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Utvikle lokale senter, med varierte boligtyper, gode lokalsamfunn

Offentlig infrastruktur

Tilgang natur, grøntområder, fjæra

Mangfoldig Tromsø sentrum

Barn og unge

Universell utforming
Naturmangfold, landskap, kulturminner

Tilpasning klimaendringer
Transformasjon og gjenbruk før nye areal tas i bruk

Kortere avstander, redusert transport

Ikke utvide byområdet yttergrenser

Sikre dyrka mark

Tromsø sentrum, Breivika og Langnes som sentrale punkt

Urban matproduksjon

Utvikle markagrensen

Utvikle eksisterende og nye næringsareal

Bolyst

Kommuneplanens samfunnsdel 
arealstrategi



Klimagassreduksjon og klimatilpasning
- «bra for klima – bra for folkehelsa»



Aktiv bruk av arealplaner for gjennomføring

• Utbyggingsrekkefølge
• Rettsvirkning av eldre planer
• Kommunens rolle i 

gjennomføring:
• Samordning av utbygging i 

transformasjonsområder
• Koordinere utbygging til 

boligformål
• Realisering vurderes tidlig
• Definere prinsipper for 

kommunal investering og særlig 
ta hensyn til bydeler med 
levekårsutfordringer



Plan- og utredningstema

• En samlende byutviklingsstrategi
• Bærekraftig senterstruktur
• Bolig- og byutvikling
• Framtidsrettet næringsutvikling
• Blågrønne strukturer i byområdet
• Transport for alle
• Levende lokalsamfunn i distriktet
• Konsekvensutredning og ROS-

analyser



En samlende byutviklingsstrategi

Føringer:
• Sentrum som viktigste møteplass 
• Å bygge tettere i bykjernen og i definerte 

sentre, enn i andre deler av kommunen
• Riktig bolig på rett sted til rett tid 
• Styrke eksisterende infrastruktur og bidra til 

dekking av etterslep i offentlig infrastruktur 
• Redusert personbilvekst og å gjøre det 

enklere å gå, sykle og reise kollektivt 
• Rett virksomhet på rett sted 
• Klimatilpasning og blågrønnhvite strukturer 

som sikrer et robust byområde
• Strategi for senterstruktur



Bærekraftig senterstruktur

Kriterier med tanke på: 
• Lokalisering og avstand til boliger  
• Avgrensning og potensial for 

utbygging 
• Hva bør sentra inneholde 
• Tetthet og klimatilpasning
• Eksisterende infrastruktur og 

behov for oppgradering 

• Utgangspunkt:
• Sentrum 
• Lokale sentra i byområde og 

distrikt  
• Ulik grad av fortetting i 

sentrumsnære områder og 
boligområder  



Bydelssenter,
knutepunkt,
lokalsenter,
dagligvare



Bolig- og byutvikling

• Hvor skal vi bygge og bo?
• Riktig bolig på rett sted
• Mangfold av boligtyper
• Skole, omsorgsboliger, 

tjenesteyting
• Næring i sentra
• Bygge tett med kvalitet
• Klimatilpasset utbygging
• Areal til uterom, lekeplasser, 

nærmiljøanlegg og 
grønnstruktur
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Framtidsrettet næringsutvikling

• Rett virksomhet på rett 
sted – lokalisering

• Infrastruktur og 
kommunale 
investeringer

• Reiselivsanlegg
• «Det grønne skiftet» 

klimagassreduksjon og 
klimatilpasning

• Oversiktskart 
næringsområder



Blågrønne strukturer i byområdet
• Sammenhengende grønne 

områder 
• Håndtere klimaendringer
• Bynært landbruk og urbant 

landbruk
• Utendørs areal til idrettsanlegg
• Friområder i eldre 

reguleringsplaner 
(«restarealer»)

• Blågrønnhvit faktor (BGHF) i 
uterom

• Byggegrense langs bekker
• Flovern langs sjøen 



Transport for alle

Fokusområder:
• Nullvekst i 

personbiltrafikken
• Areal- og transportanalyse
• Rett virksomhet på rett sted 

(ABC-analyse
• Hovedvegnettet på 

Tromsøya og veger i 
distriktet

• Parkeringsnorm
• Byområdet og distriktet



Levende lokalsamfunn i distriktet

• Areal til landbruk og reindrift
• Sikre naturverdier, vassdrag og 

drikkevannskilder
• Legge til rette for fiskeri og havbruk, 

med havner og infrastruktur
• Områder for et bærekraftig reiseliv
• Areal til ulike utbyggingsformål, der 

offentlig infrastruktur legges til grunn
• Differensiert strandsoneforvaltning





Medvirkning

Møter som er under planlegging:
• Åpent digitalt eller fysisk møte for 

informasjon om planprogrammet
• Møter med bydelsråd høsten 2021
• Møte med planforum
• Møte ungdomsråd
• Møte med næringsforeningen
• Møter med ulike andre 

interesseforeninger
• Temavise møter for politiske utvalg


