figur 5. Gjeldende regulering i området. Kilde: Planinnsyn Tromsø kommune 
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Søndre innslag til sentrumstangenten, 06.12.1995 
Regulerer innkjøringen til sentrumstangenten med tilhørende vegareal, og regulerer et område i 
Kunstforeningsparken til park. 

Polarmiljøsenteret og omegn, 20.06.1996 
Teig med vegareal i Hjalmar Johansens gate og Strandvegen. 

Regulering Standvegen grn/bnr 20/1694 og 28/7 mfl 
Ligger delvis innenfor planområdet, og regulerer trafikkareal innenfor planområdet 

 

 Tilgrensende planer 
Viktige eksisterende planer i området rundt planforslaget er: 

• Utvidelse av Polarmiljøsenteret, Hjalmar Johnsens gate 14, 200/2306, 20.06.2012 
• Reguleringsplan for Storgata 25, 26.10.2016 

 

 Temaplaner 
 
Områdeprogram Sentrum sør – førende prinsipper for regulering og program for 
utredninger, vedtatt 30.03.2011 (sak 0039/11)  
Områdeprogrammet er utarbeidet av Tromsø kommune ved planmyndigheten. Det skal ikke 
videreføres i en områderegulering, men fungere som et felles planprogram for 
detaljreguleringer i området. Programmet beskriver kommunens ambisjoner, utviklingsplaner 
og utfordringer innenfor området.  
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Figur 6. Overordna planprinsipper i sentrum sør fra Områdeprogram sentrum sør 

Viktige planprinsipper for planområdet:  

- Innerste del av Sørsjeteen ønskes endret fra formål park/friområde til byggeområde 
- Ytterste del av Sørsjeteen skal ikke bebygges ytterligere. Dog ønskes det å kunne erstatte 

eksisterende lyshus med en kunstinstallasjon eller et kunstnerisk hus 
- Det ønskes å forme parkdraget som en kombinasjon av bebyggelse og byrom 
- Det ønskes å etablere en nord-sør gående gangforbindelse gjennom Mackkvartalet i 

forlengelse av Strandgata 
- Kulturminner og kulturhistoriske verdier i deler av Mackeiendommen skal ivaretas og 

synliggjøres 
- Det skal etableres kollektivfelt og sykkelsti i Strandvegen 
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Strategi for uterom 2016-2030, vedtatt 25.05.2016 
Strategien foreslår lokalisering av ulike byrom og forbindelser i sentrum, med kaipromenaden 
illustrert opparbeidet forbi Mack og fram til Sørsjeteen. Forslaget vektlegger opprettholdelse av 
tilgjengelighet og siktlinjer til sjøen. 

 
Figur 7. Bilde fra Strategi for uterom. Svarte piler viser siktlinjer som ikke bør gjenbygges 

Transportplan 2008-2019, vedtatt 2007 
Strandvegen skal gis en bymessig utforming med god tilrettelegging for gående, syklende og 
kollektivtransport. I Tromsø sentrum skal det blir færre gater med gjennomgangstrafikk ved at 
mer av denne benytter Sentrumstangenten.  

Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025 av 21.11.2018 
Tromsø kommune har satt seg et ambisiøst mål om å redusere klimautslippene med 50% innen 
2025 og 85% innen 2030, med utgangspunkt i utslippsnivået i 2009.  Klima-, miljø og energiplan 
2018-2025 inneholder en tiltaksplan for hvordan kommunen skal klare å nå dette mål. I tillegg 
skisserer den tiltak som vil kunne bidra til en utvikling i retning mot et lavutslippssamfunn i 
2050. Tromsø kommune skal implementere rekkefølgekrav i detaljreguleringen om tilførsel av 
el og fjernvarme (der det er relevant) i prosjekter på over 1 000 kvm.  

Kollektivstrategi for Tromsø 2017-2030 av 12.04.2017 
Målsettingen er nullvekst i personbiltrafikk, og at fremtidig transportvekst skal skje med gange, 
sykkel og kollektivtransport. Kollektivstrategi Tromsø skal være førende for tiltakene som må til 
for å nå målene. 
Alle nye utbyggingstiltak må i framtida bygge opp under kollektivtilbudet og legge til rette for 
sykkel og gange. Strandvegen er en viktig busstrasé i Tromsø sentrum.  

Tenk Tromsø 
Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal øke framkommeligheten i Tromsø, 
samtidig som byen vokser. Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, 
fylkeskommunen, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø. Et av tiltakene i prosjektet er å 
skape bedre framkommelighet for bussen langs Strandvegen gjennom å bygge seks nye toveis 
bussholdeplasser i perioden 2019-2023. 

Sykkelstrategi for Tromsø 2016-2026, vedtatt 30.03.2016 
Strandvegen er en del av hovednett for sykkel i Tromsø.  
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Gåstrategi for Tromsø 2016-2026, vedtatt 30.03.2016 
Alle gater innenfor planområdet er del av hovednett for gående, unntatt Hjalmar Johansen gate 
og nedre delen av Strandgata. Kaipromenaden fra Sørsjeteen og sørover er definert som en 
turveg.  

 

 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 
26.09.2014 
Planretningslinjen skal oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra 
til mer effektive planprosesser. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlig transportformer. Veksten av 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 
av 28.09.2018 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og 
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Klimaendringenes lokale karakter setter 
kommunene i en sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning. 
 
Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen av 
25.03.2011 
Formålet er med disse retningslinjene å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet 
langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jf. pbl. 
Det skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i 
sentrale områder der presset på arealene er stort. Troms inngår i områder med mindre press på 
arealene; og det vil for kommunene være enklere å gi tillatelse til å bygge enn i områder der 
presset er stort. Ved større byggetiltak skal det kreves reguleringsplan. Arealbruken på land og 
sjø bør ses i sammenheng, og arealbruken i 100-metersbeltet bør ses i sammenheng med 
arealbruken i områdene innenfor. For by- og tettstedsområdene skal behovet for fortetting og 
byutvikling tillegges vekt. 
 
Rikspolitiske retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 
20.09.1995 
Retningslinjen stiller krav til hvordan barn og unge skal ivaretas i planleggingen. Videre stilles 
krav til fysisk utforming, for å sikre barn og unge mot støy, forurensing, trafikkfare og annen 
helsefare. Det skal i barns nærmiljø finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Det forutsettes blant annet at arealene er store nok, egner seg for lek og opphold, gir 
muligheter for ulik type lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet 
for samhandling mellom barn, unge og voksne. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) av 20.12.2016 
Retningslinjen gir blant annet føringer om maksimumsgrenser for støy i forbindelse med 
støyfølsom bebyggelse som bolig og helseinstitusjoner. 
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) av 25.04.2012 
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Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven, og gir 
anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet 
eller bebyggelse. Overordnet, langsiktig areal- og transportplanlegging vektlegges, og fortetting i 
tråd med samordnet bolig –, areal- og transportplanlegging vil gjelde foran denne retningslinjen 
der det er avklart i kommuneplan. 
 
Kulturminneloven av 09.06.1978 
Kulturminneloven har som formål å verne om kulturminner og kulturmiljøer både som del av 
vår kulturarv, identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.  
 
Naturmangfoldloven av 19.06.2009 
Naturmangfoldloven har som mål å ivareta mangfoldet av naturtyper i deres naturlige 
utbredelsesområde. Loven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter, alle 
kommunale planer skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven. // Loven fastsetter mål for 
ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som også skal legges 
til grunn for arealplanlegging etter annet lovverk. Det skal som en del av planarbeidet redegjøres 
for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
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6 Beskrivelse av planområdet, dagens situasjon 
 Beliggenhet i kommunen 

Planforslaget omfatter en vesentlig del av Tromsø sentrum sør. Avgrensningen inkluderer 
Strandvegen til Jens Olsens gate i sør og Hjalmar Johansens vei ned til den møter Strandvegen i 
sør. Kunstforeningen og vaktmesterboligen i vest, Tromsøysundet i øst og Peder Hansens 
gate/Strandgata i nord. Planen omfatter de to bryggerikvartalene (Kulturkvartalet og 
Mackkvartalet), Sørsjeteen, Museumstomta, Kunstforeningsparken, sjøfronten samt tilhørende 
logistikk og trafikkareal. Totalt er hele planområdet på ca. 108 daa. Planavgrensningen omfatter 
også arealer i vann for å ivareta eventuelle justeringer av kaifronten, samt alternativ 2 og 3 
beskrevet utredet i konsekvensutredningen. Vannarealet utgjør om lag 40 daa. 

Figur 8 Planområdets beliggenhet i Tromsø sentrum.  Kilde ortofoto: norgeibilder.no 

Avgrensningen innretter seg mot tilgrensende reguleringsgrenser.  
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Figur 9. Planområdet 

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området er i dag preget av parkering, industri og havnevirksomhet. Museumstomta (kalt 
Sørtomten i Planprogrammet) brukes hovedsakelig til parkering, med adkomst fra Hjalmar 
Johansens gate. I tillegg er det et bygg på ca. 250 kvm. Sørsjeteen består av en molo med større 
asfalterte flater, lagerbygg som ikke lengre benyttes til havneformål og kai. Kaifronten benyttes 
til opplagsplass for skip som ikke er i drift. I tillegg brukes området til parkering og lagring av 
frittstående enheter. Ølproduksjonen flyttet fra Mackkvartalet i 2012 og de fraflyttede 
produksjonsbyggene inneholder i dag midlertidige virksomheter.  

Kulturkvartalet huser virksomheter innenfor kultursektoren, Universitetet og 
Studentsamskipnaden og kontorer til private og offentlige selskap.  

Kunstforeningen benyttes til utstillingsformål og vaktmesterboligen, den gamle direktørboligen i 
Muségata 4, benyttes i dag som bolig. Planområdet inkluderer flere veier og sjøområder.  
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Figur 10: Planområdet sett fra Tromsøysundet. Kilde: google.com/maps 

Eksisterende virksomhet og bygningsmasse. 
Bryggeriet har hatt sin virksomhet i kvartalene siden 1877. Bryggeriet har gjennom tidene vært 
gjennom en rekke ombygginger og utvidelser. Bygningsmassen preges av ulike utbyggingstrinn 
og stilarter. På Mackkvartalet består bygningsmassen i hovedsak av fraflyttede lager og kontor, 
med med noe temporær virksomhet. Mot sør inklusiv Museumstomta ble det bygget 
lasteramper, det ble lagret tomkasser utendørs og anlagt parkering. På Sørsjeteen står det et 
mindre utleiebygg. 

Tomt Dagens arealbruk  Areal 
m2 

Kulturkvartalet Sentrumsformål; kontorer, arealer for 
Universitetet og kulturvirksomhet 

17.000 

Mackkvartalet og Museumstomta Fraflyttede lager og kontor, noe 
temporær virksomhet. Parkering 

23.300 

Kunstforeningsparken Kunstforeningen, vaktmesterbolig  
Sørsjeteen Tidligere fryselager, i dag utleiebygg 380  
 Sum  40.680 

Figur 11: Oversikt over dagens arealbruk innenfor planområdet 

I Kulturkvartalet finnes det en rekke kulturrelaterte aktiviteter knyttet til konsertscene og 
bevertning. Virksomhetene er organisert og drevet av Tromsøs studentsamskipnad. I tillegg er 
det kontorarealer for blant annet PWC, samt hovedkontor for Macks Ølbryggeri. 

 Stedets karakter 
Tromsø by har en planlagt bystruktur som følger en rutenettplan mellom Storgata og 
høydedraget parallelt med sundet. Mellom Storgata og sundet er det en mer selvgrodd, 
vifteformet kamstruktur av bryggehus. Dagens situasjon er en konsekvens av den historiske 
utviklingen hvor kvartalsbebyggelsen vokste fram som en fast struktur fram til vårt område, 
hvor et mer åpnet punkthusmønster tar over. Byen har utviklet seg gjennom gradvis fortetting 
innenfor rutenettstrukturen og utfylling ut i sjøen. Kvartalsstrukturen var på 1930-tallet bygd ut 
med sammenhengende gatefasader fram til Muségata, mens det på sørsiden av sykehuset også 
er bygd ut, finner vi en mer åpen, forstadsaktig punkthusbebyggelse innenfor rutenettet.  
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Mellom disse to strukturene er det etablert offentlige institusjoner – sykehus, museum og kirke – 
som frittliggende monumentalbygg i et åpent landskap.  

Utviklingen av Tromsø fram mot vår tid, har dels vært en byvekst utover i landskapet og dels en 
fortetting og transformasjon av eksisterende kvartalsstruktur. I vårt planområde har de 
frittliggende offentlige byggene og industribyggene blitt utvidet og vokst, samtidig som det har 
kommet til nye bygg som også forholder seg relativt fritt til kvartalsstrukturen, som Polaria og 
Hålogaland teater.  

 
Figur 12 Kjennetegn ved dagens bystruktur «Byformstrategi» av GPA, Lo: Le, ATPA fra 2020 

Bygningsvolum og bebyggelsesmønster endrer markert karakter fra sentrumskjernens faste 
rutenettmønster hvor bygningene innordner seg gateliv og det innenfor hvert kvartal oftest er 
ulike bygg og eiere. Større sluttede volum – Nerstranda-senteret og Mackkvartalet, viderefører 
den markerte, lineære byveggen mot Tromsøysundet fram til Sørsjeteen.  

Sør for Sørsjeteen blir sjøfronten mer variert og det er ingen tydelig bystruktur. Enkelte 
bygningsvolum forholder seg som en kamstruktur mot sjøen. Bygningsvolumene er fortsatt 
store og med en tverrgående organisering. Som Framsenteret, blir bygningsvolumene en 
markert vegg som begrenser visuell og romlig forbindelse sørover fra planområdet.  
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Figur 13 - Temakart - Bebyggelsesstruktur. Kilde: Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-2032 (høringsutkast). 
Tromsø kommune 2020. 

 Landskap 
Topografi og landskap 
Planområdet er en del av Tromsø sentrum, og inngår i et tettbebygd areal. Tromsø inngår i 
landskapsregionen «Fjordbygdene i Nordland og Troms». Planområdet heller fra 
Kunstforeningsparken og Kulturkvartelet ned mot Tromsøysundet.  

Lokale vindforhold  
Styrt av de omliggende fjordformasjonene, 
domineres klima på Tromsøya av vind fra 
sektorene S-SSV og NNØ-NØ. I vinterhalvåret er 
det en klar lokal dominans av vind fra S-SSVVind 
fra begge vindretningene vil medføre 
vindforsterkning og som forventet vil de største 
vindhastighetene komme i de øvre randsonene 
på tak og rundt bygningshjørner. Viktigst er 
hensynet til vind fra SSV, som opptrer hyppigst 
og har størst andel av sterk vind.  

Planområdet ligger mellom sjøkantbebyggelsen 
ut mot Tromsøysundet, og er i utgangspunktet 
eksponert for begge de lokalt fremherskende 
vindsektorene. Delene av planområdet som 
ligger lengst ut mot Tromsøysundet vil generelt 
være mest vindbelastet. Imidlertid vil det være 
noe vindskjerming fra Prostneset i nord og 
utstikkende bebyggelse i sør. Lokale vindforhold 
er nærmere beskrevet i fagrapport om (vedlegg 
13d) 

 

Figur 14: Planområdet (i rød ring) på sørøstsiden av 
Tromsøya og fremherskende vinder i Tromsøysundet. 
Kilde: Outdoor Environment Technology as, Rapport: 
«Klimatiske forhold -vind», Plan 1911, 146-20, rev. 1. 
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Solforhold 
 

Planområdet har gode solforhold. De ubebygde flatene er store. Områdets orientering med 
sluttende terreng mot sundet i vest gjør at området ligger i skygge sen ettermiddag/tidlig kveld. 
Takflatene ligger godt soleksponert hele dagen. Gater, ferdselsårer som ligger fritt og parallelt 
med sjøfront har god soleksponering hele dagen, med unntak av delstrekninger hvor gaten 
ligger inntil bebyggelse. Tverrgater som Muségata og Hjalmar Johansens gate, ligger i god 
avstand til bygningsmasse i sør, og har gode solforhold både for- og ettermiddag. Sjøfront ligger i 
skyggen etter kl. 1800.  

Estetisk og kulturell verdi 
Kunstforeningsparken har kvaliteter av lokal betydning, og et bevaringsverdig bygg sentralt 
plassert på tomten. For de andre delområdene ligger landskapskvaliteten i tilknytningen og 
utsikten til kysten og Tromsøysundet. 

Figur 15 Sol- og skyggediagram som viser dagens situasjon 20. april. Øverst fra venstre kl. 0900 og kl. 1200. 
Nederst fra venstre kl. 1500 og kl. 1800. Ifølge fagrapport solforhold er solforholdene i Tromsø tilnærmet like 
20. april og 20. august, og det er kun vist solforhold 20. april 
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 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminnehjelp AS har utarbeidet en fagrapport om kulturminner i området som en del av 
konsekvensutredningen til denne planen (vedlegg 13j), som gir en mer utfyllende oversikt. 

Den gamle bygningen til Tromsø museum (Muségata 2), med parken, er ifølge fagrapporten det 
viktigste kulturminner i planområdet. Muségata 2 (Tromsø kunstforening) og Muségata 4, er 
begge vernet i eksisterende reguleringsplan. Ifølge fagrapporten fra Kulturminnehjelp er «begge 
bygningene og […] viktige for byens og regionens historie og er godt bevart som kulturminner» 
(s. 28).  

 
Figur 16: Oversikt over kulturminner, hentet fra Fagrapport kulturminner (Kulturminnehjelp AS) 

Sjøområdet nord for Sørsjeteen har hensynssone for bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens 
arealdel 2017 – 2027. 

I tillegg grenser planområdet mot områder med verneverdig trehusbebyggelse. 
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Figur 17: Kulturmiljø i området. Brun farge viser områder med «Verneverdige tette trehusmiljøer», mens fiolett farge 
viser «Nasjonale interesser i by». Hentet fra Fagrapport kulturminner (Kulturminnehjelp AS) 

 

 Naturverdier 
Ecofact Nord AS (Ecofact) har gjennomført en kartlegging av naturmangfoldet på land, med 
befaring og innhenting av data fra tilgjengelige databaser: 

Ifølge Artskart (www.artskart.artsdatabanken.no) finnes det flere registreringer 
av rødlistede arter i området. Dette gjelder en pattedyrart, oter (Lutra lutra, VU), 
og resten er fugler. De fleste fuglene er sjøfugler, og vil ikke berøres av en 
bygging på land. Det er derimot etablert en krykkjekoloni (Rissa tridactyla, EN) 
på Sørsjeteen. Det er også gjort registreringer av brushane (Calidris pugnax, EN) i 
parken ved Tromsø Kunstforening. Dette er imidlertid registreringer innenfor et 
begrenset tidspunkt i aug/sept 2018, og ikke en fast forekomst. 

Det ble ikke gjort noen registreringer av rødlistede eller på annen måte viktige 
naturtyper eller karplanter under befaringen. Det meste av arealet består av 
sterkt endret mark i form av bygg, veier, parkeringsplasser, plener og parkanlegg. 

Ifølge notatet fra Ecofact er den største verdien av naturmangfoldet knyttet til den aktuelle 
krykkjekolonien, som holder til på Sørsjeteen og tilstøtende bygg, og utover denne er det ikke 
gjort registreringer av naturverdier som det er nødvendig å ta hensyn til i planprosessen. 

Sjøområdet 
Karakteren på sjøområdet innenfor planen er forskjellige nord for Sørsjeteen og sør for 
Sørsjeteen. Nord for Sørsjeteen er sjøen og sjøbunnen i høy grad påvirket av havnevirksomhet. 
Sør for Sørsjeteen er sjøen grunnere og mer upåvirket. Det finnes ikke noe kjente registreringer i 
området og det bedømmes at det ikke er behov for en bunnfaunaundersøkelse i samband med 
planarbeidet. (Kilde: Bo Eide, Tromsø kommune, e-post datert 24. januar 2020). 
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 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Grønnstruktur 
Kunstforeningsparken 
Den eneste offentlige grønnstrukturen i planområdet omfatter den offentlige parken tilknyttet 
Kunstforeningen på høydedraget rett ovenfor transformasjonsområdet til Mack Øst. Parken har 
bjørkealleer og grusede gangveier på tvers av parkens bredder og flere ønskede ferdselslinjer i 
form av stier sees i gresset. Spesielt i fortsettelsen av bussholdeplassen, i enden av fortauet som 
ligger lang vestsiden av Strandvegen mot tunnelportalen. Stien går opp i det sørøstre hjørnet i 
parken opp mot Fylkeshuset. Parken opptar et helt kvartal på underkant av 10 daa, og har gode 
solforhold. Parken ligger i en østvendt bakke mot Tromsøysundet med god utsikt. Området er 
parkmessig opparbeidet med gruset plass i front av Kunstforeningen med bed, beskårne hekker, 
utkikkspunkt med flaggstang og kunstinstallasjoner rundt om. Parkarealet har relativt få 
definerte oppholdssoner med benker og ingen definerte områder for lek for barn og ungdom.  

Grønnstruktur på privat grunn 
En sterk kvalitet og potensiale ved planområdet er at folk som ferdes i området kan nå og ferdes 
helt ned til sjø og strandkant. Ett av få områder i sentrum. Denne strandkanten ligger i det 
«halvoffentlige» byrommet mellom Sørsjeteen og M/S Polstjerna med en mindre gressplen mot 
sjøkant. Område er ikke tilrettelagt særskilt for opphold og rekreasjon, men gressplenen og 
sjøkant ligger åpent og tilgjengelig. Området er eid av Statsbygg. 

Grønnstruktur i nærområdet  
Løkka ovenfor Kunstforeningen - «Strimmelen»: Rett nordøst, ovenfor Kunstforeningen, i 
forlengelsen av Muségata ligger ei fin løkke med grønnstruktur og lekeapparater. 

Gressplenen ved Polhavna: Via planområdets Hjalmar Johansen gate finnes et lite, men grønt 
adkomstområde ut mot småbåthavna «Polhavna». Dette området er begrenset, men inngår 
delvis i et detaljregulert område for grønnstruktur - friområde. I dag er området anlagte 
gressflater og gangadkomst til havna med trær, via gbnr.: 200/1694. Tilknyttet stedet ligger et 
20-talls parkeringsplasser. Populær p-plass blant campingbiler. Området ligger i nærtilknytning 
sjøkant, også her med tilgang helt ned til sjøkant og strand, men er lite og har liten form for 
tilretteleggelse for opphold, rekreasjon og lek. Det observeres at ungdommer skater på den 
diagonale asfalterte gangflaten fra Hjalmar Johansens gate ned til småbåthavna. 

Strandsonen 
Storgata/Strandvegen ligger i overkant av 100 meter fra kaikanten, og deler av planområdet 
ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Det aktuelle området består av utfylling og kai, ikke 
av naturlig strandsone. Området er tilgjengelig for allmenheten, men har i dag begrenset 
rekreasjonsverdi.  

 Veg- og trafikkforhold 
Fylkesveg 862 – «Sentrumstangenten» er innfartsveien til Tromsø sentrum og knytter området 
direkte til hovedveisystemet. Sentrumstangenten er knyttet til Strandvegen via et lysregulert 
kryss. Det er etablert to felt ut av tunnelen og et felt inn i tunnelen. På Strandvegen har det i 
første halvdel av 2019, etablerts kollektivfelt fra nord og inn mot krysset.  

Det er relativt stor trafikk i Strandvegen og Sentrumstangenten. Det er gjennomført en 
trafikkanalyse for å sikre et korrekt bilde av dagens situasjon basert på tellinger i de viktigste 
kryssene. Kryssberegninger viser at belastningsgraden i krysset Strandvegen x 
Sentrumstangenten ligger på 1,18 for dagens situasjon, mens den for Storgata x Peder Hansens 
gate ligger på 0,29. Tall og beregninger finnes i konsekvensutredningen for trafikk.  
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Kollektivtrafikken benytter seg i stor grad av vegsystemet gjennom planområdet. Dette er regnet 
som en av de viktigste trasene for Tromsø by. Det etablerte kollektivfeltet bidrar til å bedre 
framkommeligheten for kollektivtransporten, men under de største rushperiodene vil 
trafikkavviklingen by på forsinkelser. Se mer detaljer i konsekvensutredningen for trafikk. 

Innenfor planområdet har det vært 5 registrerte trafikkulykker de siste 10 årene. Dette er hva 
man kan forvente ved denne type vegsystem og trafikkmengde. Sikkerheten for gående er god, 
med fortau på minimum 3 meter og oppvarmede fortau på deler av strekningen. Dette er en 
viktig pendleråre og det er stor trafikk av myke trafikanter under rushperiodene. For fullstendig 
utredning av dagens sikkerhet og ulykkessituasjon, se konsekvensutredningen for trafikk. 

Havna og sjøfronten 
Tromsø havn KF disponerer kaien på nordsiden av Sørsjeteen til kaiplasser for båter som ikke er 
i trafikk. Det er dybde på om lag 4 meter og dette gir begrensninger på bruken som innebærer at 
det er lite aktivitet i området. Havnelageret på Sørsjeteen er ikke i bruk til havneformål. Det 
foreligger rettigheter til atkomst over privat grunn ved Sørsjeteen. Sørsjeteen er bygd som en 
molo av sprengstein, mens kaier for øvrig er utført i betong. Ytterst på Sørsjeteen er det et 
lyktehus som ikke er i bruk. Sør for Sørsjeteen er det ikke etablert kaier. Tørrdokke for 
Polstjerna er etablert som eget utstillingsbygg mellom Sørsjeteen og Polaria.  

Området som ligger innenfor planområdet, er i dag relativt lite benyttet i næringsøyemed, men 
benyttes til liggehavn og opplagring for små og middels store skip/båter men har et potensiale 
for utvikling for den sterkt økende turistnæringen. Dette vil i hovedsak være tilrettelegging for 
større lystbåter som besøker byen, utleiebåter og mindre turistbåter/charterbåter med base i 
Tromsø. 

Området er relativt grunt og er ikke egnet som havn for større skip, som for eksempel større 
fiskebåter, godsbåter, eller andre nyttefartøy. 

 Barn og unges interesser 
Lekeplass og lekeområder 
Museumsparken er registrert som leke- og rekreasjonsområdet. Utover dette er det ikke 
registrerte leke- og rekreasjonsområder innenfor planområdet. Det er ikke uteområder innenfor 
planområdet som er tilrettelagt for lek for barn og ungdom. 

Skoleveger og viktige krysningspunkt 
Internt i planområdet i dag er det kun bolig tilknyttet «Vaktmesterboligen» til Kunstforeningen. 
Planområdet og dets nærområde ligger i et urbant område med mye ferdsel for ulike 
trafikantgrupper i alle aldre. Planområdet ligger i ytterkant av alle barneskolekretsene. Viktige 
skoleveger og adkomster til barnehager blir å ligge i mindre trafikkerte gater for 
hovedferdselsåren Strandvegen/Storgata- som Hjalmar Johansens gate og Strandgata, 
tverrforbindelsene Muségata og Peder Hansen gate i planområdet. Og videre ut til samleveiene 
Mellomvegen og Bjørnøygata.  Viktig krysningspunkt i påsyn av skoleveg blir alle kryss langs 
Strandvegen/Storgata. 

  Sosial infrastruktur 
Skoler 
Skolekretsgrensen mellom barneskolene Bjerkaker og Gyllenborg ligger i dag i Muségata og 
Sørsjeteen. Mackkvartalet og Kulturkvartalet (kvartalet på motsatt side av Storgata for Mack) 
ligger i Gyllenborg skolekrets, øvrige arealer ligger i Bjerkaker skolekrets.  
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Gyllenborg skole ligger i Skolegata ca. 800 meter i gang avstand fra Mackkvartalet. Bjerkaker 
skole ligger ca. 1,7 km lenger sør for Mackkvartalet. Nærmeste ungdomsskole, Sommerlyst skole, 
ligger midt på øya, rett nord for Alfheim stadion. Avstanden til ungdomsskolen fra planområdet 
er å ca. 1,2 km i gangavstand. To videregående skoler; Kongsbakken vgs. og Ishavsbyen 
videregående skoler ligger nord for planområdet og rett ovenfor sentrum. Gåavstand fra 
planområdet til disse er på ca. 700 meter og 1,3 km.  

Barnehager 
Planområdet har flere barnehager like i nærheten.  De tre nærmeste er private; 
Læringsverkstedet barnhage - Haugenstykket, Steinerbarnehagen og Strandkanten FUS 
barnehage. Læringsverkstedet barnehage - Haugenstykket ligger rett ovenfor Kunstforeningen. 
Gangavstand fra Mack-kvartalet er på henholdsvis ca. 450 meter, og går via Muségata-
Mellomvegen-John S. gate - Jonas Lie gate. Kapasiteten på Læringsverkstedet barnehage - 
Haugenstykket er på ca. 80 barn i fra 1-6 år, fordelt på fire avdelinger. 

Steinerbarnehagen ligger sørøst for planområdet tilknyttet Kveldsroveien. Gangavstand fra 
Mack-kvartalet er på underkant av 1 km og går via Strandveien og parkområdet. Kapasiteten på 
Steinerbarnehagen er på ca. 30 barn i alderen 0-6 år, fordelt på to avdelinger.  

Strandkanten FUS barnehage ligger i Hjalmar Johansens gate ca. 800 meter sør for 
Mackkvartalet. Denne barnehagen har ca. 50 barn i alderen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. 

 Universell tilgjengelighet 
Utearealene i området er ikke spesielt tilrettelagt for universell tilgjengelighet. Området 
fremstår flatt, men med noe helning mot sjøen. 

 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Eksisterende hovedledninger for vann og avløp ligger i Storgata og Strandvegen. I dag står en av 
hovedavløpspumpestasjonene i denne bydelen inne i planområdet Mack PS. Mack PS tar imot 
avløpsvannet fra den sørlige delen av bysentrum samt ovenforliggende områder. 
Hovedutfordringen for denne pumpestasjonen er at det vesentlige av tilknyttet avløpsnett er 
fellessystem dvs. overvannet tilføres samme avløpsnett. I perioder med stor avrenning fra 
nedbør eller snøsmelting vil det avlastes svært store avløpsmengder i dette overløpet. 
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Figur 18: Eksisterende infrastruktur for vann og avløp. Illustrasjon: GPA. Kilde: VAO-rammeplan 

Trafo m.m. 
Det ligger en trafo i Kunstforeningsparken nært krysset Muségata/Storgata, innenfor 
planområdet. I tillegg går det en sjøkabel over Tromsøysundet noe sør for planområdet. 

 
Figur 19: Trafo (rød firkant) og sjøkabel (gul linje). Kilde: NVE via kommunekart.no 

Fjernvarme 
Fjernvarmeleverandøren i Tromsø, Kvitebjørn, kan levere fjernvarme i planområdet. 
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 Grunnforhold 
Området ligger under marin grense, noe som gjør at risiko for kvikkleire i grunnen er til stede. 
Det er imidlertid vurdert i forbindelse med fagrapport for geoteknikk (vedlegg 13i) at området 
ikke ligger i skredfarlig terreng eller innenfor utløpssoner for skred i bratt terreng. Det er 
vurdert at det er liten risiko for at en eventuell skredhendelse på østsiden av Tromsøysundet vil 
påvirke planområdet. 

Ifølge NVEs kartlegging er området ikke innenfor eller i nærheten av kvikkleiresoner. Det er ikke 
påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale ved grunnundersøkelser, hverken på land eller på 
sjøbunnen. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes sprøbruddmateriale eller kvikkleire i 
nærheten av planområdet, ettersom de stedlige løsmassene er havavsetninger og området 
befinner seg under marin grense. 

Ifølge fagrapport miljøteknikk (vedlegg 13h) består hele planområdet av utfylte masser, som er 
fylt ut fra 50-tallet og frem til ca. 2000. Deler av området består av en gammel avfallsfylling, og 
det antas at deponeringen har foregått i perioden 1965-1970. Det foreligger lite konkret 
informasjon om hva som har blitt deponert, og hvor mye. Avgrensningen av deponiet er ikke 
entydig definert. Det er utført miljøtekniske undersøkelser i flere runder innenfor planområdet. 
Det er påvist forurensning på Mackkvartalet og Museumstomta, men ikke påvist forurensning på 
Sørsjeteen. Forurensningen på Mackkvartalet  og Museumstomta er relatert til en gammel 
avfallsfylling som ligger fra 1-2 m under terreng på deler av området, mens andre steder er 
dybde til fylling mellom 4-5 m. 

Det meste av planområdet er klassifisert med moderat til lav aktsomhet for radon. Området 
utenfor Hjalmar Johansens gate er ikke gitt aktsomhetsgrad for radon.  

  Støyforhold  
I kommuneplanens arealdel med støysoner for byområdet og bynære soner 2011-2022, ligger 
områdene langs Strandvegen inne som gul sone vegstøy.  

I forbindelse med konsekvensutredning av planen er det gjennomført støyberegning basert på 
eksisterende støyforhold (se vedlegg 13g) for støy fra veg og båttrafikk, se figurer under. 
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Figur 20: Dagens situasjon, trafikkforhold tilsvarende år 2019. Støysonekart for veitrafikkstøy iht. T-1442:2016 med 
beregnet støynivå LDEN (dag-, kveld-, nattperioden) [dBA] I 4 meter over terreng. Høyeste støynivå LDEN er vist langs 
Strandvegen/Storgata. Kilde Efterklang, Støyteknisk konsekvensutredning. 
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Figur 21: Dagens situasjon, år 2019. Støysonekart for båttrafikkstøy iht. T-1442:2016 med beregnet støynivå LDEN (dag-, 
kveld-, og nattperioden) [dBA] I 4 meter over terreng. Høyeste støynivå LDEN er vist i havnebassenget. Kilde Efterklang, 
Støyteknisk konsekvensutredning. 

  Luftforurensing 
Området har registrert utslipp av svevestøv fra både trafikk, og fra vedfyring, samt svart karbon, 
NOx, og NMVOC (flyktige organiske forbindelser, hovedsakelig fra løsemidler og olje og gass) i 
miljøatlas.miljødirektoratet.no. 

 

   Næring  
I kulturkvartalet ligger det en del kultur og bevertning (blant annet Studentsamfunnet og 
Ølhallen), samt kontorer og butikker og utdanning. 

Ølproduksjon ble flyttet fra Mackkvartalet i 2012, og bygningsmassen brukes i dag til ulike 
formål som utsalgssted, minigolfbane, treningsareal, m.m. Museumstomta drives som 
parkeringsplass. 
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7 Beskrivelse av planforslaget  
 

 Intensjon med tiltaket 
Den overordnede hensikten med planen er legge til for en bymessig forbindelse mellom 
eksisterende sentrum og nye boligområder og publikumstilbud som er etablert sør for 
planområdet. Planens intensjon er å bidra til en vitalisering og utvidelse av sentrum sørover 
gjennom å bebygge parkering- og lagerarealer, samt legge til rette for ny bruk av det tidligere 
Mack bryggeri. Planens hensikt er å samordne de ulike private og offentlige byggeoppgavene slik 
at det blir et godt samspill mellom de ulike funksjonene og at de bidrar til å avgrense og definere 
nye offentlige byrom og forbindelser.  Om- og påbygging av Mackkvartalet kan gi rom for variert 
handels, bevertnings- og kulturtilbud, som sammen med hotell på Sørsjeteen og i Mackkvartalet 
vil skape en ny publikumsdestinasjon i sentrum sør. Universitetsmuseet vil med ny lokalisering 
bli bedre integrert i det sentrale byområdet og kobles opp mot både Storgata-/Strandveien og ny 
Kaipromenade. Sammen med “Museumsplassen” ned mot Tromsøysundet og takterrasser og –
hager, vil museet få ny synlighet og bedre aktivitetsmuligheter mot byens offentlige rom.  

Videre skal planen legge til rette for realisering av nytt konserthus for Arktisk Filharmoni i tråd 
med Kommunestyrets vedtak i sak 15/17, 22. februar 2017. Det er tett samarbeid mellom 
forslagsstiller og Arktisk Filharmoni, og status pr innsending av planforslaget er at samarbeidet 
mellom Arktisk Filharmoni og Mack Øst AS er formalisert, og partene samarbeider om 
søknadsprosessen til Kulturdepartementet om Midler til Nasjonalt Kulturbygg. 

 Planlagt arealbruk og reguleringsformål  
Eiendommene ønskes utviklet med en blanding av offentlig og private formål. Parkering er lagt 
under bakken, mens det i de tre ulike byggeområdene er tilrettelagt for publikumsrettet aktivitet 
på bakkeplan. I Mackkvartalet vil deler av bygningsmassen mot Storgata beholdes, for øvrig 
nybygg innenfor eksisterende kvartalsgrenser. Kvartalet vil få en sammensatt arealbruk hvor 
publikumsrettede funksjoner innen handel, service, bevertning og kultur dominerer i de nedre 
etasjene, som utgjør en base for boliglameller, hotell, kontor/undervisning og konserthus som 
utgjør de øvre volumene. Universitetsmuseet fyller ut tomta sør for Mackkvartalet, med 
offentlige gjennomgang over takterrassen. På den indre del av Sørsjeteen, parallelt med 
eksisterende havnelageret, foreslås et hotell, med offentlig takterrasse.  
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Arealformål Vertikal-
nivå 1 
(under 
bakken) 

Vertikal-
nivå 2 
(bakkeplan)  

Vertikal-
nivå 3 (over 
bakkeplan) 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 
1130 - Sentrumsformål (5)  12 0,7 
1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting (3)  7,5 0,7 
1167 - Kulturinstitusjon  1  
1320 - Hotell/overnatting (3)  1,8 0,8 
1340 - Industri  0,6  
1560 – Øvrige kommunaltekniske anlegg 0,5   
1900 - Bolig/tjenesteyting/forretning  0,7  
Sum areal denne kategori: 0,5 23,5 2,2 
      
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 
2011 - Kjøreveg (5) 0,7 10,8  
2012 - Fortau (12)  7  
2014 - Gatetun (8)  15,7  
2016 – Gangveg/gangareal/gågate 0,5   
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (6)  0,3  
2041 - Kai  1,1  
2073 - Kollektivholdeplass  0,1  
2900 – Parkering/sykkelparkering/boder 12,6   
Sum areal denne kategori: 13,8 34,9  
      
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 
3002 - Blå/grønnstruktur  0,2  
3050 - Park  9  
Sum areal denne kategori:  9,2  
      
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 

6220 - Havneområde i sjø  26,6  
6230 - Småbåthavn  13,2  
Sum areal denne kategori:  39,9  
      
Totalt alle kategorier:  14,3  107,5 2,2 

Figur 22: Oversikt over planlagt arealbruk og reguleringsformål 
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 Bebyggelsens plassering og utforming  
 

 
Figur 23: Byggene i planområdet 

Kulturkvartalet 
Området skal brukes som i dag, og reguleres til samme utnyttelse som i dag 

Mackkvartalet 
Det tidligere bryggeriet har en variert bygningsmasse, men i hovedsak er det enkle 
bygningskonstruksjoner av nyere dato beregnet på lager- og industriformål. Etterbruk og 
gjenbruk er i liten grad mulig, med unntak av partiet mot Storgata som foreslås bevart.  Den 
karakteristiske teglfasaden er en viktig del av gatebildet og søkes beholdt, men etablering av 
større lysåpninger for å sikre funksjonelle arealer på innsiden.  Eksisterende gangbro til 
Kulturkvartalet er også planlagt beholdt, slik at det kan bli et samspill mellom kulturaktiviteter - 
øvingslokaler, kulturskole etc – i Mackkvartalet og eksisterende virksomhet i Kulturkvartalet. 
Eksisterende lagerskur på sørsiden rives for å gi plass til Universitetsmuseet. Deler av 
eksisterende bygning i forlengelsen av Muségata rives for å gi plass til “Muséallmenningen” - et 
nytt byrom som kobler Museumsparken til sjøkanten og får innganger til den indre “gaten” 
gjennom Mackkvartalet. Eksisterende logistikkbygg mot øst (sjøsiden) rives for å skape fri 
siktlinje gjennom den planlagte kaipromenaden og utvide byrommet på sjøsiden av 
Mackkvartalet. Næringsformålene samles i “basen” - den lavere delen av kvartalet, mens en 
lamellbebyggelse på denne basen gir rom for boliger og konserthus. I de øvre etasjene mot 
Storgata er det planlagt undervisning, kontorer samt hotell. I basen er det planlagt en indre 
handlegate parallelt med Storgata, og i forlengelsen av Strandgata, og blant annet handelsareal 
er tenkt plassert i tilknytning til denne. Mot Havneplassen og kaipromenaden er det 
hovedsakelig planlagt spisesteder og lignende, med uteservering mot Havneplassen. 

Universitetsmuseet 
Tidligere forslag og studier til museum på tomta sør for Mack, har vist massive og store volum. 
Den foreslått løsningen senker en stor del av museets “mørke” funksjoner som arkiver, ned 
under bakkenivå slik at de publikumsrettede funksjonene kan rommes i lavere bygningsvolum. 
Det gir muligheten til å la takflaten bli tilgjengelig for publikum – gjennomgang, takhager og 
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takterrasse – samtidig som sikten fra Kunstforeningen ivaretas. Museet vil ha hovedinngang fra 
kaipromenaden / Museumsplassen som blir både forplass og et aktivitetsrom som museet vil ta i 
bruk til sin formidlingsvirksomhet. Gjennom sin henvendelse mot Tromsøysundet bidra museet 
til å revitalisere byens sjøfront og gi en viktig destinasjon til Kaipromenaden i sør. De fire 
byggene, samt basen, er planlagt med ulike funksjoner. Publikumsfunksjoner, som 
utstillingsareal, butikk og kafe legges mot Museumshagen og kaipromenaden. Det ligger også 
hovedinngangen. Arealer for ansatte og forskning (auditorium, kontorer, laboratorier og 
verksteder) plasseres mot Strandgata. I basen og underetasjene vil det være magasiner og 
magasinutstilling.

 
Figur 24: Universitetsmuseet sett fra Kunstforeningsparken. Illustrasjon: ATPA 

Hotell 
Det skal etableres hotell på den indre, utfylte delen av Sørsjeteen. Hotellets lokalisering gir en 
variasjon til kaipromenaden med tilbud til publikum også på sjøsiden av forbindelsen, samtidig 
som det bidrar til å avgrense og definere Museumsplassen. Det er planlagt publikumsrettede 
formål på bakkeplan mot sør og en offentlig tilgjengelig park på taket. Foreslått utforming med 
et langt, lavt volum, reflekterer konsekvensutredningens påpekning av negative følger, spesielt 
for lokalklima, av store byggehøyder på dette området.  
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Figur 25: Universitetsmuseet og hotellet på Sørsjeteen sett fra Kaipromenaden i sør. Illustrasjon: ATPA 

Industri 
Området skal brukes som i dag (tidligere fryselager, er i dag utleid til ulike formål). Det tillates 
ikke ytterligere utbygging. 

Bebyggelsens høyde og grad av utnytting 
Mackkvartalet: høyeste deler av bygget får maks kote +42 

 

Formål Kote Total tillatt BRA 
Universitetsmuseum Maks c +30 23 000 m2 
Hotell ved Sørsjeteen Maks c+ 29 14. 000 m2 
Mackkvartalet Maks c +42 45. 000 m2 
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Figur 26 Høyder på nye bygg i planområdet 

 

Arkitektonisk kvalitet og utforming 
Det stilles krav til aktive fasader i første etasje i Mackkvartalet mot Museumsallmenningen og 
kaipromenaden. Det stilles ikke krav til aktive fasader i Universitetsmuseet, av hensyn til 
utstillinger. Det stilles heller ikke krav til aktive fasader i Mackkvartalet mot Storgata, av hensyn 
til eksisterende teglfasade som i hovedsak bevares. Det stilles krav til utforming av bebyggelsen 
med materialer og detaljering som sikrer estetiske og visuelle kvaliteter, samtidig som det utgjør 
varige og klimabestandige løsninger. 

 
Figur 27 Oversikt over snitt 
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Figur 28 Oppriss A-A': Framsenteret, Polaria, Universitetsmuseet og Mackkvartalet 

 

 
Figur 29 Oppriss B-B': Tromsø kunstforening og kunstforeningsparken, Universitetsmuseet, Hotell og Sørsjeteen 

 

 

 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer, antall m² andre 
arealer 

Universitetsmuseet 
 

 

Mackkvartalet 
 

Figur 30: Antall arealfordeling og antall arbeidsplasser i Mack-kvartalet. *Antall ansatte i handel vil være avhengig av 
type handel, og er vanskelig å beregne på dette tidspunktet. Det er estimert 1 arbeidsplass per 20 m2. 

Hotell Sørsjeteen 
 

Bruk m2-BRA Estimert antall 
arbeidsplasser 

Museum 21 540 100 

Bruk m2-BRA Estimert antall 
arbeidsplasser 

Konserthus 9450 30  
Handel* 6230 160 
Bolig 135 stk/7700  
Kontor 4710 200 
Hotell 10090 6 
Tekniske rom/fellesareal/ varelevering 5410  
Sum 45 080 396* 

Bruk m2 Estimert antall 
arbeidsplasser 

Hotell 14 000 30 
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 Antall boliger, leilighetsfordeling og -størrelse  
Det planlegges boliger i to av lamellene i Mackkvartalet. Det planlegges til sammen i overkant av 
130 leiligheter, med snittstørrelse på ca 60 m2. 

 Boligmiljø/ bokvalitet  
Støy 
Det stilles krav utforming og planløsning for boliger i gul eller rød støysone, samt til støy på 
uteoppholdsareal. 

Uteoppholdsareal til boliger 
Alle boliger vil få privat balkong som dekker opp krav til privat uteoppholdsareal.  

Mesteparten av det fellesprivate uteoppholdsarealet ligger på tak mellom boligblokkene bygg C 
og D (500 m2), samt på taket på bygg C (180 m2).  I tillegg kan inntil 40% av areal kan være 
fellesarealer innendørs. Dette arealet skal være spesielt tilrettelagt for de alle minste barna (0-5 
år).  

I tillegg stilles det krav om byrom med lek, som er spesielt tilrettelagt for større barn (6-12 år). 
Dette er planlagt etablert innenfor områdene GT1 – GT4. Plassering og kvalitet beskrives nærmere 
nedenfor. 

Krav til areal, samt areal planlagt satt av til uteoppholdsareal er vist i tabellen under. 

 
Figur 31: Oversikt over offentlig, privat og fellesprivat uteoppholdsareal 

 Størrelse 
(min) 

Samlet størrelse 
(min), 135 
boenheter 

Planlagt areal 

Privat (balkong) 5 m2 pr 
boenhet 

 Løses ved enkeltboliger 
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Fellesprivat/møteplass 5 m2 pr 
boenhet min 
40 m2 

675 m2 680 m2 (180 + 500), på tak 

Byrom med lek 10 m2 pr 
boenhet 

1 350 m2 1350 m2 

Figur 32: Krav til størrelse på uteoppholdsareal 

Det stilles følgende kvalitetskrav til uterom: 

• Uteoppholdsareal skal tilrettelegges for alle aldersgrupper, herunder barnets lek 
• Uteoppholdsarealene skal ha trafikksikker adkomst. Uteoppholdsarealene skal ha 

universell utforming som utformingspremiss. 
• Uteoppholdsareal skal vare sikret mot forurensning, trafikk, støy og støv 
• Uteoppholdsareal skal plasseres slik at det oppnår tilfredsstillende forhold for sol 
• Kunst i byrom skal innarbeides, enten som fast kunstinstallasjon, eller som et integrert 

element med funksjonsrettet mot bruk. 

 Byrom og lekeplasser 
Arealene på havna og Sørsjeteen, samt Museumsallmenningen, reguleres til felles og offentlig 
gatetun (f_SGT og o_SGT). Deler av arealet utformes som shared space, der nyttekjøretøy 
(varelevering, buss og taxi) får adgang, men myke trafikanter prioriteres. Deler av arealet 
forbeholdes myke trafikanter (i tillegg utformes arealet slik at utrykningskjøretøy får nødvendig 
adgang). 

Det er planlagt etablert kunstinstallasjoner og byromsmøblering av ulike slag for å legge til rette 
for bruk av de forskjellige byrommene. I tillegg skal det etableres sykkelparkering innenfor dette 
området. 

Deler av arealet reguleres til offentlig. Dette gjelder blant annet Kaipromenaden. Det settes av 
arealer nært de ulike byggene som skal brukes til blant annet uteservering (f_SGT5-8), og disse 
arealene reguleres ikke offentlig. 

 
Figur 33 Oversikt over de ulike nye byrommene 



 
 

45 
 

Nye byrom 
Museumsallmenningen ligger mellom Mackkvartalet og Museumstomta, og skal være en grønn 
bygate som knytter Kunstforeningsparken til vannet. Allmenningen skal være forbeholdt 
gående, og gi en opplevelse av å være en forlengelse av parken. Museumsallmenningen utformes 
som en fleksibel ramme med mulighet for å sette opp boder og telt til markedsdager i gaten.  

 
Figur 34: Museumsallmenningen sett fra kaipromenaden. Illustrasjon: ATPA 

Takparken på hotellet på Sørsjeteen er planlagt som en attraktiv, universelt utformet park åpen 
for publikum. 
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Figur 35: Takparken. Illustrasjon: A-Lab (NB! Hotellet har endret form/utforming i planforslaget. Illustrasjonen skal vise 
bruk av takparken.) 

 
Figur 36: Takparken med utsikt. Illustrasjon: A-Lab 
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Museumshagen ligger i den sentrale siktlinjen og midtaksen fra Kunstforeningen. Siktlinjen 
holdes åpen, og fremstår som grønn. Landskapet mellom bygningene skal være en integrert del 
av museets utstilling, og dermed også av bygningen. Museets café skal ha mulighet for 
uteservering i Museumshagen, hvor man vil ha en imponerende utsikt. Museumshagen ligger 
hevet over nivået til Strandvegen, og trappes ned mot Museumsplassen og Tromsøysundet. 

 
Figur 37: Museumshagen. Illustrasjon: Henning Larsen Arkitekter 

Museumsplassen ligger mellom museet og Tromsøysundet, og er det mest sentrale og samlende 
stedet hvor ulike ferdselslinjer møtes. Dette bør være den samlende hovedplassen for hele 
området og det stedet i kvartalet - og kanskje hele byen, som gir den beste kontakten og 
atkomsten til vannkanten. 

Havneplassen foran Mackkvartalet tilrettelegger for et møtested mellom havneaktivitet og 
kulturliv, byliv og rekreasjon. En bred trafikkfri promenade langs Mackkvartalet-bygningen har 
plass til uteservering. Langs kanten av havneplassen vil det tilrettelegges for lek, opphold og 
vannaktiviteter, siden man her har direkte atkomst til vannet. 

Kaipromenaden 
Det er planlagt en kaipromenade langs sjøen gjennom planområdet, over flere formål. 
Kaipromenaden sikrer tilgjengelighet til vannet gjennom hele området, og skal skape en 
forbindelse til vannet, med muligheter for å bade og legge til land med båt og kajakk. 
Promenaden går gjennom flere nye byrom, og vil ha et forløp som gir variasjon i opplevelse og 
utsikt. Som beskrevet i forrige avsnitt vil det på havneplassen gis direkte atkomst til vannet, med 
et amfi ned mot vannkanten som gir gode muligheter for både opphold og aktiviteter. Ved 
fryselageret vil promenaden ha en tydelig kaifølelse, mens den gjennom forplassen til hotellet vil 
gå over bryggekanten og ha et mer urbant havneuttrykk. I tilknytning til museumsplassen får 
man igjen direkte atkomst til vannkanten på den nye stranda, som også er et byrom med lek. 
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Figur 38: Havneplassen og kaipromenaden sett fra nord. Illustrasjon: ATPA 

Sørsjeteen 
Sørsjeteen er tenkt som en rekreasjonssti, hvor man kan etablere punkter for 
kunstinstallasjoner for å skape et spennende uterom som stadig er i fornyelse. I tillegg at det gis 
tillatelse til å  oppgradere enden med et punktbygg med allmennyttig formål. 
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Figur 39: eksempel på hvordan Sørsjeteen kan etableres med mobile, eller permanente kunstinstallasjoner. 

Lekeplasser 
Lekeplasser innenfor områder regulert til gatetun skal fungere som byrom med lek for boliger i 
planområdet, i tråd med krav i bestemmelsene. I tillegg kan forventes at skoleklasser og 
barnehager vil utgjøre en stor andel av de besøkende til museet. Behov for arealer til lek og 
fysisk aktivitet for disse gruppene må ivaretas, men primært integrert i utforming av plassrom 
og bygulv for øvrig. Et overordnet ønske om flerfunksjonalitet og urbanitet tilsier at lek og fysisk 
utfoldelse ikke finner sted på avgrensede og inngjerdete området, men heller er formmessig 
integrert med oppholdsarealer, kunstinstallasjoner og grøntområder.  

Ivaretakelse av eksisterende og ny vegetasjon 
Med unntak av kunstforeningsparken er det ikke eksisterende vegetasjon av verdi innenfor 
planområdet i dagens situasjon. Kunstforeningsparken bevares og beholder eksisterende 
kvaliteter. Utgangspunktet for valg av ny beplantning er inspirasjon fra vegetasjonen som preger 
landskapet i Tromsøregionen og de arktiske omgivelsene. 

Planområdet inneholder ulike typer grønnstruktur med ulikt kvalitetsnivå og 
vedlikeholdsbehov, både aktivitetsområder, verneverdige parkanlegg og naturbiotoper. 

Naturbiotopene vil tilrettelegge for biodiversitet med lavt bearbeidings- og vedlikeholdsbehov. 
Beplantningen skal øke stedets biologiske mangfold. Ifølge kvalitetsprogram for landskap skal 
bynaturen i naturbiotopene  ha et vilt preg, og være både estetisk og funksjonell. Beplantningen 
her skal vise frem og iscenesette forskjellige arktiske naturtyper, og gi besøkende og beboere 
sanseopplevelser og kunnskap om naturen. Kystlinjen bearbeides så besøkende får innblikk i 
Tromsøs store forskjeller i flo og fjære, og plantesamfunnene som trives i disse miljøene.  

I henhold til kvalitetsprogram for landskap skal beplantingstyper styrke eksisterende lokale 
naturtyper. Vekster som tiltrekker seg pollinerende insekter prioriteres og det unngås bruk av 
planter som fremkaller allergi. Trær og vegetasjon skal benyttes til å lage et mer behagelig 
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mikroklima, f.eks. ved å skjerme for vind. Vegetasjonen skal også være med på å løse konkrete 
funksjonelle utfordringer, som rensing av overvann. 

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av byrom, kaipromenade og lekeplasser. 
Prinsippene i landskapsplanen skal følges i utformingen av byrommene, og utforming av 
områdene skal dokumenteres gjennom utomhusplan ved søknad om tillatelse til tiltak. 

 Parkering 
Bilparkering legges hovedsakelig i parkeringskjeller (SAA). I tillegg stilles det krav til HC-
parkering. Det kan opparbeides maks 320 parkeringsplasser for bil innenfor planområdet, 
fordelt på de ulike formålene. 

Sykkelparkering legges delvis på terreng, og delvis i parkeringskjeller. Tabellen under viser 
minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser, samt planlagt antall plasser på bakken og i 
parkeringskjeller. 

 Kriterier Sykkelparkeringsplasser, 
minimumskrav 

Planlagt på 
bakkeplan 

Planlagt i 
p-kjeller 

Totalt 

Universitetsmuseet Totalt 65 0 65 65 

 Bolig i 
Mackkvartalet 

Per 
boenhet 

2 0 135* 135* 

Konserthus og 
hotell i 
Mackkvartalet 

Totalt 36 30 36 36 

Resterende 
næringsarealer i 
Mackkvartalet 

Per 100 
m2 

2 258 69 327 

Hotell Sørsjeteen Totalt 45 45 0 45 

Totalsum   333 305 638 

Figur 40: Antall sykkelparkeringsplasser * Alle boenheter får bod i kjeller med plass til minimum 1 sykkel 

 Trafikkløsning  
Kjøreatkomst 
Det skal etableres parkeringskjeller under planområdet. Adkomsten til denne er lagt til 
Strandgata, ved siden av vareleveringen for Mackkvartalet. Adkomst til Sørsjeteen er via 
Strandgata og kaiområdet, dette vil i hovedsak være forbeholdt taxi, buss og varelevering. 
Adkomst til universitetsmuseet vil være via Hjalmar Johansens gate. Her vil drop-off for 
charterbusser serve både museet og eksisterende Polaria og Framsenteret. Varelevering til 
universitetsmuseet vil også skje langs Hjalmar Johansens gate. 

Ingen større endringer av vegnettet vil være nødvendig ved denne løsningen og adkomstene vil 
kobles direkte på dagens nett. Hjalmar Johansens gate justeres noe for å få sikre drop-off-sone, 
bussoppstillingsplasser og for å sikre framkommelighet for buss.  

Utforming av veger 
Utforming av veger vil følge dagens situasjon. Krysset Strandvegen x Sentrumstangenten 
tilpasses nye trafikkfordelinger gjennom endring/optimalisering av signalanlegget og 
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kjøremønster. Hjalmar Johansen gate vil tilpasses ny situasjon mot universitetsmuseet og 
senterlinje vil justeres for å sikre bussframkommelighet i to retninger samtidig. Bredden på 
Hjalmar Johansens gate langs museet vil være omtrent 7,75 meter. Det opparbeides fortau mot 
museet med bredde på over 7 meter.  

Sør for Framsenteret opparbeides det fire oppstillingsplasser for buss. Disse legges på utsiden av 
dagens kjørebanekant og eksisterende fortau må derfor forskyves omtrent 3 meter mot vest.  

Oppstillingsplassene og drop-off-sonen følger ikke krav til busslomme eller kantstopp. Det er 
utført sporinger for å sikre framkommelighet og sikker av- og påstigning for passasjerer. Krav til 
avstand mot fotgjengeroverganger følges.   

Tilgjengelighet for gående og syklende 
Tilgjengeligheten for myke trafikanter vil øke med gågate og kaipromenade, samtidig som 
dagens fortausløsning langs Strandvegen/Storgata opprettholdes.  

Varelevering 
Varelevering til Mackkvartalet skal skje fra Strandgata, inne i bygget. Løsningen medfører at 
kjøretøy må krysset fortau. Varelevering til hotell på Sørsjeteen skal skje fra området ved 
fryselager, o_SGT3. Varelevering til museet skal skje via HJ.gate. Varelevering skal handteres 
innenfor bygget. Løsning medfører kryssing av gatetun.  

 

  Universell utforming og tilgjengelighet 
I nybygg gjelder kravene i TEK17, og det er ikke stilt krav i planen utover dette. For byrom og 
uteareal stilles det krav til universell utforming.  

   Kulturminner og kulturmiljø 
Det reguleres inn hensynssoner for kulturmiljø (H570) i tilknytning til Kunstforeningen, 
Kunstforeningsparken og Vaktmesterboligen. Hensynssonen sikrer at byggene bevares, og at 
parkanleggets karakter ivaretas 

Det reguleres også inne en hensynssone for Ølhallen.  som sikrer bevaring av de aktuelle 
byggene.allm 

Det sikres også at kommunens kulturminnefaglige miljø involveres ved tiltak innenfor 
hensynssonene. 

  Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Tromsø kommune planlegger en omlegging og utbedring av hovedavløpssystemet i og rundt 
planområdet. Løsninger for vann og avløp i forbindelse med planen vil være avhengig av denne 
omleggingen, og når den skal skje. Det er derfor utarbeidet to forslag til løsninger i VAO-
rammeplan (vedlegg 8), som viser hvordan tilknytning til eksisterende nett, samt planlagt nytt 
nett, kan skje. Endelig valg av løsning vil være avhengig av videre planer for det offentlige nettet 

Ny vannledning er planlagt som ringledning koblet på eksisterende hovedvannledning i 
Strandvegen ved Hjalmar Johansens gate, og i Strandgata ved Peder Hansens gate. 

I forbindelse med planlagt utbedring av hovedavløpssystemet skal pumpestasjonen «PA69 
Mack» og eksisterende overløpsledninger flyttes. Pumpestasjonen er planlagt i gata i tilknytning 
til det nye parkeringsanlegget. Det er mulig at pumpestasjonen må flyttes før de nye 
hovedanleggene er på plass. Dette vil gi behov for midlertidige løsninger, enten med overløp fra 
den nye pumpestasjonen til Indre Havn over en kortere periode, eller med en midlertidig 



 
 

52 
 

overløpspumpestasjon som pumper hoveddelen av overløpsvannet ut på dypet gjennom 
overløpsledningen som skal legges ut langs Sørsjeteen. 

  Overvann 
Det stilles krav om at prinsippene i VAO-rammeplan (vedlegg 8) skal legges til grunn for 
overvannshåndtering. Overvann fra lavereliggende tak samt fra bakken skal renses gjennom 
sedumtak, regnbed eller lignende før det slippes ut i sjøen. For områdene på bakken nært sjøen 
(med unntak av SGT_1), samt fra tak på høyere bygninger tillates det at vannet ledes direkte i 
sjøen 

Det er planlagt flomveg fra Strandvegen/Storgata ned Museumsallmenningen, og derfra ut i 
sjøen. Rekkefølgekrav sikrer opparbeidelse av denne. 

Det etableres hensynssone for overvannstiltak nederst i Kunstforeningsparken, der det kan 
etableres regnbed eller infiltrasjonsløsninger. 

  Plan for avfallshenting/søppelsug 
Det stilles krav til at renovasjon skal skje innendørs eller med avfallsavsug eller lignende på 
egnet sted. 

Mack Øst er i dialog med Remiks Næring AS, som foreslår følgende hovedprinsipper for 
avfallshåndtering for Mackkvartalet: 

• Mobilt avfallssug for boliger med hentepunkt ved sjøside  
o Optisk sortert avfall  

• Stasjonært avfallssug for næringsbygg (avfallet samles i containere og hentes med 
krokbil)  

o Optisk sortert avfall, eller kun for restavfall. 

Løsningene vil videreutvikles i detaljprosjekteringen. 

For universitetsmuseet er renovasjon planlagt løst innendørs 
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8 Konsekvensutredning 
 

Det er gjennomført konsekvensutredning av fire alternative utbyggingsmåter for planområdet, 
samt et 0-alternativ med videreføring av dagens situasjon, i tråd med planprogram for området 
(fastsatt 02.10.2019). 

Følgende temaer er utredet: 

• Bygningsvolum og byform 
• Grønnstruktur og landskapskvaliteter 
• Sol- og skyggeforhold 
• Vindforhold 
• Trafikk  
• Skipstrafikk 
• Støy 
• Geoteknikk 
• Miljøteknikk 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Utfylling i sjø 
• Byliv og sentrumsutvikling 

 Alternativene 
0-alternativet 
Det legges det til grunn at gjeldende overordnede planer – kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for sentrum – fremdeles ligger som føringer for eiendommen, sammen med 
gjeldende regulering.  

 
Figur 41: 0-alternativet 

Mackkvartalet vises videreført med dagens situasjon og bruk.  

Museumstomta og områdene mot sjøen er avsatt som park i gjeldende kommunedelplan for 
sentrum og i kommuneplanens arealdel, men i den gjeldende reguleringsplanen er området 
regulert til område for industri/lager. Denne delen av eiendommen vil da utnyttes til 
parkering/lager/logistikk så lenge eiendommen brukes slik den gjøres nå iht. gjeldende 
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regulering. Det er likevel valgt å legge inn sentrumsplanens arealbruk som premiss for 0-
alternativet i enkelte av fagutredningene for å fange opp at et område som i dagens tilstand er 
uten verdi som byrom, har et potensial for å få verdi for byen hvis det opparbeides som park og 
byrom, i samspill med utvikling av Mackkvartalet, Kunstforeningen og Polaria  

Alternativ 1 
I alternativ 1 vil utbyggingsprogrammet fordeles innenfor følgende formål og områder:  

• Macktomta utviklet med sentrumsformål opptil 45.000 m2 BRA og høyder opp til kote 
+42m  

• Museumstomta utbygget for offentlig eller privat tjenesteyting - museum ca. 20.000 m2 
BRA og høyder opp til kote +30m  

• Sørsjetéen utbygget med hotell-/sentrumsformål opp til 15.000 m2 BRA og høyde opp til 
kote +42m  

 
 
 
Figur 42: Alternativ 1 

Alternativ 2 
Programmet tilsvarer alternativ 1, men hotell/sentrumsformål er lokalisert på en utfylling i 
sjøen nord for Sørsjetéen og supplert med et kulturformål (konsertsal). Utfyllingen er avgrenset 
av Strandgatas forlengelse i nord og med et vannspeil/kanal mellom ny utfylling og Sørsjetéen. 
Utbyggingen på utfyllingen med hotell og supplerende kulturfunksjoner, er anslått til et areal på 
opptil 25.000 m2 BRA. Alternativet viser utbyggingsprogrammet fordelt innenfor følgende 
formål og områder:  

• Macktomta utviklet med sentrumsformål opp til 45.000 m2 BRA og høyder opp 
til kote +42m  

• Museumstomta utbygget for offentlig eller privat tjenesteyting - museum ca. 
20.000 m2 BRA og høyder opp til kote +30m  

• Sørsjetéen videreføres iht. gjeldende plan som park/offentlig byrom  
• Utfylling nord utbygget med sentrumsformål (hotell- og kulturformål) opptil 

25.000 m2 BRA og høyde opp til kote +42m 
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Figur 43: Alternativ 2 

Alternativ 3 
Programmet tilsvarer alternativ 2, men har en utbygging på Sørsjetéen til offentlig/allmennyttig 
formål opptil 5.000 m2 BRA. Alternativet viser utbyggingsprogrammet fordelt innenfor følgende 
formål og områder:  

• Macktomta utviklet med sentrumsformål opp til 45.000 m2 BRA og høyder opp 
til kote +42m  

• Museumstomta utbygget for offentlig eller privat tjenesteyting - museum ca. 
20.000 m2 BRA og høyder opp til kote +30m  

• Sørsjetéen bygges ut for offentlig eller privat tjenesteyting opp til 5.000 m2 og 
byggehøyde opp til kote +20m  

• Utfylling nord utbygget med sentrumsformål opp til 25.000 m2 BRA og høyde 
opp til kote +42m  

 

 
Figur 44: Alternativ 3 

Alternativ 4 
I alternativ 4 vil utbyggingsprogrammet fordeles innenfor følgende formål og områder:  

• Macktomta utviklet med sentrumsformål opptil 45.000 m2 BRA og høyder opp til 
kote +42m  

• Museumstomta utbygget for offentlig eller privat tjenesteyting - museum ca. 
20.000 m2 BRA og høyder opp til kote +30m  

• Sørsjetéen videreføres iht. gjeldende plan som park/offentlig byrom  
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Figur 45: Alternativ 4 

 Sammenstilling av konsekvenser 
For en utfyllende vurdering av konsekvensene av de ulike alternativene for de aktuelle 
utredningstemaene vises det til konsekvensutredningen med fagrapporter. I planbeskrivelsen er 
kun konklusjonen gjengitt. I tillegg er konsekvensene av planforslaget (men ikke 
utredningsalternativene) vurdert i kapittel 9.  

 

Alternativene er rangert fra 1 til 5, med Alternativ 1 som det beste, og Alternativ 0 som det 
dårligste. På bakgrunn av dette er det anbefalt i konsekvensutredningen å arbeide videre med 
Alternativ 1. Planforslaget slik det foreligger er derfor en videreutvikling av alternativ 1, der 

Tema 
 

Alternativ 0 Alternativ 
1 

 

Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 
4 

Bygningsvolum og 
byform 

Ubetydelig 
konsekvens 

Stor positiv  
konsekvens  

Positiv  
konsekvens  

Positiv  
konsekvens 

Positiv  
konsekvens  

Grønnstruktur og 
landskapskvaliteter 

Ubetydelig 
konsekvens 

Positiv  
konsekvens 

Positiv  
konsekvens  

Positiv  
konsekvens 

Positiv  
konsekvens  

Sol og skygge Ubetydelig 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens  

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens  

Vindforhold Ubetydelig 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens  

Stor positiv 
konsekvens  

Positiv 
konsekvens  

Positiv 
konsekvens  

Trafikk Ubetydelig 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Skipstrafikk Ubetydelig 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens  

Noe negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Støy fra trafikk Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Støy fra båt Ubetydelig 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Geotekniske 
forhold 

Ubetydelig 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens  

Noe negativ 
konsekvens  

Miljøtekniske 
forhold 

Ubetydelig 
konsekvens 

Stor positiv 
konsekvens  

Stor positiv 
konsekvens  

Stor positiv 
konsekvens 

Stor positiv 
konsekvens  

Kulturminner Ubetydelig 
konsekvens 

Middels til 
stor negativ 
konsekvens 

Middels til 
stor negativ 
konsekvens 

Middels til stor 
negativ 
konsekvens 

Middels til 
stor negativ 
konsekvens 

Utfylling i sjø Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Byliv og 
sentrumsutvikling 

Positiv  
konsekvens 

Stor positiv 
konsekvens  

Positiv 
konsekvens  

Positiv 
konsekvens  

Stor positiv 
konsekvens  

Rangering 5 1 2 3 4 
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enkelte avbøtende tiltak fra konsekvensutredningen er innarbeidet. Blant annet er høyden for 
bygget på Sørsjetéen nå redusert til høyde opp til kote +29m som følge av de funn man har gjort 
i løpet av konsekvensutredningen.  
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9 Konsekvenser av planforslaget 
 

 Overordnede planer 
Med unntak av Museumstomta er foreslått utbygging i tråd med formålene avsatt i både 
Kommuneplanens arealdel 2017-2026 og Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2007-2018. 
Foreslått utbygging av Museumstomta er ikke i tråd med disse planene. 

Kommunedelplan for Tromsø sentrum er imidlertid under revisjon, og planforslaget er i tråd 
med høringsutkast til planen. 

I kommuneplanen og sentrumsplanen ønskes det videreførelse av parken nedenfor 
Kunstforeningen ned til sjøkant. Dette har vært et viktig grep å ta inn i arbeidet med planen. Å 
skape en parkmessig utforming av deler av takflaten på museumsbygningen, samt å beholde 
siktlinjen fra Kunstforeningen til sjøen, er derfor sentrale grep i planen.  

 
Figur 46: Utsikt fra Kunstforeningen. Illustrasjon: ATPA 

 Landskap 
Planforslaget legger opp til ny bebyggelse på Sørsjeteen og Museumstomta, samt høyere 
bebyggelse enn i dag i Mackkvartalet. For kaipromenaden åpnes utsikten når logistikkbygg 
tilknyttet Mack Øst rives. Bebyggelsen på Mackkvartalet vil være noe høyere enn 
omkringliggende bebyggelse, og vil sammen med hotellet være godt synlig fra vannet. 

Kaipromenaden vi få et utvidet areapga. busstilkomst til hotellet), og den utvidede formen vil 
bidra til å binde promenaden bedre sammen med sørsjeteen, og skape et mer helhetlig område. 
Det er også planlagt amfi/trapper ned mot fjorden, noe som vil forsterke forbindelsen med 
havet. 



 
 

59 
 

Kunstforeningsparken får redusert visuell kontakt med Tromsøysundet med ny bebyggelse 
langs Strandvegen. Det etableres imidlertid en mer tydelig siktlinje fra inngangen til 
Kunstforeningene og gjennom museet, som forsterker dette som et utsiktspunkt. I tillegg vil man 
også ha siktakser i gateløpene på siden av parken. 

 

 Byform og estetikk 
Utbyggingen viderefører og “reparerer” rutenettstrukturen som finnes i og nært Tromsø 
sentrum. Hotellet på Sørsjeteen vil fungere som en del av kamstrukturen mot kai og sjø, som vist 
blant annet i Temakart – Bebyggelsesstruktur (Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-
2032 (høringsutkast)). Ny bebyggelse vil være større enn eksisterende bebyggelse i området, 
men det finnes allerede flere eksempler på ny utbygging med større høyder og volum i 
kaiområdene nært Tromsø sentrum. 

Bygningsvolumene skaper sammenheng mellom sentrum og Sørbyen gjennom å styrke 
langsgående gateløp og kaipromenaden. 

 Kulturminner og kulturmiljø 
Ifølge fagrapport om kulturminner vil utbygging på Museumstomta, Macktomta og Sørsjeteen 
påvirke Kunstforeningen og parken rundt gjennom å svekke opplevelsesverdien, den historiske 
lesbarheten og den historiske sammenhengen mellom dette kulturmiljøet og omgivelsene, 
gjennom å redusere det åpne arealet og utsikten til sjøen og fjellene bak. Det legges til rette for 
siktlinjer som reduserer denne effekten i noen grad. Utbyggingen vil også svekke synligheten av 
Kunstforeningen og parken sett fra sjøen. Utbygging på Sørsjeteen vil i tillegg svekke den 
historiske lesbarheten, og sammenhengen mellom Sørsjeteen og omgivelsene, og mellom land og 
sjø. Utbygging på Museumstomta og Sørsjeteen, samt større volum på Macktomta enn i dag vil i 
tillegg påvirke ulike kulturmiljø i nærheten av planområdet negativt. 

 Naturverdier 
Området er allerede utbygget og preget av harde, menneskeskapte flater, og planlagt utbygging 
vil være en videreføring av dette. 

Det er ikke usannsynlig at økt folkeliv i området vil være forstyrrende, inkludert på eksisterende 
krykkjebestand på Sørsjeteen. Dette vurderes imidlertid å være en akseptabel konsekvens av 
planforslaget, da området også i dag bærer sterkt preg av menneskelig aktivitet, og ikke har 
innslag av uberørt natur. 

 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk  
Strandsonen 
Hotellet på Sørsjeteen, og deler av Universitetsmuseet og utbyggingen på Macktomta og vil ligge 
innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Området er imidlertid allerede delvis bebygget, og 
ytterligere bebyggelse vurderes som akseptabelt i henhold til Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Tilrettelegging av kaiområdene og kaipromenaden vil gi økt tilgjengelighet.  

Deler av området vil fortsatt være en fungerende havn. Det er viktig at det legges til rette for 
sambruk hvor kaifronten er tilgjengelig og det er trygt å ferdes i området, selv om kaifronten 
skal opprettholdes til havneformål. I dag er parkerte biler det største hinderet for bruk av 
området. Noe næringstrafikk til båter ved kaifronten og ved moloen bør ikke være til hinder for 
at området åpnes opp og aktiviseres for allmennheten. 
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Byrom og uteområder 
Planforslaget vil gi opparbeiding av flere nye uterom, og vurderes å ha positiv konsekvens for 
byrom og uteområder. 

Byrommene skal danne et nettverk av ulike rom og forbindelser.  Utearealene er en begrenset 
ressurs og må utformes med flerfunksjonalitet og overlapp av funksjoner / «shared space».  
Områdene utformes og møbleres slik at de har høy bruksverdi, er tilgjengelig for alle og kan 
brukes gjennom alle årstider. 

Planområdet har hatt stor betydning i Tromsøs byutvikling og er et sted mange har et forhold til. 
Mack bryggeri er et landemerke i bybildet og det vil være viktig å utvikle byrommene slik at de 
gir referanser til historien og tidligere virksomhet med bryggeri og fiskerihavn.  

Byrommene har stor betydning for at museet, Mackkvartalet og hotellet skal fungere optimalt og 
være attraktive. Uteområdene former offentlige rom som skal være tilgjengelige for hele 
samfunnet. Byrommene har selvstendige kvaliteter og supplerer møtesteder og sosiale arenaer 
vi finner innendørs. De er også steder for lek, læring, fysisk aktivitet, naturbiotoper og logistikk.  

Dette er et område hvor det også vil være behov for å utvikle robuste og innovative løsninger for 
å sikre at området blir et urbant, flerfunksjonelt område. Sambruk av arealer innebærer at 
byrommene skal kunne benyttes av ulike aldersgrupper, av både tilreisende og byens 
innbyggere, samt en tilrettelegging for et stort spekter av aktiviteter, av kunstinstallasjoner, 
rekreasjons- og oppholdsmuligheter. 

 Bokvalitet 
Støy og luftkvalitet 
Deler av planlagt utbygging vil få gul eller rød støysone på fasaden, fra veg eller båttrafikk. 
Boliger er imidlertid plassert med fasader i all hovedsak utenfor støysonene, og vil dermed  være 
skjermet fra støy. Det stilles krav til støy på private og felles-private uterom, men det må 
påregnes noe mer støy på utearealene mellom bygg. 

Uteareal 
Det sikres tilstrekkelige uteområder til nye boliger, i tråd med kravene i høringsutkast til ny 
sentrumsplan. 

 

Solforhold 
Solforhold er vist i figuren under og i Vedlegg 3. Planområdet, inkludert uteoppholdsareal vil få 
gode solforhold på dagtid, og skape flere meget gode uteområder langs fasade bygning 
Sørsjeteen og langs kaia. Ny bebyggelse vil kaste noe skygge, men hovedsakelig på Strandvegen 
og Storgata. På kveldstid vil ny bebyggelse kaste skygge over uteoppholdsareal innenfor 
planområdet. 
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Figur 47: Solforhold med planlagt utbygging, 20. april kl. 12.00. Illustrasjon: ATPA 

 Trafikkforhold 
Som følge av planforslaget vil planområdet generere mer trafikk i Peder Hansens gate enn 
dagens situasjon. 350-400 parkeringsplasser på gateplan med påkjøring i krysset Strandgata x 
Sentrumstangenten erstattes med inntil 320 plasser i kjeller med innkjøring fra Peder Hansens 
gate. Gjennom de foreslåtte endringene vil planforslaget kunne forbedre trafikkavviklingen og 
belastningsgraden gjennom krysset Strandvegen x Sentrumstangenten. Krysset Storgata x Peder 
Hansens gate vil fortsatt ha god gjenværende kapasitet.  

Begrenset antall parkeringsplasser og mer tilpasninger mot myke trafikanter enn bilister, vil 
være med på å redusere trafikkøkningen gitt av planforslaget.  

Kollektivtrafikken vil kunne se en forbedring i avvikling sammenlignet med dagens situasjon, 
grunnet kortere køer. Passasjergrunnlaget vil også kunne øke for dette området.  

Selv med økt trafikk vil trafikksikkerheten forbli lik ved etablering av forhøyde 
fotgjengeroverganger og brede fortau. Dette vil også være en faktor som bidrar til økt 
tilgjengelighet.  

 Parkering 
Sykkelparkering 
Generelt har planen har et sterkt fokus på sambruk av parkeringsplasser mellom de ulike 
formålene i planområdet. De ulike formålene har behov for sykkelparkering til noe ulike tider, 
noe som gir potensial for «gjenbruk» av en sykkelparkeringsplass flere ganger gjennom døgnet. 

Universitetsmuseet 
Krav til antall sykkelparkeringsplasser for Universitetsmuseet basert på BRA vil gi et svært høyt 
tall da det er satt av store arealer til magasiner og lignende.  Minimum antall 
sykkelparkeringsplasser i planen har derfor tatt utgangspunkt i antall ansatte ved museet, samt 
antall besøkende. 
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Museet er lokalisert tett på kollektivtrafikkåren Strandvegen, og ligger med god tilretteleggelse 
for bilparkering både i gangavstand til p-huset i sentrumstangenten. Det medregnes høye 
andeler av besøkende/turister som ankommer museet gående fra skip/ferger, charterbuss, 
turister går fra sine hoteller i sentrum mv. En sykkelparkeringsplass for besøkende vil også 
kunne benyttes flere ganger pr. dag av ulike besøkende. 

Museet beregner ca. 100 ansatte og 120 000 besøkende per år (i snitt 330 besøkende per dag). 
Behovet er vurdert til 0,15 plasser per ansatt, og 0,15 plasser per besøkende per dag. 

Dette gir til sammen: 

 

Mackkvartalet 
For boliger følges normen fra høringsutkast til ny sentrumsplan, det vil si 2 plasser per bolig. 1 
plass per bolig er planlagt plassert i innvendig bod tilhørende boligen, og plass innvendig p-
kjeller. 

For konserthus og hotell er det tatt utgangspunkt i antall ansatte og besøkende, og deres 
sannsynlige bruk av sykkel til og fra området. Vi antar få besøkende ankommer konserthuset og 
hotellet til sykkel. Planen vil kun tilrettelegge for sykkelparkering for ansatte for konserthus og 
hotellet i Mackkvartalet.  Konserthuset har besøkende en kort periode i døgnet, på andre tider 
enn andre formål i Mackkvartalet. Dette gir muligheter for sambruk av plasser.  

Det antas å være 30 ansatte på jobb ved konserter i konserthallen. Musikere medregnes ikke 
som faste ansatte, og de er gjerne tilreisende. Vi antar det vil maksimalt være 6 årsverk på 
hotellet samtidig. Behovet er vurdert til 0,15 plasser per ansatt per dag. 

For resterende næringsareal følges normen fra høringsutkast til ny sentrumsplan, det vil si 2 
plasser per 100 m2 BRA. 

Dette gir til sammen: 

 

Hotell Sørsjeteen 
Det tas utgangspunkt i antall ansatte og besøkende til hotellets publikumsattraksjoner. Hotellet 
på Sørsjeteen blir et fullservicehotell med inntil 30 årsverk og samtidighet på inntil 20 ansatte. 
Behovet er vurdert til 0,15 plasser per ansatt per dag. 

Antallet gjester som ankommer hotellet med sykkel antas å være svært lav. Siden hotellet på 
Sørsjeteen vil bli en publikumsattraksjon i seg selv med arealer med restaurant/café og 
takterrasse åpen for allmennheten så ønskes det sykkelparkeringsplasser for besøkende. Tar 

 Ansattes 
sykkelparkering 

Besøkendes 
sykkelparkering  

Planlagt på 
bakkeplan  

Planlagt 
i p-
kjeller 

Antall 
plasser 
totalt 

Universitetsmuseet 15 50 0 65 65 

 Antall 
boenheter 

Antall 
ansatte 

m2 
BRA 

Planlagt på 
bakkeplan  

Planlagt i p-
kjeller 

Antall 
plasser 
totalt 

Bolig 135 boliger   0 270 270 
Konserthus og 
hotell 

 36  0 6 6 

Resterende 
næringsarealer 

  16350 303 24 327 

Totalt    303 300 603 
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man utgangspunkt i de arealflatene som er tilrettelagt for de allmenne publikumsattraksjonene i 
hotellet – antatt 2000 m2-BRA – og en dekning på 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA må 
man ha et minimum 40 sykkelparkeringsplasser ute på bakkeplan. 

Dette gir til sammen: 
 Antall m2 

BRA 
For ansatte For 

besøkende** 
Planlagt på 
bakkeplan  

Planlagt i p-
kjeller 

Antall 
plasser 
totalt 

Hotell 14000* 5 40 45 0 45 
* hvorav 2000 m2 er areal for allmenne publikumsattraksjoner 
**besøkende til allmenne publikumsattraksjoner (takterrasse, bevertning, restauranter mv. 
 

  Barn og unges interesser 
Kunstforeningsparken bevares som i dag. 

Opparbeiding av offentlige uteområde på bakken, og fellesprivate uteområder i tilknytning til 
boligene der det legges til rette for barns lek, gjør uteområdene innenfor planområdet mer 
brukbare for barn og unge enn i dag. 

  Sosial infrastruktur 
Nye boliger i planområdet gir behov for skole- og barnehageplasser i nærområdet. 
Rekkefølgebestemmelser gir mulighet til å sikre at skolekapasitet er god nok før det gis tillatelse 
til utbygging. 

  Universell tilgjengelighet 
Ny utbygging av området i tråd med gjeldene lovverk og forskrifter vil gi en vesentlig bedring 
sammenlignet med dagens situasjon. 

 Klima og bærekraft 
Planen legger opp til en fortetting nært sentrum, og med god tilgang til kollektivtransport, 
samtidig som antall parkeringsplasser innenfor området reduseres noe. Dette er i tråd med 
forventninger til samordnet areal- og transportplanlegging, og vil bygge opp under Tenk Tromsø 
sitt mål om at vekst i persontrafikk skal skje med gange, sykkel og kollektivtransport. 

I Mack Øst er det planlagt gjenbruk av deler av eksisterende bygg. 

For Universitetsmuseet kommer det til å bli satt noen overordnede krav til klimagassreduksjon 
og nesten null-energinivå. 

Energibehov – energiforbruk 
For museet er energikonseptet for oppvarming et sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg som 
grunnlastkilde for oppvarming, med fjernvarme som spisslastkilde. Varmepumpen vil dekke 
rundt 90 % av årlig oppvarmingsbehov, mens fjernvarmen dekker resterende 10%. Frikjøling 
(direkte kjøling) fra sjøvann vil dekke behovet for klimakjøling og prosesskjøling. 

For Mackkvartalet er energikonseptet ikke satt, og flere alternativer er mulige. Det mest 
realistiske pr nå er fjernvarme (som både grunn- og spisslast) i kombinasjon med 
sjøvannsbasert kjøleløsning. Andre alternativer som vurderes er fjernvarme kombinert med 
fjernkjøling; veske til vann varmepumpe for kjøling og oppvarming, med fjernvarme som 
spisslast; og sjøvannsvarmepumpe til oppvarming kombinert med frikjøling med 
sjøvannsvarmeveksler. 
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 Miljøoppfølging 
I tråd med forurensingsforskriften, kapittel 2, må tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn 
være godkjent av forurensningsmyndighetene før det kan gis tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven. I tillegg krever TEK17 kap 9.1 at det dokumenteres hvordan byggverk 
prosjekteres, oppføres, driftes og rives på en måte som medfører minst mulig belastning på 
naturressurser og det ytre miljøet, gjennom en miljøoppfølgingsplan.  

 Beredskap og ulykkesrisiko 
Det er gjennomført ROS-analyse i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», fra 2017. Det er avdekket 
8 mulige uønskede hendelser av betydning for reguleringsforslaget: 

1. Sterk vind 
2. Store nedbørsmengder/urban flom 
3. Snø/is 
4. Stormflo (havnivåstigning) 
5. Brann/eksplosjon/lekkasje i varetransport/-mottak 
6. Brann i bygning 
7. Eksplosjon i lager 
8. Naturgitte terrengformasjoner som utgjør fare - kaifront 

 

ROS-analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere sannsynlighet, årsak, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet ved de uønskede 
hendelsene. Gitt at de foreslåtte forslagene tiltakene følges opp, vurderes risikoen forbundet 
med planforslaget og de foreslåtte tiltakene å reduseres til et akseptabelt nivå.  

  Teknisk infrastruktur 
Trafo 
Trafo skal løses inne i bygg. Eksisterende trafo i Kunstforeningsparken kan stå som i dag. 

Vann og avløp 
Det vil ikke være behov for kapasitetsøkende tiltak i eksisterende kommunalt 
vannforsyningssystem ved planområdet. 

Tromsø kommune, Vann og avløp har under utarbeidelse en mer helhetlig løsning for avløp for 
hele avløpsområdet tilknyttet Strandvegen RA. VAO-rammeplan foreslår nye løsninger for 
området som skal fungere sammen med dette. 

Det vil ikke være behov for å gjøre kapasitetsøkende tiltak i eksisterende kommunalt 
avløpssystem. 

  Overvann og klimatilpasning 
Utvidelse av kaiområdet gir større areal med harde flater, og dermed mindre permeabilitet. 
Samtidig legges det opp til et bedre system enn i dag for flomveger gjennom området, og 
betydelig innslag av grønne tak, som vil bedre overvannshåndtering og klimatilpasning. Til 
sammen vurderes det at situasjonen med tanke på overvannshåndtering og urban flom vil 
forbedres sammenlignet med dagens situasjon, og vil gi tilstrekkelig kapasitet for 
overvannshåndtering og flomveger medregnet klimapåslag. 

Pga. planområdets nærhet til Tromsøysundet er klimatilpasning til havnivåstigning spesielt 
relevant. Det stilles krav til at gulvet i 1. etasje minimum skal ligge på kote 3. Dersom det bygges 
under dette skal det bygges på en slik måte at det tåler å bli satt under vann. 
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   Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det planlegges nye offentlige anlegg, og drift av disse etter ferdigstillelse vil gi noen utgifter for 
kommunen. Areal regulert til offentlige formål kan også gi utgifter til innløsning. 

Opparbeidelse er sikret gjennom rekkefølgekrav til utbygger. 

 

   Konsekvenser for næringsinteresser 
Forslaget vil legge til rette for økt bruk av arealene i Mackkvartalet for næringsinteresser. 

10  Avsluttende kommentar  
Det er en overordnet nasjonal målsetting å redusere klimapåvirkning fra transport, som står for 
en stor andel av klimagassutslipp. Sammenhengen mellom arealbruk og transport er godt 
dokumentert og statlige retningslinjer forventer at kommunenes arealplanlegging legger opp til 
kompakte bystrukturer som fremmer bruk av kollektiv transport, gange og sykkelbruk. Tromsø 
har historisk hatt en stor utstrekning langs Tromsøysundet, med bl.a. viktige institusjoner som 
Fylkeshus og Framsenteret lokalisert sør for planområdet. I nyere tid har både viktige offentlige 
institusjoner, som Hålogaland teater, og store boligområder som “Strandkanten” blitt etablert 
sørover langs sundet. Etter nedleggelsen av Mack-bryggeriet, har området fremstått som et øde 
restareal med lite menneskelig aktivitet, med asfalterte flater for parkering og lagring.  

Planforslagets konsekvenser for nasjonale målsettinger og byen som helhet vurderes som 
positive i det man konsentrerer store utbyggingsvolum tett på eksisterende sentrum, gode 
kollektivtilbud og med gang-/sykkelavstand for mange brukere. Samtidig blir bebyggelse og 
uterom en bymessig og aktiv sone som utvider eksisterende sentrum sørover og kobler de nye 
boligområdene og offentlige institusjonene i sør bedre til sentrum.  

Negative konsekvenser ved utbyggingen – som påvirkning av sikt og visuelle forhold – er forsøkt 
kompensert ved å etablere nye kvaliteter, for eksempeloffentlig tilgjengelig takterrasse som vil 
gi et utsiktssted med en ny visuell opplevelse av Tromsøysundet, Prostneset og Malangsfjellene.  

Lokalt vil en konsentrasjon av mange ulike formål, både offentlige og private, men i stor grad 
publikumsrettede, bidra til samvirke mellom ulike tilbud og aktivitet over døgnet og året. Nye 
byrom og forbindelser avgrenses, opparbeides og programmeres for allmenn bruk og som et 
viktig bidrag til på nytt å vende Tromsø by mot sjøen og skape attraktive destinasjoner langs den 
nye Kaipromenaden.  
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