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1. Innledning 
 

 Hvorfor utbyggingsprogram? 

Fysisk planlegging gir rammer for folks liv. Hva gjør at folk ønsker å bo et sted? Hva skaper gode 
nabolag? Mye av svaret ligger i planlegging. God byutvikling er tuftet på stødig planlegging over tid, 
gjennomføring av planer og tilrettelegging av infrastruktur. Kommunen har den viktigste rollen i alle 
fasene av planleggingen. Ved bruk av ulike virkemidler, kan Tromsø være byen med de gode 
løsninger som gir rammer for å skape gode nabolag. 
 
Tromsø kommune har hatt fokus på utvikling av boligområder. Gjennom overordnede planer og 
reguleringsplaner, er det fastsatt arealbruk og stilt krav til rekkefølge for utbygging som har sikret 
boliger og infrastruktur. Fokus på enkeltprosjekter har likevel gitt mindre fokus på fellesareal og gode 
bomiljø. Helhetlig planlegging og tydelig strategi er forutsetninger for å få det til. Bedre 
gjennomføring krever en klarere prioritering av boligbygging og infrastruktur i samme område. 
Kommunen har derfor gjennom flere vedtak, sist i kommuneplanens arealdel 2017, bestemt at det 
skal utarbeides et utbyggingsprogram. Arbeidet startet i april 2018 og skal ferdigstilles i 2020.  

Utbyggingsprogrammets hensikt er både å bidra til miljøvennlig byutvikling, effektiv utnyttelse av 
kommunens investeringer og ikke minst å skape gode nabolag. Ved at flere kan bo slik at de går, 
sykler eller reiser kollektivt, kan biltransport reduseres. Ved optimal utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur, kan kostnader til ny infrastruktur skyves ut i tid. Ved å sikre gode fellesareal i 
boligområder, kan trivsel i lokalmiljøet økes. 

Førsteutgaven av utbyggingsprogrammet bygger på kartlagt infrastruktur, bydelanalyser og 
transportanalyser, i tillegg til befolkningsprognoser. Kommuneplanens arealdel, kommuneplanens 
samfunnsdel med arealstrategi og prinsippene om samordnet areal-, transport- og boligplanlegging 
legges til grunn.  

Tromsø har hatt høy befolkningsvekst og stor aktivitet innen boligbygging gjennom mange år. 
Statistisk sentralbyrå (SSB) forventet i framskrivningene fra 2018 en mer dempet vekst i årene 
fremover, med noe lavere fødselstall og mindre nettoinnflytting, spesielt fra utlandet. Kommunen 
forventer derfor en utflating i befolkningsveksten, men ikke så sterkt avtagende som SSB sine 
framskrivninger. Ny statistikk viser historisk lave fødselstall og den pågående koronapandemien, gjør 
at vurderinger av framtidig innflytting fra utlandet blir enda vanskeligere å vurdere. Tromsø 
kommune må innrette seg på større usikkerhet, og planlegge på en måte som gir mindre sårbarhet 
for variasjoner i veksten. Vi må ha beredskap for både høy og lav vekst. 
  

Figur 1: Fra plan til realisering 
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 Overordnet arealstrategi for Tromsø kommune 
 
I høringsutgave av kommuneplanens samfunnsdel har arealstrategien følgende formulering: 
 

Samfunnsdelens satsingsområder med mål og strategier gir mål og føringer som skal følges opp i arealplanleggingen. 
Ytre rammebetingelser som klimaendring, demografisk endring, globalisering og urbanisering gir konsekvenser for 
Tromsøs overordnede arealstrategi. Arealstrategien gir føringer for arealbruken i Tromsø i et langsiktig perspektiv. 
Arealstrategien skal være et bilde på hva vi vil – og skal brukes i den videre planleggingen av kommunen og i dialog med 
innbyggere og næringsliv. Tromsø skal styrkes som arktisk hovedstad og videreutvikles med et kompakt 
utbyggingsmønster, med kvaliteter som utnytter nærheten til naturen og sjøen. Det skal utvikles attraktive og levende 
sentre med stor grad av funksjonsblanding. 
 

1. Tromsø sentrum er kommunens viktigste møteplass og identitetsmarkør. Mangfoldet av tjenester, funksjoner 
og opplevelser skal videreutvikles. Tromsø sentrum skal være tyngdepunkt for etablering av offentlige 
tjenester, aktiviteter og næringer. Tilrettelegging av gater, byrom og parker skal kjennetegnes av høy kvalitet. 

2. Potensial for transformasjon og gjenbruk av bebygde arealer skal vurderes før nye utbyggingsarealer tas i bruk. 
Boligbygging kan ikke skje uten at nødvendig offentlig infrastruktur er på plass, eller etableres som del av et 
prosjekt. 

3. Kommunen skal utvikle senterområder med varierte boligtyper, variert tjenestetilbud og sosiale møteplasser 
tilpasset det omlandet de skal betjene, og tilrettelagt for alle. De geografiske ytterpunktene for boligbygging i 
byområdet videreføres. 

4. Arealdisponeringen i distriktet skal stimulere til økt bolyst og næringsvirksomhet med fokus på utvikling av 
eksisterende senter. Det bør vurderes om enkelte eksisterende senter i distriktsområdet bør tilrettelegges som 
særlige tyngdepunkt for å ivareta tjenester og funksjoner for et større omland. 

5. Transportbehovet skal reduseres gjennom samordning av bolig- areal- og transportplanlegging. Vekst i 
persontransporten tas gjennom gange, sykkel og kollektiv. Kollektivknutepunktene Tromsø sentrum, Breivika 
og Langnes skal fortsatt være sentrale i kollektivtilbudet. 

6. Tilgang til natur, grøntområder og fjæra skal sikres for allmenheten. Kommunen skal utvikle og sikre grønne 
korridorer og opprettholde marka grensen. Markaarealer og strandsone for byområdet videreføres i henhold 
til kommuneplanens arealdel 2017. 

7. Naturmangfold skal sikres i sjø og på land. Viktige produksjonsarealer for landbruk, reindrift, reiseliv, fiske, 
oppdrett og marine næringer skal sikres. Det skal ikke bygges på dyrka mark eller andre viktige 
landbruksarealer. Landskapstrekk, naturverdier, kulturminner og stedsform er viktige hverdagslandskap og 
identitetsbyggende elementer som skal styrkes. 

8. Planlegging, utvikling og utbygging av Tromsø samfunnet legger føre-var-prinsippet til grunn for tilpasning til 
klimaendringer. Relevant kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for bestemmelser og retningslinjer. 

9. Eksisterende og nye næringsarealer utvikles med henblikk på sambruk, samlokalisering, god arealutnyttelse og 
redusert transportbehov. Næring som ikke er forenelig med bolig, lokaliseres utenfor senterområder og 
tettbygde strøk. 

10. Arealstrategien skal legges til grunn for revisjon av arealdelen i kommuneplanen. 

 
 Mål for arbeidet med utbyggingsprogrammet 

Utbyggingsprogrammet bygger videre på målsetninger i Kommuneplanens samfunnsdel om å møte 
vekst på en bærekraftig og miljøvennlig måte, og Klima-, miljø og energiplanens mål om å redusere 
klimagassutslipp med 50% innen 2025 og 85 % innen 2030. Videre bygger det på føringer fra 
Kommuneplanens arealdel, som sier at kommunalt utbyggingsprogram skal sikre nødvendige 
samfunnstjenester og samtidig være i samsvar med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(SBAT). Tromsø kommunestyre har vedtatt at man ønsker å forhandle med staten om en 
byvekstavtale. Dette har ledet til to hovedmålsettinger; å redusere personbiltrafikk og utnytte 
eksisterende infrastruktur best mulig. 
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Målsetningene kan på kort sikt være i strid med hverandre, all den tid det f.eks. er presset 
skolekapasitet i sentrum samtidig som det foreslås økt sentrumsnær boligbygging. På lengre sikt er 
intensjonen å gjøre nødvendige grep slik at målsetninger oppnås. 

 
Hovedmål for kommunalt utbyggingsprogram 

 Tromsø kommune skal prioritere boligbygging og formålsbygg i områder som utnytter 
eksisterende sosial, teknisk, samferdsels- og grønn infrastruktur, og minimere kommunens 
investeringer i slik infrastruktur 

 Tromsø kommune skal fremme bærekraftig byutvikling og nullvekst for personbiltrafikk 
 

Effektmål med utbyggingsprogrammet 
 Utbyggingsprogrammet skal bidra til oppfyllelse av kommunens plikter knyttet til en 

fremtidig byvekstavtale med staten 
 Utbyggingsprogrammet skal bidra til å sikre tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til 

offentlig infrastruktur og tjenester i bydelene, både på kort og lang sikt 

Resultatmål med utbyggingsprogrammet 
 Utbyggingsprogrammet angir hvor utbyggingen til boliger kan gjennomføres, til hvilket 

tidspunkt og hvilket volum 
 Utbyggingsprogrammet inngår i kommunens plansystem og gir innspill til kommuneplanens 

arealdel og føringer for reguleringsplaner og handlings- og økonomiplan 
 Utbyggingsprogrammet bidrar til å minimere og styre kommunale investeringer i sosial, 

teknisk og grønn infrastruktur 
 Større forutsigbarhet for private utbyggere 

 

 Avgrensning av utbyggingsprogrammet 
 
Langsiktig og kortsiktig 
Utbyggingsprogrammet skal ha en langsiktig strategi fram til 2032 og et kortsiktig program med 
prioritering til og med 2023. Med langsiktig del vil strategier for investering i infrastruktur geografisk 
og over tid ivaretas. Strategier som fremmes gjennom utbyggingsprogrammet, vil anbefales 
innarbeidet i kommuneplanens arealdel. Kortsiktig del med program for prioritert utbygging, foreslås 
koblet til kommunens arbeid med handlings- og økonomiplan. Utbyggingsprogrammet omfatter 
boliger og formålsbygg, men ikke næringsareal. I kommunens samla planarbeid, særlig gjennom 
kommuneplanens arealdel, vil flere mål og strategier gjøre seg gjeldende. 

Offentlig infrastruktur                                                                                                                     
Samlebegrepet offentlig infrastruktur brukes mye i det videre dokumentet, og forstås som sosial, 
grønn og teknisk infrastruktur samt samferdsel (veg, fortau, g-/s-veg, parkering mv) når ikke annet er 
beskrevet. Kartlegging av samferdsel gjelder kun trafikksikker skoleveg. 
 
Befolkningsveksten i Tromsø 
Tromsø kommune har en jevn vekst i folketallet, selv om de årlige variasjonene kan være store, jf. 
diagrammet under. De fem siste årene har det i gjennomsnitt vært en årlig befolkningsvekst på 1,1 
prosent, dvs. nær 860 personer i året. Den lave veksten i 2019 trekker ned gjennomsnittet siden det 
for perioden 2015-2018 var en årlig gjennomsnittlig vekst på vel 1000 personer per år. 
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Figur 2: Befolkningsdata, totalbefolkning, folketall 

 

 

 
Figur 3: Gangveger for folk 
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2. Utbyggingsprogrammets langsiktige del 2020-2032 
Som oppfølging av overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel, foreslår kommunen 
langsiktige utbyggingsstrategier. De tar utgangpunkt i eksisterende bystruktur, kunnskap om 
transport og analyser av eksisterende og framtidige offentlig infrastruktur i bydelene.  
 
Langsiktig utbyggingsstrategi: 

1. Tromsø kommune skal prioritere boligbygging og formålsbygg i områder det er enkelt å velge 
gange, sykkel og kollektiv som transportmiddel. 

2. Tromsø kommune skal prioritere boligbygging og formålsbygg i områder som styrker 
eksisterende bystruktur, og samtidig best bidrar til dekking av etterslep i offentlig 
infrastruktur. 

Første punkt i strategien bygger på transport og at avstand til sentrum er avgjørende for hvordan vi 
velger å transportere oss. Med kort avstand til det tradisjonelle sentrum, velger flere å gå, sykle eller 
bruke kollektivtilbud.  

Den andre strategien bygger på kartlagt offentlig infrastruktur, der det er avdekket etterslep, særlig i 
områder med stor boligbygging de siste tiår. Etterslepet gjelder blant annet skolekapasitet, 
skoleveger, strøkslekeplasser og oppgraderte vann- og avløpsanlegg. Strategien peker på behov for 
løft for sentrum og sentrumsnære områder.  

Begge strategiene peker altså på at boligutvikling nær Tromsø sentrum bør prioriteres i størst mulig 
grad. 

Langsiktig utbyggingsstrategi foreslås fram til 
2032, og anbefales innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel. Strategien 
anbefaler at hoveddel av utbyggingen skjer 
sentrumsnært og i lokalsentra. På kort sikt vil 
økt utbygging sentrumsnært utfordre 
skolekapasitet og dermed kommunens 
økonomi. Boligbygging vil måtte tilpasses 
skolekapasitet. På lengre sikt vil 
skolekapasiteten kunne styres til områder 
hvor kommunen prioriterer boligbygging. 

Strategiene skal bidra til bærekraftig 
utvikling. For å oppnå en sosialt bærekraftig 
by, må boligområder bli gode nabolag. Der 
det skal bygges flere boliger må det sikres 
kvalitet. Det betyr blant annet at uterom blir 
bygd slik at folk får lyst til å oppholde seg der, 
at de oppsøker plasser for at barn kan leke, 
nyte å være ute og møte andre. Dette skjer 
helst der det er aktivitet og man ikke må 
passe seg for biltrafikk. Ved å bygge på de 
kvaliteter byen allerede har, og tilføre nye, 
kan kommunen oppnå flere gode nabolag.  
 
 
 
 Figur 4: Illustrasjon av langsiktig utbyggingsstrategi 
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 Utbygging i områder der det er lett å velge gange, sykkel og buss    

Kommuneplanens arealdel (2017) har mål om å: «skaffe et effektivt og framtidsrettet 
transportsystem med rom og flyt for kollektivtrafikk, gående, syklende og privatbiler, kjennetegnet 
av økt vekst i kollektivtrafikk og 0-vekst i biltrafikken». Nullvekstmålet er vedtatt i Tromsø kommune. 
Målet betyr at vi til sammen ikke skal kjøre flere kilometer med personbil, selv om byen vokser. Det 
vil si at vi må gjøre flere av turene våre med buss, til fots eller på sykkel.  

2.1.1 Kjent kunnskap: Sammenheng mellom arealutvikling og transportbehov 

Arealutvikling og transportbehov henger tett sammen. Vi kan bygge byen videre slik at vi øker 
transportbehovet og behovet for å bruke bil eller buss på daglige turer, eller vi kan gjøre det 
motsatte – å redusere dette behovet. 

I 2014 kom reviderte Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I 
målene står bl.a. at «utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer 
og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer.» Dvs. å bygge byen slik at behov for bilbruk reduseres.  

Tromsø kommune har sammen med vegvesenet og fylkeskommunen samarbeidet om prosjektet 
Tenk Tromsø for å få en byvekstavtale med staten, i tråd med lokale vedtak fra 2017. Da vedtok man 
en tiltakspakke på om lag 7 mrd. kr over 15 år, og bompengefinansiering.  

I en byvekstavtale vil staten stille en rekke krav til utvikling av byområdet. I henhold til brev fra 
Samferdselsdepartementet i 2018, vil en «sterkere samordning i areal- og transportpolitikken bli et 
viktig tema i forhandlingene, og avtalene vil omfatte tiltak og forpliktelser innenfor begge disse 
områdene. Nullvekstmålet for persontransport med bil vil ligge til grunn for arbeidet, og 
byutredningene blir et viktig faglig grunnlag i forhandlingene.» Det innebærer at også kommunens 
arealutvikling vil være tema i byvekstforhandlingene.  

Figur 5: Transport inn til sentrum 
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Nullvekstmålet har vært statens mest sentrale mål i avtalene. Med regjeringens bompengeforlik 
sommeren 2019, åpnes det for å justere målet, men her har man enda ikke konkludert. 
Nullvekstmålet betyr at vi til sammen ikke skal kjøre flere kilometer med personbil, selv om byen 
vokser. Det vil si at vi må gjøre flere av turene våre med buss, til fots eller på sykkel. Nullvekstmålet 
gjelder ikke for næringstrafikken. Næringstrafikk bør likevel vektlegges i fremtidige analyser i 
arealpolitikken i Tromsø.  

I Tromsøs Byutredning (2017) ble det beregnet hvor mye personbiltransporten vil øke dersom dagens 
utvikling fortsetter. Fram til 2030 vil vi i så fall kjøre 10 % mer med personbil pr dag. Å skulle stoppe 
eller redusere denne veksten vil være krevende, og det må tas i bruk flere typer virkemidler. 
Bompenger som vedtatt er ett virkemiddel. Hvordan vi velger å bygge ut byen videre, er et annet. 

Det vil være krevende å stoppe veksten i personbiltransporten. En vurdering fra Vegdirektoratet i 
forrige revisjon av Nasjonal transportplan, viser likevel at Tromsø har et godt utgangspunkt for å 
kunne nå nullvekstmålet. Det man legger vekt på er at Tromsø har en tett arealbruk, tettere enn 
andre byområder. Mye som følge av dette er bilførerandelen lav og bybusstilbudet er godt. I tillegg 
er det nokså få som kan parkere gratis på jobb i Tromsø.  

Tromsø har altså vært god på arealbruk over lang tid, men vi må bli enda mer bevisst framover.  Selv 
om arealbruk er et saktevirkende virkemiddel, er det også svært lite reversibelt.  

Hvor er det lurt å bygge dersom vi vil begrense behovet for biltrafikk? Det har vært forsket på dette i 
mange år, både i Norge og andre land, og svarene er entydige. Avstand til «tradisjonelt» sentrum er 
den viktigste faktoren når det gjelder transport. Jo nærmere sentrum vi bygger, jo mindre biltrafikk 
skaper vi behov for. Forskningen viser også at lokalisering i tilknytning til store knutepunkt, som 
Breivika og Langnes her i Tromsø, vil gi mer biltrafikk enn bygging sentrumsnært, men mindre enn 
lokalisering i resten av kommunen. Dette gjelder både for lokalisering av boliger og 
næringsvirksomhet.  

Reisevaneundersøkelser viser at buss, sykkel og gange dominerer ved korte turer. Men allerede ved 
2,5 km fra sentrum er turer med bil i flertall (bilfører og passasjer). Og andelen turer som tas med bil 
øker jo lengre fra sentrum vi bor. Analyser fra Trondheim viser også at turene blir lengre når 
avstanden til sentrum øker. Når man bor nærmere tradisjonelt sentrum så reiser man færre turer 
med bil og turene er også kortere.  

 

Figur 6: Kollektivtrafikk 
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Oppsummering:   
Arealutvikling som er gunstig for reduksjon i veksten i persontrafikk med bil:   

 Avstand til tradisjonelt sentrum er viktigste parameter. Lokalisering under 2,5 km fra 
sentrum gir færrest bilturer. Dette gjelder både bolig- og næringsutvikling. 

 Lokalisering i tilknytning til Breivika og Langnes vil i henhold til kjent kunnskap, gi flere 
bilturer enn lokalisering nært sentrum, men færre enn lokalisering i resten av kommunen. 

For områder som ligger lengre fra sentrum og dermed i utgangspunktet vil skape økt transportbehov, 
viser kjent kunnskap at disse områdene prioriteres: 

 Områder som har god nærhet til et godt busstilbud med høy frekvens 

 Områder som ligger i gangavstand til viktige senterfunksjoner i nærmiljøet 
(dagligvareforretning, barnehage mv). 

2.1.2 Viktig for Tromsø  

Dersom vi ønsker nullvekst eller 
redusert vekst i 
personbiltransporten i Tromsø, bør 
vi altså være opptatt av å bygge 
nært sentrum. Tromsø har vokst 
mye over mange år. Om denne 
veksten opprettholdes, er det særlig 
viktig å ha fokus på lokalisering av 
nye boliger og næringsvirksomhet.  

Figur 3 viser områder som bør 
prioriteres for utbygging av boliger 
dersom vi ønsker redusert vekst i 
personbiltrafikken. I figuren er kun 
avstander vurdert, ikke eksempelvis 
topografi, som antas å ha betydning 
for opplevelsen av avstand. Dette 
bør vurderes nærmere i senere 
revisjon av kommuneplanens 
arealdel. 

Det er kjent at det er lurere å bygge 
ut et område som har nærhet til et 
godt bybusstilbud enn et område 
som ikke har det. Videre at nærhet til 
senterfunksjoner som 
dagligvareforretning og barnehage er 
gunstig. Disse faktorene bør vektlegges ved utbygging lengre fra sentrum.  

2.1.3 Anbefaling 

Dersom vi klarer å opprettholde og forsterke Tromsø som en tett by, vil veksten i biltrafikken bli 
mindre. Da vil vi også utsette behovet for nye, kostbare veginvesteringer.  

Ut fra kunnskap om sammenhengen mellom arealbruk og transportbehov gis følgende anbefalinger 
for utbyggingsprogrammet. 

 

Figur 7: Grønt område i figuren viser områder med maksimal avstand 
til sentrum på 2,5 km, gult område viser områder med maksimal 
avstand til sentrum på 5 km 
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Tromsø kommune vil at:  
 Det så langt som mulig skal legges til rette for boligbygging og fortetting i sentrumsnære 

områder 
 Betydning av topografi vurderes som faktor i opplevelsen av avstand og som konsekvens 

for avgrensning 
 Andre kriterier for boliglokalisering som gir lavere vekst i personbiltransport må vurderes 

nærmere i revisjon av kommuneplanens arealdel 
 

 
 

 Utbygging som styrke eksisterende bystruktur, og bidrar til dekking 
av etterslep i offentlig infrastruktur 

2.2.1 Boligutvikling i sentrum, sentrumsnært og i lokalsentra 
Kommuneplanens arealdel 2017-2026 peker på 
sentrum som primærknutepunkt, Breivika og 
Langnes som sekundærknutepunkt og aksen 
mellom sentrum og Breivika som et område for 
transformasjon og fortetting.  
Kommunedelplan for sentrum med 
områderegulering for Nordbyen og 
reguleringsplan for Vervet er en del av denne 
aksen. Planen legger opp til å bygge boliger i 
sentrum, både for at flere kan bo i sentrum og 
for å få ned transportbehovet generelt.    

Det er utarbeidet en analyse over kapasitet og 
tilstand på offentlig infrastruktur, både i 
sentrum, langs Tromsøysundet og i øvrige 
bydeler (Areal til offentlige tjenester, 
Bydelsanalyse 2019). Et hovedfunn i analysen 
er at store boligområder er utbygd, uten at 
tilstrekkelig og sammenhengende offentlig 
infrastruktur er etablert. Det gjelder alt fra 
slukkvann, til strøkslekeplasser og trygge 
skoleveger. Langs Tromsøysundet på bysiden 
og Tromsdalssiden er det avdekket mangler 
både i teknisk infrastruktur, samferdselsanlegg, 
parker og grønnstruktur. I etablerte 
boligområder oppfylles kravene til offentlig 
infrastruktur kun delvis. Østsiden av Tromsøya, 
fra Bjerkaker til Tverrforbindelsen, er også blant 
de områder hvor det er bygd mest bolig de 
senere år, og hvor folk bor forholdsvis tett, se 
figur 5. 

Kroken og Mortensnes er også blant områdene med etterslep i offentlig infrastruktur, men der blant 
annet oppgradering av avløpsnettet på Mortensnes nå pågår. For øvrig er det bedre kapasitet og 
tilstand i bydelene med litt større avstand til sentrum. Analysen oppsummerer hvilke anlegg, 
tjenester og areal som bør etableres i hver bydel. Den synliggjør også kostnader med å oppgradere 
og finansiere etterslep. Dokumentet utgjør delrapport 2: Areal til offentlige tjenester, Bydelsanalyse.  

Figur 8: Folketilvekst i prosent fra 2010-2019 i Tromsø 
byområde. Lysest farge har lavest prosentvis vekst, mørkest 
farge har høyest prosentvis vekst. 
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Kommunen har generelt god kapasitet i offentlig infrastruktur i ytterkant av byområdet, med noen 
unntak. Det er derfor viktig, innenfor knappe økonomiske rammer, i større grad å dreie 
virkemiddelbruken knyttet til offentlig infrastruktur til de områdene hvor det er bygd mye boliger 
gjennom mange år. Ved å definere hvilke deler av byen som kan prioriteres for utbygging og hvilke 
som bør bygges mindre tett, kan man øke fokus på kvalitet der mange allerede bor.  

På kort sikt kan det være utfordringer med boligbygging sentrumsnært på grunn av presset 
skolekapasitet. På lengre sikt kan en tydelig prioritering av offentlige tjenester og infrastruktur, i 
samspill med private investeringer gi samlet effekt og kostnadsminimering. Flere beboere gjør også 
at flere kan dele på kostnader med infrastruktur.  

Bydelssentra er lokalisert i 
bestemmelsene til gjeldende 
kommuneplanens arealdel. 
Styrking av bydelssentra har over 
tid vært ønsket utvikling. Ny 
utbygging skal blant annet ha høy 
utnyttelse, tydelige 
senterfunksjoner og offentlig torg 
eller park. Kartleggingen viser at 
det er avstand mellom 
kommunens mål og det som 
gjennomføres og bygges. Flere 
bydeler er bygd ut med 
eneboliger, rekkehus, eller blokk, 
og mange har tilgjengelighet til 
friområder eller natur. Alle 
boligområdene har skole, 
barnehage og mindre lekeareal 
innen en viss nærhet. Men nesten 
alle mangler sammenhengende 
gang- og sykkelveger, større 
parker, lekeareal og et utbygd 
bydelssenter. Det er behov for 
gjennomgang av lokalisering og 
avgrensning av framtidige 
bydelssentra/lokalsentra. Det må 
i KPA gis rekkefølge for utbygging 
og styring av offentlige bygg og tjenester til disse områdene. 

2.2.2 Nok boliger på rett sted til rett tid 

Det foreligger nærmere hundre planer for boligbygging til behandling eller gjennomføring i 
kommunen. Disse er i fase fra avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel, under 
regulering, til vedtatte planer og igangsatt utbygging. Private utbyggere og grunneiere står bak de 
fleste planforslagene, og de er kommunens viktigste samarbeidspartnere i utvikling av boligområder. 
Tromsø har en total boligreserve på vel 23 000 boliger. Fram til 2032 vil det ut fra boligprognoser i 
basis alternativ fra 2019 være behov for vel 7000 nye boliger. Ved større befolkningsvekst vil antallet 
bli høyere og ved lavere vekst vil antallet bli lavere.  

En stor andel av boligene i kartlagt boligpotensiale ligger i områder der det vil være enklest å velge 
personbil (Kvaløysletta, Hamna, Stakkevollan og Kroken). I sentrum og de sentrumsnære bydelene 
Bjerkaker og Borgtun var det pr. juni 2019 et potensial for ca. 2500 boliger. (Se figur 10 
boligpotensiale). Samtidig er det kjent at flere boligplaner kommer, blant annet gjennom 

Figur 9: Illustrasjon bydelssentra (kommuneplanens arealdel 2017, 
Bestemmelser 
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kommunedelplan for sentrum. Det er usikkerhet omkring framtidig befolkningsvekst, siden 
fødselstallene har vært lave de tre siste årene, i tillegg til varierende nettoinnflytting. SSB sitt 
hovedalternativ for befolkningsframskrivinger fra 2018 forventer lav vekst, men deres alternativer 
har tidligere vært langt lavere enn det som har blitt faktisk vekst i Tromsø.  
 

Figur 10: Boligpotensialet i planer pr. juni 2019. Temakartet illustrerer boligplanlegging, men kan være ufullstendig i forhold 
til antall områder. 
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Figur11 illustrerer 
fordelingen av boliger i 
lavt, basis/trend og høyt 
alternativ for 
boligbygging fordelt på 
skolekretsene. Lavt 
alternativ gir mest 
boligbygging i de 
sentrumsnære 
skolekretser langs 
Tromsøysundet. I basis 
alternativ er det 
sannsynlig med flere 
boliger på fastlandet, 
mens i høyt alternativ 
vil boligbygging spres 
over hele byen. 
 
I basis/trend 
alternativet brukes 
gjennomsnittlig årlig 
boligbygging for 
perioden 2000-2018 
som utgangspunkt for 
vurdering av bolig-
mengde, men satt litt 
lavere til nær 540 
boliger i gjennomsnitt 
per år. 
 
I det høye vekst-
alternativet tas det 
utgangspunkt i bolig-
byggingen i de siste 
årene 2016-2018, ved at 
antall boliger settes til 
vel 800 boliger per år.  

Det har vært viktig å få 
etablert nok boliger, også der det ikke har vært tilrettelagt med offentlig infrastruktur. Fastlandet 
(Kaldslett) er et eksempel på en bydel med stor boligbygging, men hvor det blant annet mangler 
større lekeareal. Ny hovedvannledning til Reinen-området må etableres mange år etter at boligene 
er tatt i bruk, med de utfordringer og kostnader det medfører for kommunen i ettertid.  

Noen boligplaner er mer «modne» for boligbygging enn andre. Det vil si at nødvendig offentlig 
infrastruktur er etablert eller er avtalt etablert gjennom privat finansiering og utbygging, med 
påfølgende kommunal overtakelse til framtidig drift og vedlikehold. I slike tilfeller kan utbygging 
tillates uten kommunal investering. I andre boligplaner avdekker planprosessene at det bl.a. 
foreligger flaskehalser i eksisterende teknisk infrastruktur som må løses for å realisere 
boligbyggingen. Her oppstår det behov for avklaringer mht. kommunalt økonomisk engasjement for 
å løse opp flaskehalsene. Pr. i dag foreligger det ikke prinsipielle avklaringer om omfang av dette 
engasjementet eller i hvilke bygeområder det kommunale engasjementet skal gjelde.  Kommunen 

Figur 11: Framtidig boligbygging i ulike kretser fordelt på de tre alternativene 
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har behov for å foreta en strengere prioritering sine investeringer, og prinsippavklaringer rundt 
kommunal virkemiddelbruk i bygge modne områder er viktige i den sammenheng.  

Boliger er en av de viktigste driverne i byutvikling. Nye boliger kan både øke og redusere kvaliteter i 
et bomiljø. Ved å i større grad å styre hvor boliger bygges, kan kommunen, dersom det er økonomisk 
handlingsrom, bidra med investeringsmidler til overordna offentlig infrastruktur, og sikre helhetlig 
utbygging av boligområder. 

I forrige kapittel pekte vi på prioritering av boligbygging sentrumsnært og i bydelssentra, med 
bakgrunn i eksisterende bystruktur og behov for infrastruktur. Sammen med transportavstand er 
dette kommunens hovedstrategi for utbygging. Denne strategien er i motstrid til skolekapasitet, da 
sentrumsnære skoler er presset kapasitetsmessig, mens vi kan ha god kapasitet i utkanten av 
byområdet. I de nærmeste årene vil boliger måtte bygges der det er skolekapasitet, også utenfor 
sentrumsnære områder. 

2.2.3 Kvalitet og variasjon i boligområder 

Kommunen har gjennom folkehelse- og levekårsundersøkelser avdekket ulikheter i levekår og 
helseulikhet. Områder med utfordringer bør få spesiell oppmerksomhet framover, slik at sosial 
bærekraft kan økes. Ulikhet i levekår kan ha flere årsaker, men fysisk planlegging kan være et 
hjelpemiddel til å utjevne ulikhetene. Ved å tilrettelegge for gode nabolag, kan kommunesamfunnet 
redusere sosial ulikhet. 
 

Kvalitet handler om blant annet om møteplasser, grønne og solrike uterom, lite biltrafikk, et 
mangfold av tjenester og områder som gjør det trygt å bo og ferdes. Å bo tett og sentrumsnært skal 
ikke gå på bekostning av bokvalitet, folkehelse og tilbud for barn, unge og eldre. God planlegging og 
tilrettelegging for flerbruk sikrer de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bruke sitt nærmiljø. 

Variasjon i boligtyper virker også inn på kvalitet. Tromsø har en stor andel eneboliger, vel 40% i, og 
sammen med tomannsboliger og rekkehus utgjør det ca. 67% av boligmassen i 2019. De siste tiår har 
det likevel vært bygd mest blokkleiligheter og det meste av boligene som planlegges bygd (70%) er 
blokkleiligheter, se figur 11. Det er lite variasjon i dagens boligbygging, samtidig som Tromsø 
byområdet samlet sett har variert boligbebyggelse. 

 

Figur 12: Offentlig markering på Stortorget i Tromsø, desember 2019 
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Figur 13: Boligtypefordeling i 2019 og boligtyper i planlagt boliger frem til 2032 (boligpotensial) 

 

2.2.4 Anbefaling 
Tromsø kommunen vil: 
 Oppgradere etterslep i eksisterende offentlig infrastruktur i tråd med utbyggingsstrategien 
 Oppgradere offentlig infrastruktur sentrumsnært, der folk allerede bor tett 
 Gjennomføre og foreta årlig oppdatering av utbyggingsprogram 
 Ha jevnlig dialog med utbyggere om boligplaner 
 Definere lokalisering og avgrensning av lokalsentra i kommuneplanens arealdel 
 Stille tydelige kvalitetskrav ved boligbygging, særlig i sentrum, sentrumsnært og i lokalsentra 
 Bidra til variert boligsammensetning  
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3. Utbyggingsprogrammets kortsiktige del 2020-2024 
 

 Systematisering og prioritering av boliger 

Utbyggingsprogrammets kortsiktige del består kriterier for vurdering av boligbygging og en tabell 
som inkluderer boligprosjekter i planfase, heretter kalt «Boligtabell» (Vedlegg 1). Kortsiktig del 
gjelder for fire år, og foreslås å følge kommunens handlings- og økonomiplan (HØP) med årlig 
revidering. Boligtabellen er et resultat av private og offentlige planer i KPA. Programmet er avhengig 
av et samarbeid med utbyggere og grunneiere, og deres vilje til å bygge boliger. I offentlige planer 
inngår også boliger til helse- og omsorgs formål. 
 
Arbeidet med utbyggingsprogrammet startet i 2018 i en tid da Tromsø hadde hatt jevn vekst i 
befolkning og boligbygging over flere år. Det var forventninger til fortsatt høy boligbygging og 
omsetning av boliger. I 2019 viste de offisielle befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå, lavere 
vekst i Tromsø. Hovedalternativet fra SSB sine framskrivninger var derfor ikke så langt unna faktisk 
vekst som tidligere. Sammen med den utfordrende koronasituasjonen som oppsto i 2020, er det 
større utfordringer med å vurdere framtidig bolig- og befolkningsvekst. 
 
Utbyggingsprogrammets kortsiktige del viser boligprosjekter som er i planprosess eller til 
byggesaksbehandling i kommunen pr. juni 2019. Det utgjør 80 planer i henholdsvis kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplaner eller reguleringsplaner. Mange av planene har vært i prosess over lang 
tid og er vedtatt av kommunestyret. Planene utgjør et høyt antall boliger, også de nærmeste fire 
årene. Når det nå er tegn til reduksjon i vekst, ligger det et urealistisk høyt potensial for boliger i 
kommunens boligprogram. Samtidig knytter det seg stor usikkerhet til om alle planlagte prosjekter vil 
realiseres. Det er også usikkerhet knyttet til større og nyere prosjekter, når og i hvilke volum de vil 
realiseres. Hvor prosjektene er i forhold til planfase har størst innvirkning på denne utgaven av 
programmet. Det medfører begrenset prioritering de fire første år, mens kommunes prioritering 
forventes å bli ivaretatt i større grad i senere revisjoner. 

Kommunens økonomiske situasjon gjør at det er strammet sterkt inn på midler til drift og 
investering. Det gir kommunen mindre mulighet til økonomisk styring gjennom bidrag i 
utbyggingsprosjekter. Det gjør også at kommunen per nå ikke kan øke skolekapasitet i sentrum, og at 
boligprosjekter som kunne vært utbygd, derfor må skyves i tid. Kommunens økonomiske situasjon er 
derfor et viktig kriteria for styring på kort sikt. 

 
 Kriterier for boligbygging 

 
Boligtabell Kriterier Forklaring 
Kolonne A Utbyggingsstrategi Prioriterte områder (grå), ikke prioritert områder (hvit) 
Kolonne A Planfase Fra oppstart regulering til igangsatt utbygging 
Kolonne B Utbyggingsavtale Utbyggingsavtale inngått eller ikke 
Kolonne C Grønnstruktur 

Teknisk infrastruktur 
Barneskole 
Transportavstand 

Vurdering av status for eksisterende grønnstruktur 
Vurdering av status ut fra kostnader for oppgradering 
Framtidig kapasitet 
Eksisterende og framtidig transportavstand fra sentrum 

Kolonne D Restkapasitet boliger Antall boliger som gjenstår for utbygging 
Kolonne E Tid og antall boliger Antall boliger pr. år/antatt år for midlertidig brukstillatelse 
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3.2.1 Utbyggingsstrategi 

Utbyggingsstrategien synliggjøres til venstre i boligtabellen (kolonne A), ved at prioriterte 
utbyggingsområder markeres med grått. 

3.2.2 Planfase 

Under planfase inngår den behandling som planen allerede har vært gjennom, som gir en status per i 
dag. Det gjelder vedtatte reguleringsplaner hvor det foreligger utbyggingsavtale eller det er gitt 
igangsettingstillatelse. Det er planer der alle byggene vil ferdigstilles innen kort tid, eller komplette 
reguleringsplaner som er under sluttbehandling. Disse påvirkes ikke av vurderingene i kortsiktig 
utbyggingsprogram. De ulike fasene med farge etter prioritering er vist i tabellen under: 

 
 
grått 

Vedtatte reguleringsplaner, utbyggingsavtale inngått eller igangsettingstillatelse gitt. 
Ferdig utbygd sannsynlig innen to år (2021). 

grønt Vedtatte reguleringsplaner, utbyggingsavtale inngått eller igangsettingstillatelse gitt. 
Ferdigstillelse kan ta flere år. 

gult Reguleringsplaner som har meldt oppstart, pågår og/eller har innsigelse. Planer som 
må avvente utbygging i påvente av offentlig infrastruktur, eller vedtatt 
reguleringsplan uten at igangsettingstillatelse (IG) er gitt eller utbyggingsavtale 
inngått. Noen av områdene kan likevel gjennomføres med den infrastruktur som er i 
dag, dvs. uten bidrag fra kommunen. 

Rødt Areal avsatt i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. 
Reguleringsplaner av eldre årgang (mer enn 10 år) hvor det må vurderes om 
reguleringsplanen fortsatt er oppdatert. 

3.2.3 Infrastruktur  
 

Grønnstruktur og tilgjengelighet For eksisterende grønn infrastruktur er nærhet 
eller tilgjengelighet til sammenhengende 
grønnstruktur benyttet som kriterier. 
Grønnstruktur er skjønnsmessig vurdert på 
skolekrets nivå, jf. vedlegg «Areal til offentlige 
tjenester 28.10.19, s.37»  

grønn Grønn på minst to 
kriterier 

gul Gult/rødt på to kriterier 
rød Rød på to kriterier 

 
Teknisk infrastruktur (vann, avløp, skoleveg, 
strøkslek og bydelspark) 

For teknisk infrastruktur er eksisterende kapasitet 
vurdert bydels vis, i form av kostnader for 
oppgradering av vannforsyning, avløp, skoleveg, 
strøkslek og bydelspark. Behov for oppgradering er 
grovt kalkulert og er uavhengig av nye 
utbyggingsprosjekter. Høyest kostnad er ikke alltid 
i samsvar med størst utfordringer. Innenfor 
utfordrede områder for VA, er det også soner som 
er tilfredsstillende per i dag. (Vedlegg: Areal til 
offentlige tjenester, Bydelsananlyse 28.10.19) 
 

grønn 0 -  210 mill. i investering 
 

gul 210 – 420 mill. 
investering 

rød 420-630 mill. 
investering 
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Transportavstand Avstand til «tradisjonelt» sentrum er den viktigste 
faktoren når det gjelder transport. Jo nærmere 
sentrum vi bygger, jo mindre biltrafikk skaper vi 
behov for.  

grønt < 2,5 km fra sentrum 

 

gult 2,5 – 5,0 km fra sentrum 

 

rødt > 5,0 km fra sentrum 

 
 

Kapasitet barneskole Sosial infrastruktur baserer seg på vurdert 
skolekapasitet, ut fra boligbygging og 
befolkningsprognoser. Under sosial infrastruktur er 
også velferd og helse, barnehager, og kulturtilbud 
vurdert som et grunnlag for videre 
arealplanarbeid, men gir ikke direkte utslag på 
vurdering av rekkefølge for boligbygging. 

Grønn 
 

God skolekapasitet 

Gul 
 

Middels skolekapasitet 

rød Presset skolekapasitet 

 
Status for barneskolene er beskrevet i Areal til offentlige tjenester, statusbeskrivelse 2019. 
Inndelingen av kapasitet er beskrevet pr bydel: God kapasitet:105 til 237 ledige elevplasser, middels 
kapasitet: 32 til 135 ledige elevplasser og underkapasitet: – 18 til 31 ledige elevplasser (se Areal til 
offentlige tjenester, Statusbeskrivelse 28.10.2019). 

3.2.4 Restkapasitet og vurdering av nok boliger til riktig tid 
Restkapasitet er det antall boliger som gjenstår for utbygging i den aktuelle reguleringsplanen. Antall 
boliger som antas bygd hvert år baserer seg på vurderinger både fra utbygger og fra kommunen. I 
større prosjekter ferdigstilles 40-50 boliger pr år. Ut fra fase på planen, vurderes sannsynlig 
ferdigstillelse. I skolekretser der det presset skolekapasitet (Gyllenborg) er planer forskjøvet ut i tid. 
 

 Hva inngår ikke i kortsiktig utbyggingsprogram  
Dette er forutsetningene som grunnlag for kortsiktig utbyggingsprogram: 

 Gjelder for fire år fra 2020 til og med 2023 
 Inkluderer planer på mer enn 10 boliger 
 Studentboliger er ikke medregnet. De utgjør likevel en stor del av total boligmengde 
 Inkluderer planer som er kommet til behandling i kommunen innen juni 2019. Dette fordi det 

måtte settes en grense for hvilket tidspunkt tabellen kan utarbeides fra. Ved å stadig ta inn 
nyere planer, må dokumentet omarbeides kontinuerlig. Det vil si at det foreligger flere 
planer etter juni 2019, som bør tas inn i tabellen ved revisjon i 2020. 

 Fordeling av ferdigstilte boliger pr år er vurdert ut fra utbyggers innspill og egne vurderinger 
utført av kommunen. 

 Revideres årlig 
 

Utbygging av studenthybler er styrt av andre mekanismer enn endringer i befolkningsprognoser og 
markedssituasjon. Eksempelvis er det i kommende fireårs periode planlagt i alt ca. 550 hybler 
innenfor en og samme skolekrets. En av grunnene til dette er at utbygging av hybler gjerne skjer 
konsentrert over få år, og da i større volum av gangen.  
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 Boligbygging i forhold til langsiktig utbyggingsstrategi 
 
Oversikten i Boligtabellen viser at vi har vesentlig mer boliger til utbygging og ferdigstillelse de 
nærmeste 4 år enn antatt behov ut fra forventet befolkningsvekst og prognoser. Som beskrevet 
tidligere, er det grunnet høy befolkningsvekst fram til 2019 og høy aktivitet i boligproduksjon. Når vi 
ser på prosentfordeling av boliger i prioriterte områder (tabell under), i forhold til total 
boligfordeling, ligger under 50 prosent sentrumsnært. Fordelingen viser altså at mindre enn 50% av 
boligene er i tråd med foreslått utbyggingsstrategi. Det begrunnes med at boligtallet i byområdet 
totalt er høyere enn prognoser for befolkningsutvikling. Det foreligger mange boligprosjekter utenfor 
sentrum der skolekapasiteten er god. Samtidig foreligger flere prosjekter i sentrum som ikke kan 
ferdigstilles, fordi skolekapasiteten i sentrum er presset. Det gjør at prosjekter i sentrum må 
forskyves i tid, inntil det blir skolekapasitet. På sikt vil en større andel av boligene kunne etableres 
sentrumsnært.  Først da vil kortsiktig del med prioritering av boligbygging, være i tråd med langsiktig 
utbyggingsstrategi. 
 
Diagrammet i figur 
11 viser vurdert 
utbyggingstakt 
samlet for alle 
skolekretser i 
kommunen. Den 
viser også oversikt 
over prioriterte 
områder i 
kommunen, samt 
oversikt 
utbyggingsaktivitet 
for Kvaløya og 
fastlandet.  
 
Med grunnlag i 
status for det 
enkelte prosjekt er 
det vurdert hva slags utbyggingstakt som vil gjelde for kommende fireårsperiode fra 2020 til 2023. 
Som diagrammet viser vil utbygginga variere mellom 404 i 2020 og 665 nye boliger 2023. Dersom 
denne utbyggingstakten blir gjeldende, vil det bygges i gjennomsnitt 583 boliger i året. Til 
sammenligning ble det ferdigstilt 554 boliger i 2019. 
 

Figur 14: Totalt antall boliger pr år 2020-2023 
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I de prioriterte områdene i utbyggingsprogrammet (i henhold til langsiktig utbyggingsstrategi), vil det 
fortsatt være høy 
utbyggingstakt, på 
mellom 200 og 
354 enheter i 
året. I 
gjennomsnitt for 
fireårsperioden vil 
det bygges 261 
boliger i året 
innenfor disse 
skolekretsene. 
Boligutbygging i 
prioriterte 
områder som 
andel av alle 
skolekretser 
utgjør 45 prosent 
i gjennomsnitt i 
første 
fireårsperiode.  
 

 Markedssituasjon 
 
Analysene i utbyggingsprogrammet er laget i en tid der både sysselsettingsgraden og 
boligproduksjonen var god i Tromsø. Konsekvensene av koronasituasjonen vi er inne i er vanskelig å 
vurdere, bortsett fra at det vil få konsekvenser for hele samfunnet som Norge ikke har opplevd 
tidligere.  
Tiden vil vise hvordan 
både 
boligomsetningen og 
ny boligbygging vil bli 
fremover. Figuren 
under viser at 
boligomsetningen i 
2019 var på 1593 
boliger, en nedgang 
fra 2018 hvor den var 
på 1734. I dette er det 
salg av både nye og 
brukte boliger. Antall 
nye fullførte boliger i 
2019 var 554, en 
fortsatt nedgang fra 
2015. Igangsatt 
boligbygging var i 
2019 på 871 boliger. Av disse var 179 studentboliger. Tallen viser en forholdsvis høy andel boliger til 
ferdigstillelse i 2019. 
 

  

Figur 15: Antall boliger i prioriterte områder sentrumsnært 

Figur 16: Boligomsetning 
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4. Virkemidler for gjennomføring 
 

Kommunen har flere muligheter for å gjennomføre ønsket samfunnsutvikling. Et virkemiddel for å 
oppnå kommunens mål, er planlegging etter plan- og bygningsloven. Flere kommuner kan dessuten 
vise til gode resultater ved å ta en aktiv og ledende rolle i by- og sentrumsutviklingen. Kommunen 
kan drive prosesser, koordinere planarbeid, drive områderegulering etter plan- og bygningsloven, 
initiere til samarbeidsprosjekter og drive eiendomsutvikling. Kommunen har blant annet etablert 
Arnestedet Eiendom AS, som er et heleid kommunalt selskap. Kommunen kan til en viss grad styre 
byutviklingen gjennom investeringer i infrastruktur. Det er avgjørende at de ulike virkemidlene 
brukes koordinert og systematisk over tid, for å forme god byutvikling. 

Kommunens styringsmuligheter kan utøves på tre områder, fritt illustrert i figur under: 
 

 
Figur 17: kommunens styringsmuligheter 

 
 Plan- og bygningsloven 

Plan og bygningsloven har føringer for kommuneplanlegging, reguleringsplanlegging og 
utbyggingsavtaler. En tydelig utbyggingsstrategi er en forutsetning dersom kommunen vil hvor og 
hva som skal bygges. Utbyggingsprogrammet fremmer utbyggingsstrategi (se kapittel 2. 
Utbyggingsstrategi) og system for prioritering av boligbygging. Gjennom kommuneplanens arealdel 
kan prioriteringene gis juridisk binding. Det foreligger også flere muligheter til styring som omtales 
under. 

4.1.1 Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel 
Utbyggingsstrategi legges til grunn for styring av boligbygging og foreslås innarbeidet i KPA. For å 
sikre at utbygging ikke skjer før nødvendig infrastruktur er på plass vedtas det rekkefølgekrav i 
arealplaner. I kommuneplanens arealdel er det gitt rekkefølge for etablering av infrastruktur 
tilknyttet et utbyggingsområde, men ikke rekkefølge mellom de ulike utbyggingsområdene. KPA har 
en egen bestemmelse om at utbyggingsprogram skal ligge til grunn for utbygging. Kommunen har 
valgt å tillate realisering av utbyggingsformål til tross for manglende utbyggingsprogram. 

Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hjemmel til å styre utbyggingsrekkefølge i 
kommunen. Kommunen kan for eksempel ha bestemmelser om at 70% av utbyggingspotensialet skal 
være utbygd sentrumsnært, før man åpner for boligbygging andre steder. Eller at 70% skal kunne 
bygges i prioriterte områder og 30 % utenfor. Eller man kan ha konkrete bestemmelser på hvilke felt 
som kan bygges ut før andre.  
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Inntil ny arealdel foreligger, anbefales det ikke å starte opp reguleringsarbeid der det er vanskelig å 
velge gange, sykkel eller kollektiv som transportmiddel, og hvor det kreves store investeringer i 
offentlig infrastruktur (se kapittel 2. Utbyggingsstrategi).   
 

 
Figur 18: Kommuneplanens arealdel 2017-2026 

4.1.2 Bestemmelser om rekkefølge i reguleringsplanlegging  
I tillegg til rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel, har kommunen utstrakt bruk av 
rekkefølgekrav i reguleringsplaner. Hvilke rekkefølgekrav som skal gjøre seg gjeldende for den 
enkelte reguleringsplan må drøftes tverrfaglig og jevnlig fra planinitiativ foreligger og helt fram til 
reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. I tidlig drøfting må hoved-infrastruktur og grove 
kostnadsanslag inngå, slik at det blir tydelig om planen lar seg realisere. I dagens planprosess er det 
ikke før i planutviklingen at vi får avdekket omfang av, og kostnader for, opparbeidelse av f.eks. vann, 
avløp og overvann. Når kommunen avklarer prinsipper for kommunal medvirkning innenfor 
prioriterte områder, vil for eksempel VAO-rammeplanen kunne beskrive denne ansvarsdelingen og 
slik komme til uttrykk gjennom rekkefølgebestemmelsene. På sikt vil man tidligere vite om en 
reguleringsplan er innenfor et prioritert planområde i handlings- og økonomiplan eller ikke. 
Planmyndigheten kan da gi tilbakemelding til utbygger om planen bør omarbeides, eller avvente 
regulering på grunn av f.eks. infrastruktur. 

4.1.3 Mulighet for å ikke vedta arealplaner 
Kommunestyret vedtar reguleringsplaner ut fra en planmessig vurdering og avveining av ulike 
hensyn. Kommunen har mulighet til ikke å vedta reguleringsplaner. Ingen har krav på at et område 
reguleres eller at en eiendom skal utnyttes til et bestemt formål i plansammenheng. Selv om et 
område er lagt ut til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel, vil kommunen kunne nekte å 
fremme et privat planforslag til boliger, ut fra en fornyet vurdering av de hensyn som gjør seg 
gjeldende. Kommunens vurderinger om regulering må ikke være mangelfulle, vilkårlige eller motivert 
av utenforliggende hensyn. Vurderingene må ikke fremstå som urimelige eller uforholdsmessig 
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ovenfor den enkelte grunneier. Vedtaket kan ikke forskjellsbehandle, uten at det er tilstrekkelig 
saklige grunner til det. 
Arealdelen medfører på den annen side, heller ingen plikt for private grunneiere til å gjennomføre 
planen. 

4.1.4 Rettsvirkning av planer eldre enn 10 år 
Dersom et byggetiltak fremmes med bakgrunn i en privat reguleringsplan som er eldre enn 10 år, skal 
kommunen påse at planen er i nødvendig grad oppdatert, jf. Plan- og bygningsloven § 12-4. Det er 
tiltakshaver som har ansvar for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens 
vurdering. Dette betyr at kommune kan si nei til byggesaker dersom det gjelder en plan som er eldre 
enn 10 år. For offentlige planer gjelder ikke denne begrensningen. 

4.1.5 Sikre by- og tettstedskvaliteter i sentrum, sentrumsnære områder og lokale sentrum 
Kommunen bør styrke utviklingen av 
sentrumsområder og lokale sentra. 
Kommuneplanens arealdel gir 
muligheter til å sette bestemmelser til 
utvikling av uterom, torg, fasader eller 
større grøntområder. Bylivet i 
sentrum og lokale sentra styrkes ved 
at det investeres i utvikling av gater, 
torg og plasser, at det etableres gode 
forbindelser som fortau og 
sykkelveger, at det utvikles kultur- og 
idrettstilbud, skole, barnehager, helse 
og velferdssentra i disse stedene. 
Krav til kvalitet gjelder alle 
boligområder, og særlig lokale 
sentrum og sentrumsområder. 
Kommunen kan også bruke egen 
investering, i for eksempel 
omsorgsboliger, til nettopp styrking av 
lokale sentra og sentrumsområder. 
Kommunen vil jobbe videre med 
konkrete føringer for kvalitet, som 
fremmes i kommuneplanens arealdel. 
 

Figur 19: Uterom, Rakettkiosken (Løkkekiosken) på torget i Tromsø 
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4.1.6 Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler er frivillig avtale mellom kommune og utbygger knyttet til gjennomføring av 
vedtatte arealplaner. Bestemmelser om utbyggingsavtaler ble inntatt i plan- og bygningsloven i 2006. 
Kommunestyret fattet i november 2006 vedtak om bruk av utbyggingsavtaler («forutsigbarhets-
vedtaket»). Utbyggingsavtaler forutsettes inngått der utbygging forutsetter bygging av offentlige 
anlegg eller tilpasning av slike. Kommunestyret har også vedtatt prinsippet om at det enkelte 
utbyggingsområdet selv skal bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk- og grønn 
infrastruktur. Gjennom inngåelse av utbyggingsavtale med kommunen kan en utbygger oppfylle sine 
rekkefølgekrav i planen og med det ha rett til å 
gjennomføre byggeprosjektet. Godkjent arealplan 
med planbestemmelser, herunder 
rekkefølgebestemmelsene, er grunnlaget for 
utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen er avgjørende 
for om en arealplan lar seg realisere eller ikke (PBL. 
§12-7 nr.10). Dersom det skal inngås 
utbyggingsavtale for å gjennomføre 
rekkefølgebestemmelsene, kreves det at de 
konkrete tiltakene er rimelige, nødvendige og 
forholdsmessige (PBL § 17-3). 
 
Kommunen har brukt utbyggingsavtaler i tråd med 
kommunestyrets vedtak i 2006 for å sikre 
gjennomføring av bygging an ny, eller omlegging av 
eksisterende offentlig teknisk- og grønn 
infrastruktur. Utbyggingsavtalene regulerer ansvaret 
for planlegging, opparbeiding og finansiering av den 
offentlige infrastrukturen som arealplanen 
forutsetter. Kommunen har inngått flere titalls 
utbyggingsavtaler og har et 30-talls avtaler i prosess 
eller nært forestående.  
 
Fragmentert planlegging og prosjektbaserte utbyggingsplaner resulterer i fragmentert opparbeiding 
av hoved infrastruktur. En tydelig utbyggingsstrategi og en klar prioritering av utbyggingsområder i 
kommuneplanen, er viktig for effektiv bruk av utbyggingsavtaler som virkemiddel for gjennomføring 
av utbyggingsprosjekter. Utfordringene knyttet til gjennomføring øker i takt med et områdes 
størrelse og antallet grunneiere/utbyggere. I slike områder bør kommunen spille en særs aktiv rolle 
for å legge til rette for at det kan etableres en overordnet felles infrastruktur som muliggjør en 
utbygging som ivaretar kravene i den aktuelle arealplanen. Dette gjøres gjennom å søke å inngå 
overordnende utbyggingsavtaler med utbyggingsaktørene basert på en tilnærming på områdenivå1 
(også kalt områdemodeller).  Dette skal avklare aktørenes ansvar for overordnet infrastruktur 
(fordeling av kostnader, ansvar gjennomføring, grunnerverv, evt. refusjon mv.). Kommunen kan velge 
å ikke tilby inngåelse av utbyggingsavtale for et prosjekt som ikke er i samsvar med 
byutviklingsstrategi og vedtatt utbyggingsprogram/utbyggingsrekkefølge.   

4.1.7 Merverdiavgift 
I 2010 vedtok kommunestyret (25.08.2010, sak 101/10) at kommunen ved gjennomføring av 
utbyggingsavtaler, der særlige forhold ikke taler mot det, skal inngå avtale om overføring av 
justeringsplikt/justeringsrett for merverdiavgift, samt at anleggsbidragsmodellen ikke skal benyttes. 
Ved bygging av kommunal infrastruktur vil byggherren i første omgang pådra seg 25 % 

                                                           
1 I vedlegg V6, vedlegg 13b, til sak 216/19 – Nordbyen områdeplan behandlet av kommunestyret 12.12.2019, 
er kommunal virkemiddelbruk for gjennomføring, herunder områdemodell nærmere beskrevet. 



27 

merverdiavgift. Ved å tilby inngåelse av justeringsavtale for merverdiavgift kan en utbygger for et 
boligområde sikre seg at 1/10 av merverdiavgiften hvert år tilbakeføres (gjennom kommunen) til 
utbyggeren. Kommunen kan velge å ikke tilby inngåelse av justeringsavtale for merverdiavgift for et 
prosjekt som ikke er i samsvar med byutviklingsstrategi og vedtatt utbyggingsprogram/ 
utbyggingsrekkefølge.  

4.1.8 Anbefaling 

Tromsø kommune vil på kommuneplannivå: 
- Nedfelle utbyggingsstrategi for utbygging i kommuneplanens arealdel 
- Ved igangsetting av planarbeid utenfor prioriterte områder forutsettes at opparbeidelse 

av teknisk infrastruktur, grønnstruktur og samferdselsanlegg i sin helhet å bekostes av 
utbygger. 

- Lage rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel (KPA) som angir hvilke 
utbyggingsprosjekt som skal prioriteres i planperioden. 

- Lage rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel som angir krav til infrastruktur 
tilknyttet et utbyggingsområde 

- Utarbeide bestemmelser i KPA som sikrer by- og stedskvaliteter i lokale sentre og 
sentrumsnære områder i reguleringsplaner 

Tromsø kommune vil på reguleringsnivå: 
- Gi føringer ved planinitiativ og i oppstartmøter i tråd med langsiktig utbyggingsstrategi 
- Prioritere rekkefølge i behandling av planer 
- Vurdere rettsvirkning av reguleringsplaner eldre enn 10 år 

Tromsø kommune vil på avtalenivå: 
- Tilrettelegging for gjennomføring (spleiselagskoordinator og/eller legge til rette for 

områdemodell) 
- Tilby inngåelse av utbyggingsavtaler for prosjekt i prioriterte områder. 
- Tilby inngåelse av justeringsavtaler for merverdiavgift for prosjekt i prioriterte områder  

Tromsø kommune vil som grunneier: 
- Utvikle sine grunneiendommer gjennom ny regulering for å sikre tomter til kommunens 

egne bygge-/boligprosjekt, som ikke kan erverves i ordinære utbyggings-/boligprosjekt. 
- Utvikle sine grunneiendommer gjennom regulering og evt. nødvendig opparbeiding av 

hoved infrastruktur for salg i markedet, i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi og 
prioriteringer i utbyggingsprogram og utbyggingsrekkefølge. 

 
 

 Handlings- og økonomiplanen (HØP) – infrastruktur investeringer 

4.2.1 Samordning av investeringer 
Tromsø kommune har kontinuerlig bygd ut offentlig infrastruktur, i takt med byens vekst. Gjennom 
mange år har kommunen investert i blant annet skoler, barnehager, bo- og velferdssentra, 
idrettsanlegg, vann og avløp, veger, parker og friluftsanlegg. Investeringene har bestått i erverv av 
grunn og utbygging av nye bygg og anlegg. Gjennom økonomiplanen har kommunen på denne måten 
fordelt kapasiteten på offentlige tjenester og infrastruktur. Utbyggingen har i stor grad skjedd som 
en følge av privat boligbygging, mer enn ut fra en kommunal utbyggingsstrategi. I årene som kommer 
er det nødvendig å styre boligbyggingen slik at den kommer i prioriterte områder, der infrastrukturen 
finnes og slik at behovet for ny infrastruktur minimeres. 
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Nedenfor illustreres kommunens investeringer i ulik infrastruktur fra 2008-2018. Investeringer er 
gjort over hele byområdet, til ulik tid av ulike fagkontor. 

  

 
 

Figur 20: Illustrasjon av investeringer i avløp, vann, park, veg og idrettsanlegg i perioden 2008-2018. Erverv av grunn og 
investeringer som ikke har vært mulig å dele på skolekretser, er ikke medregnet. 
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Investeringene kommer som følge av reguleringsplan, prosjekter som prioriteres i en enhet ut fra 
faglig vurdering, eller ut fra behov som avdekkes. Utfordringen er at det ofte investeres på ulike 
steder, til ulik tid. De ulike fagenhetene trenger i større grad å koordineres for investering i 
prioriterte områder i HØP.  Når kommunen investerer samlet får befolkningen også mest igjen, ved 
at f.eks. en ny rørgate i marka blir til ny turveg.  

Handlings- og økonomiplanen er kommunens samla oversikt over prioritering av økonomiske 
ressurser til drift og investeringer for kommende fireårs-periode. De neste årene planlegger 
kommunen å bruke totalt om lag 2-300 millioner kroner årlig i teknisk infrastruktur, inkludert 
gebyrfinansiert virksomhet på vann og avløp. Det vil si å ta opp lå på inntil 300 millioner årlig, uten å 
øke nettogjeld.  I tabellen under ser vi hvordan tallene fordeler seg i handlings- og økonomiplanen 
(HØP) 2020. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, har midler til investering også gått ned.  
 
Tabell under viser planlagte investeringer i HØP 2020-2023: 

Investeringer i HØP 2020-2023, eksempler fra teknisk, grønn og samferdsel infrastruktur (beløp i 1000) 
 
År Vann1 Avløp2 Park/friluft3 

 
Veg4 Skoleveg5 Byvekstavtale6 

2020 41 000 45 000 15 000 52 352 7 184 20 000 
2021 132 000 120 000 10 000 40 000 5 000 20 000 
2022 86 000 126 000 10 000 40 000 5 000 20 000 
2023 99 000 77 000 15 000 40 000 5 000 20 000 
SUM 352 000 368 000 50 000 172 352 22 184 80 000 

 
1. Gebyr- og selvfinansierte investeringer, fornyelse av VA-nettet, vann, inkluderer alle prosjekter i perioden 
2. Gebyr- og selvfinansierte investeringer, fornyelse av VA-nettet, avløp, inkludert alle prosjekter i perioden. 
3. Utbyggingsprosjekter nye anlegg; Parker, nærmiljøtiltak, friluftstiltak, alle prosjekter ikke inkludert 
4. Oppgradering anlegg; Veger og fortau 
5. Oppgradering anlegg; Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg 
6. Utbyggingsprosjekter nye anlegg; Byvekstavtale, egenandel 

Gjennom økonomiplanleggingen har kommunen mulighet til å styre kapasiteten på offentlige 
tjenester og infrastruktur i de deler av byen hvor det er ønskelig å styrke boligbygging. 
Utbyggingsstrategien gir kommunen og fagenhetene en tydeligere prioritering å følge. Det vil bli mer 
forutsigbart hva som forventes til en «utviklingspott» for prioriterte område, og hva som er igjen til 
andre tiltak som for eksempel fornyelse av vann- og avløpsanlegg. På den måten kan man også være 
tydelig på hvilke områder som bør vente.  

For kommunen er det i årene framover nødvendig å utvikle enda bedre samarbeidsrutiner internt og 
med utbyggere. I tillegg til teknisk infrastruktur bør sektorplaner for skole, helse, barnehage, kultur 
og idrett samordnes enda bedre. Et tverrfaglig grunnlag legges så fram som et omforent forslag til 
HØP. Tettere samarbeid med utbyggere gir bedre oversikt over markedet og letter styringen i samme 
retning. Tettere samarbeid gir forutsigbarhet for alle parter. 

4.2.2 Prinsipper for utbygging  
Kommunen bygger ut, eller bidrar til hoved-infrastruktur som for eksempel hovedvannledning, fortau 
og lekeplasser. Investeringene i infrastruktur bli vurdert fra prosjekt til prosjekt. Vann og avløp har 
sett nærmere på hvilke prosjekter de som seksjon bidrar inn i og hva konsekvensene kan være av å 
innføre prioriterte og ikke-prioriterte områder for utbygging. En betraktning er at i prioriterte 
områder investerer kommunen i for eksempel hovedvannledning, gjennomgående flomveger og 
tiltak på pumpestasjoner. Utbygger finansiere privat prosjektintern infrastruktur. Dersom området 
ikke er prioritert, avsettes ikke de samme midlene til investering fra kommunen. Det bør foreligge 
noen prinsipielle føringer som skaper forutsigbarhet for kommunen og for utbyggere. 
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Tabell: Forslag til hovedstruktur som bør vurderes i prinsipp for utbygging 

I utbyggingsområder vurderer kommunen bidrag til følgende hovedstruktur: 
Hovedvannledning 
Gjennomgående overvannsystem 
Gjennomgående flomveger 
Heving overløp og tiltak rundt eksisterende 
bebyggelse 
Tiltak pumpestasjoner 
Felles VA-infrastruktur  
Hovedledning avløp 
Avskjærende systemer 
Flomveger  

Trafikksikker skoleveg 
Holdeplasser 
Fortau, sykkelveger 
Parker og byrom 
Plasser og torg 
Friluftsområder 
Strøks- og kvartalslekeplasser 
Skolegårder (plan og utbygging) 
Idretts – og nærmiljøanlegg 
 

 
Utbyggingsprogrammet foreslår at hoveddelen av boligbyggingen på sikt skal skje i sentrum, 
sentrumsnært og i lokalsentra. Kommunens investeringer bør tilstrebe samme retning som 
utbyggingsstrategien. Det betyr at kommunen kan behandle planer innenfor prioriterte områder ulikt 
fra planer i ikke prioriterte områder. Det må derfor avklares hvilke typer anlegg som kan være et 
offentlig ansvar, og hvilke som må etableres av utbygger. Samtidig bør det avklares om kommunen 
skal påta seg et finansieringsansvar eller opparbeidelsesansvar for deler av infrastrukturen som må 
realiseres for nye utbyggingsområder. I gjeldende forutsigbarhetsvedtak knyttet til utbyggingsavtaler 
er utgangspunktet at nye prosjekt skal dekke samtlige kostnader til infrastruktur. Tromsø kommune 
har likevel i enkelte prosjekt finansiert og bygd ut deler av infrastruktur.  

Med vedtatt utbyggingsstrategi har kommunen overordnede føringer for utbygging. Det er likevel 
flere spørsmål knyttet til kommunens rolle som er uavklart. Disse må avklares nærmere som 
oppfølging av utbyggingsprogrammet. I tabellen over er det listet opp tekniske-, grønne- og 
samferdsels- infrastrukturtiltak som må vurderes i forhold til kommunalt engasjement. 

4.2.3 Anbefaling 

Tromsø kommune vil: 
- Etablere et tverrfaglig forarbeid for å oppnå enighet om prioritering av investeringer som 

synliggjøres i HØP. Den enkelte seksjon/enhet skal i den forbindelse begrunne sine forslag 
til investeringsprogram. 

- Legge til rette for samarbeid og dialog med utbygger/grunneiere 
- Avklare i hvilken grad og i hvilke tilfeller kommunen skal planlegge, finansiere og 

opparbeide offentlig infrastruktur 
- Planlegge og prioritere utbygging på lang sikt, slik at seksjonene/enhetene kan planlegge 

investeringer for eget fagområde mer langsiktig 
- Organiserer planarbeidet slik at kommunen tar en koordinerende rolle, både i planlegging 

og i gjennomføring. 
- Definere hovedstruktur innenfor teknisk, grønn og samferdselsinfrastruktur 
- Definere prinsipper for kommunal investering i prioriterte områder. 
- Definere prinsipper for kommunal investering i ikke-prioriterte områder. 
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 Kommunens rolle 

4.3.1 Skolekapasitet  

For å nå målet om mindre personbiltransport og å være en mer bærekraftig by, vil kommunen 
prioritere sine investeringer på en slik måte at det stimulerer til boligbygging der det er lett å velge 
gange, sykkel eller kollektivt. Manglende skolekapasitet er en begrensende faktor på boligbyggingen, 
særlig sentrumsnært. Samtidig har skoler med forholdsvis kort avstand til sentrum, god kapasitet. De 
nærmeste årene må man se på alternative måter å løse skolekapasitet sentrumsnært i et samspill Det 
er noen ekstra utfordringer med å vurdere framtidig elevtallsutvikling i Gyllenborg skolekrets. Kartet under, fra 

Levekårsundersøkelsen 2019, illustrerer dette gjennom å vise utflytting for barn 0-5 år i prosent av antall barn i 
området i 2017. Den største andelen barneutflytting finner vi i levekårssone sentrum med 38,3 prosent. Denne 
levekårssonen utgjør en del av Gyllenborg opptaksområde. Sentrum har liten stabilitet i barnebosettingen og 
derav er det vanskeligere å beregne hvor mange som kommer til å gå på Gyllenborg skole, med andre 
nærliggende skoler. I tillegg vil det vises om nye store utbyggingsprosjekter i sentrum blir vurdert som 
attraktive for familier med barn i skolealder. På grunn av disse forholdene er Gyllenborg en skolekrets som må 
vurderes nøye 

 
4.3.2 Areal til offentlige (og privat) tjenesteyting  

Kommunen har gjennom 
kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner satt av områder til 
offentlige formål. Arealstørrelser til ulike 
formålsbygg har ikke vært entydig 
definert i kommunen. For skoler 
forholder kommunen seg til statlige 
normer og til funksjonsplan for 
arealbehov. Skoler og helsebygg har ulike 
arealbehov ut fra hvor de lokaliseres, da 
tomter i bysentrum oftest har høyere 
utnyttelse enn i bydelene.  

Det er nødvendig å ha en oversikt over 
hvor mye areal som behøves, for å kunne 
sikre offentlige formål i arealplaner. Det 
er gjort en faglig gjennomgang av statlige 
føringer og behov for areal til offentlige 
bygg. Ut fra dette er det foreslått definert 
arealstørrelser for offentlige bygg. 
Definisjonen gir et begrep om 

Figur 21: Gyllenborg barneskole til venstre og Bjerkaker barneskole til høyre 

Figur 22: Levekårsundersøkelsen 2019, utflytting for barn 0-5 år i 
prosent av antall barn i område i 2017 
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arealbehov, men må videre justeres i det enkelte tilfelle. Gjennom definerte arealstørrelser og 
analyse av bydeler, er det avdekket et behov for nærmere 400 daa til offentlig formål. Dette gjelder 
barnehager, omsorgsboliger, flerbrukshall og bydelsparker. Mye offentlig areal er allerede sikret i 
kommuneplanens arealdel, men lokalisering samsvarer ofte ikke med ønsket utvikling av sentrum og 
lokale sentra. Registrert arealbehov gir heller ikke oversikt over hvor mye offentlig areal som er 
ubebygd eller hva kommunen eier. Offentlige bygg bør planlegges for flerbruk, slik at arealet utnyttes 
bedre. Justeringer av arealstørrelse og detaljerte vurderinger må gjøres i KPA og i senere 
reguleringsplanarbeid. 

Kommunen må i større grad sikre at det er tilstrekkelig med offentlig areal på riktig sted, og det 
foreslås derfor at det utarbeides en oversikt etter mønster fra boligbyggeprogrammet som med 
jevne mellomrom oppdateres. Lokalisering av offentlige bygg bør være i sentrum, sentrumsnært eller 
i lokale sentra. Det samme gjelder ved etablering av offentlige tjenester. På denne måten blir det 
også mer forutsigbart for beboere og utbyggere hvilken infrastruktur som faktisk finnes og kan 
forventes etablert. 

Tabellen under viser formålsbygg mv. med anbefalte arealstørrelser. 
 

Dagens og framtidige behov for areal 2020-2032 
Anlegg Tomtestørrelse 

daa 
Antall basert 
på behovs-
vurdering og 
framskrivning 

Kommentar Sum behov dekar 
I byområdet 

Barneskole 25 daa  Under arbeid  
Ungdomsskole 20 daa x 1 Kvaløysletta 20 daa 
Barnehage 5 daa x 4 Geografisk behov 20 daa 
BOV 12 daa x 4 Areal jfr. Otium 48 daa 
Omsorgsboliger 4 daa x 14 280 boliger, 20 i hver klynge 56 daa 
Flerbrukshall 5 daa x 5 Områder som mangler 25 daa  
Strøkslek (avsatt areal) 6 daa x 24 Areal avsatt i reg. plan 144 daa 
Bydelspark 6 daa x 10 Jfr. KPA, ti bydeler 60 daa 
Sum areal behov    373 daa 

 
Forklaring til tabell: Barneskole: Det vurderes areal til skole ved utvidelse av Borgtun skole, vurdering av 
Mellomvegen 10 til skoleformål og for Tromsdalen skole. Barnehage: Har kapasitet samlet sett, fordi det er fylt 
opp i eksisterende barnehager. For å dekke opp mangler i geografiske områder, bør det holdes av areal i 
området Reinen, Lunheim - Kroken, Sentrum-Sør-Tomsøya og Kvaløysletta. Barnehagebehovsplan viser 
gjennomgang av aktuelle lokaliseringer. Tabellen tar høyde for 4 barnehager. BOV: Vurdert behov i Kroken, 
Kvaløysletta, Bymyra og Sør-Tromsøya, sannsynligvis på eksisterende areal. Omsorgsboliger/samlokaliserte 
boliger: Behov for 280 boliger fram til 2030. En klynge på ca. 20 boliger, bør minimum være på 4 daa. Det gir 
behov for 14 klynger og totalt 56 daa. En flerbrukshall bør ha areal på 5 daa. Kartlagte områder som mangler er 
Reinen, Lunheim, sør- og vestsiden av Tromsøya og Kvaløysletta. 

4.3.3 Kommunen som tilrettelegger og koordinator 

Kommunen bør styrke sin rådgiver- og tilretteleggerrolle. Fortetting og omdanning er kompliserte 
prosesser som krever samordning internt. Særlig i sentrumsnære områder hvor det foreslås høyere 
arealutnyttelse og høye krav til kvalitet, bør kommunen ha en større koordinerende rolle i 
planprosessen enn i dag. Samarbeid med utbyggere er viktig for å få dette til.  

Kommunen kan gjennom for eksempel investeringer i vann- og avløpsanlegg, være med å stimulere 
til gjennomføring av planer i prioriterte områder. Antall boliger og type bygg har konsekvenser for 
blant annet vannforsyning. Når dominerende bygg type er blokk- og leilighetsbebyggelse, vil det 
være behov for slokkevann som tilfredsstiller gjeldende krav. For å unngå å måtte utbedre mange 
områder samtidig, er kommunen nødt til å prioritere hvilke områder som skal utvikles. I enkelte 
tilfeller vil behovet for ny infrastruktur være av et slikt omfang at det ikke uten videre kan pålegges 
den enkelte utbygger å ivareta, uten å komme i konflikt med rimelighetsbestemmelsen. Områder 
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som er vist som utfordrende bydelsanalysen og for teknisk infrastruktur i vedlegg 1 Boligtabell, gir en 
pekepinn på behov. 

4.3.4 Anbefaling 

Tromsø kommune vil styre gjennom skolekapasitet: 
- Kommunen skal på sikt prioritere skolekapasitet til de områder hvor det er lett å velge 

gange, sykkel eller kollektivt. 
- Eventuelle nye skoler lokaliseres slik at de blir liggende sentralt innenfor de bydelene de 

skal betjene- nærmest mulig bosted, og i tilknytning til fri- og idrettsområder og viktige 
årer for gang- og sykkeltrafikk og kollektivtilbud. 

- Nye reguleringsplaner utenfor prioriterte områder, som ikke har skolekapasitet, avventes. 
- Kommunen vil vurdere alternative måter å løse skolekapasitet sentrumsnært. 

Tromsø kommune vil styre gjennom bruk av offentlig areal: 
- Kommunen vil utarbeide en oversikt over eksisterende og planlagte offentlige 

formålsbygg, strøkslekeplasser, bydelsparker mv. Oversikten skal jevnlig oppdateres og 
benyttes som grunnlag for å sikre at arealbehovet blir ivaretatt gjennom 
kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering 

- Offentlige formålsbygg, strøkslekeplasser og bydelsparker bør lokaliseres i sentrum, 
sentrumsnært eller i lokalsentra. 

Tromsø kommune vil være tilrettelegger: 
- Kommunen vil koordinere eget arbeid med sektorplaner (f.eks. Kommunedelplan for vann 

og avløp, Skolebehovsplan, Kommunedelplan for idrett og friluftsliv m.fl.) for fremstilling i 
Handlings- og økonomiplanen (HØP) og i kommuneplanens arealdel. 

- Kommunen vil ta en større koordinerende rolle i planarbeidet, fra områdeplan til 
gjennomføring, for å sikre tilfredsstillende kobling mellom arealformål, 
rekkefølgebestemmelser og økonomisk gjennomførbarhet. 
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5. Kunnskapsgrunnlag 
 

 Befolkningsframskrivinger i Kompas  

5.1.1 Prognosearbeidet i Kompas 
Tromsø kommune utarbeider befolkningsframskrivingene i statistikk- og analyseverktøyet Kompas, 
sist i 2019. I dette arbeidet gjøres det forutsetninger om hvordan fruktbarhet, dødelighet, 
flyttemønster og boligbygging vil utvikle seg over tid. Gitt disse forutsetningene beregnes det 
hvordan befolkningsutviklingen vil kunne bli både i kommunen som helhet og i skolekretsene i 
byområdet. Usikkerheten øker jo lengre ut i framskrivingsperioden en kommer, og også når de 
geografiske områdene er mindre. Tallene for fødte og aldersgrupper som flytter mer enn andre 
(unge og barnefamilier), vil generelt sett være mer usikre enn for eksempel den voksne/eldre delen 
av befolkningen. Framtidig fruktbarhet er usikkert også fra første framskrivings år, slik at tallet for 
fødte (0-åringer) må vurderes ut fra det. Siste eksempel er nedgangen i antall fødte i 2017-2018 både 
i Norge og i Tromsø.  

5.1.2 Prognoser fra Statistisk sentralbyrå 
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider annet hvert år framskrivinger for landets kommuner, sist i 
2018. Etter SSB sitt hovedalternativ vil den årlige veksten i Tromsø avta og gå ned mot 0,2 prosent i 
årlig vekst noe som betyr rundt 180 personer i årlig tilvekst. Hovedalternativet til SSB har tidligere 
vært for lavt i forhold til den 
faktiske veksten i Tromsø. 
Med lavere fødselstall de siste 
tre årene og noe lavere 
innflytting i 2019 stemmer SSB 
sitt middelalternativ bedre 
enn før. SSB uttrykker: 
«Kommunene sitter selv på 
overlegen kunnskap om lokale 
forhold, og må gjøre 
vurderinger av 
framskrivningsresultatene i 
overensstemmelse med 
denne.» Framskrivingene i 
Kompas i 2019, som omtales 
senere, ble utarbeidet med 
noe høyere vekstanslag for to 
av de tre alternativene. 
 

5.1.3 Forutsetninger for vurdering av framtidig vekst  
Tromsø kommune har en ung befolkning med et jevnt fødselsoverskudd. Fødselstallene har vært noe 
avtagende de siste tre årene, i likhet med den nasjonale basis/trenden. I 2019 var det i Norge et 
samlet fruktbarhetstall på 1,53 barn per kvinne – det laveste som er målt noen gang. Troms fylke 
hadde i 2019 den største nedgangen av alle fylker med et fruktbarhetstall på 1,45. SSB har i 
hovedalternativet anslått en økning i antall fødsler frem mot 2026 og deretter en svak nedgang frem 
mot år 2040.  
 
Antall døde i Tromsø har i perioden 2008-2017 vært nokså konstant mellom 350-400 per år. SSB 
forventer at antall døde vil øke i Tromsø på sikt, noe som henger sammen med befolkningsveksten 
samt generell aldring i befolkningen - og store etterkrigskull. 
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I Tromsø har det vært en jevn økning i sysselsettingen og kommunen har hatt en lav andel 
arbeidsledige. Det er mange som pendler inn til kommunen og det har vært stor arbeidsinnvandring 
fra utlandet. 
 
Den høye innflyttingen fra utlandet har bidratt til svært mye av innflyttingsoverskuddet i Tromsø. Det 
årlige antallet innenlandske flyttinger har vært høyt, langt høyere enn flyttingen over landegrensene. 
Likevel har den innenlandske flyttingen gitt mange år med flyttetap. Personer med 
innvandrerbakgrunn har vært en del av det innenlandske flyttetapet, spesielt i periodene 2008-2012, 
2014-2016 og 2018.  
 

 
Figur 24: Nettoinnflytting (SSB kvartalstall) 

SSB forventer i hovedalternativet at nettoinnflyttingen til Tromsø går mot null i 2040. På nasjonalt 
nivå forventes det at innvandringen går noe ned fram mot 2030. Det skyldes at det ventes lavere 
innvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa, både på grunn av lavere inntektsforskjeller mellom 
dette området og Norge samt befolkningsnedgang i disse landene. Utvandringen i SSB sitt 
hovedalternativ synker frem mot 2030, men øker svakt utover i perioden.  
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Figur 25: Faktisk nettoinnflytting fram til 2017 og beregnet fra 2018 til 2040 (SSB) 

5.1.4 Bolig som element i framskrivingene 
I Kompas framskrivingene legges det inn forutsetninger om både samlet boligbygging, spredningen 
av denne og hvilke boligtyper som det anslås vil bli bygget i de ulike skolekretsene. Dette er igjen 
bestemmende for resultatene av framskrivingene med hensyn til framtidig befolkningsvekst.  
 
Boligmassen i 2019 består av 40,1 % eneboliger, men denne andelen endrer seg forholdsvis raskt 
ettersom en stor del av nye utbyggingsområder i hovedsak vil bestå av blokkbebyggelse og noen 
rekke-/kjedehus. Bygging av mellomstore boliger (3-4 roms) har de siste seks årene i snitt utgjort 
halvparten av boligbyggingen. Andelen store boliger har gått ned, mens andelen små boliger har økt. 
Det er store årlige variasjoner i boligbyggingen i Tromsø. De siste årene har det vært et høyt antall 
med både igangsatte og ferdigstilte boliger.  
 

 
Figur 26: Igangsatt og fullført boligbygging i Tromsø 
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De tre framskrivingsalternativene som er lagt inn i Kompas er høyt, basis/trend og et lavt alternativ, 
som tilsvarer veksten etter SSB sitt hovedalternativ. Det høye vekstalternativet vil ha et tilhørende 
boligbyggeprogram med et høyt anslag på boligbyggingen. Det lave alternativet vil tilsvarende ha et 
lavt antall boliger, beregnet etter 1,9 personer per bolig. Alle boligbyggealternativene innrettes med 
et avtagende anslag på boligbygging og befolkningsvekst. 
 

 
Figur 27: Strandkanten  

 
I basis basis/trend alternativet brukes gjennomsnittlig årlig boligbygging for perioden 2000-2018 som 
utgangspunkt for vurdering av boligmengde, men satt litt lavere til nær 540 boliger per år. De første 
årene vil ligge over snittet og de siste årene i prognoseperioden (ca. 2030-2040) vil da settes noe 
lavere enn snittet. I det høye vekstalternativet tas det utgangspunkt i boligbyggingen i de siste årene 
2016-2018, ved at antall 
boliger settes til vel 800 
boliger per år. 
(Gjennomsnittet for disse 
tre årene er 822.) De første 
årene vil ligge over snittet 
og de siste årene i 
prognoseperioden (ca. 
2030-2040) vil da settes 
lavere enn snittet. 
Uavhengig av alternativ vil 
det være en gjenstående 
boligreserve i gjeldende 
planer og avsatte 
boligområder i 
kommuneplanens arealdel. 
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Diagrammet viser 
oversikt over beregnet 
boligpotensial fra og med 
2019. Det er om lag 
24.300 boliger som kan 
realiseres innenfor de 
planene som kommunen 
har vedtatt, de som er 
under arbeid samt 
områder avsatt i 
kommuneplanen.  
 
 
 
 
 

Diagrammet til høyre 
viser hvilken 
boligmengde som er 
prøvd ut i de tre 
vekstalternativene i 
Kompas i hele 
prognoseperioden 2019-
2040. Den største 
utbyggingen er satt til 
sentrumsnære kretser. I 
flere av disse forventes 
bygging av boliger å 
være høy selv i alternativ 
basis/trend og lav.  
 
For alternativ høy er det 
tatt med enkelte større 
områder som er satt av i 
kommuneplanen sin 
arealdel. Dette gjelder 
blant annet på Kvaløya, 
herunder Sandnessund 
og Slettaelva. Utvikling 
av nye boligområder på 
Kvaløya fordrer en ny 
Kvaløyaforbindelse, som ikke vil realiseres før på slutten av prognoseperioden. 
 
Boligtypefordeling 
Med utgangspunkt i informasjon fra pågående og vedtatte planer, vil stordelen av boligutbyggingen 
omfattes av leiligheter i blokk. Denne andelen utgjør hele 70 prosent av beregnet framtidig 
boligbygging, dvs. 17.498 boligenheter i alt. Øvrige boligtyper og især frittliggende eneboliger, vil 
bygges i mindre grad. Her utgjør andelen 4,5 prosent av total kapasitet.  
 
For å dekke befolkningens behov etter egnet bolig utfra endringer i livsfase, vil det være nødvendig 
at behovet dekkes gjennom en viss grad av utveksling av boliger mellom generasjonene. Når 
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Figur 29: Total boligpotensial i vedtatt og pågående planer, 2019 

Figur 30: Boligutbygging i skolekretser, tre alternativ for hver, 2019-2040 
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blokk/leilighetsbygg vil være den dominerende boligtypen i fremtidige utbyggingsprosjekt, vil 
behovet for boligutveksling i eksisterende bygningsmasse ventes å forsterke seg. 
 
Der man ikke oppnår tilstrekkelig variasjon av ulike boligtyper innad i den enkelte krets, kan 
konsekvensen for mange være at man må flytte til en annen skolekrets for å dekke behovet, eller bli 
boende i en mindre hensiktsmessig bolig. Andre faktorer som pris spiller følgelig også inn i den 
enkeltes valg av bolig og bosted. 

5.1.5 Resultat - samlet befolkningsvekst 
De tre ulike framskrivingene for fremtidig befolkningsvekst viser de første årene mindre ulikhet, men 
disse øker over tid. Veksttakten er beregnet noe avtagende, i likhet med det SSB forventer. (Lavt 
alternativ er satt likt med SSB 4M fra 2018.) I høyt alternativ forventes en årlig gjennomsnittlig vekst i 
perioden 2020-2040 på 1,4 prosent, basis 1,2 prosent og i lavt alternativ 0,3 prosent. Den faktiske 
veksten fra 2018 til 2019 var på 1,3 prosent, mens den sank til kun 0,4 prosent fra 2019 til 2020. 
Forskjellen mellom basis og lavt alternativ er i 2030 på vel 8600 personer, mens det i 2040 forventes 
å være 16000 personer.  
 

 
Figur 31: Faktisk og beregnet befolkningsvekst i Tromsø, etter Kompas prognose 2019, i høy, basis og lav 

 
Det noe høye vekstanslaget i Kompas basis og høyt først i perioden er ut fra beregningsmodellen 
dynamisk nettoinnflytting, der et høyt anslag på boligbygging også gir en høy innflytting til 
kommunen. I den kommende fireårsperioden er det registrert svært mange boligprosjekter som er 
tatt med i beregningene. Hvordan utviklingen vil skje i boligmarkedet er i stor grad avhengig av 
renteutvikling og andre faktorer som kan påvirke boligetterspørselen. Utover i framskrivingsperioden 
er det gjort beregninger ut fra en lavere boligbygging og derav lavere veksttakt. 
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Befolkningsprognosene må revideres med nytt boligbyggeprogram høsten 2020 for å få med de siste 
basis/trendene i bl.a. fødselstall og for å prøve ut nye boligbyggeprogram etter vedtak av 
Utbyggingsprogrammet. 
 
Samlet vekst etter aldersgrupper 
Diagrammet under viser forventet befolkningsvekst i ulike aldersgrupper. Befolkningsveksten og 
endringer i alderssammensetningen har stor betydning for kommunens utgifter. Store deler av 
økningen har sammenheng med at det blir flere eldre og at det forventes fortsatt 
innflyttingsoverskudd og derav flere i aldersgrupper med høy nettoinnflytting (unge voksne i 20-og 
tidlig 30-årene) – dette vises i alternativene basis og høyt. I lavt alternativ er den samlede 
befolkningsveksten vurdert til å gå ned mot 0,2 prosent på langs sikt, lav nettoinnflytting og derav 
mindre boligbehov ligger til grunn for dette alternativet.  
 
Barnetallsveksten 0-5 år er nå beregnet til å bli lavere enn det som var forutsatt i tidligere 
framskrivinger pga. lavere fødselstall. Flytting mellom Norge og utlandet vil trolig bli annerledes 
under/etter koronapandemien. Nye og andre vurderinger av både fremtidig fødselstall og 
nettoinnflytting må derfor gjøres i neste prognosearbeid.  
 
Neste diagram viser den prosentvise endringen i utvalgte aldersgrupper i perioden 2020-2040, vist 
ved de tre alternative framskrivingene fra Kompas 2019. 
 

 
Figur 32: Forventet prosentvis endring av aldersgrupper 2020-2040 



41 

5.1.6 Resultat - forventet vekst i områder 
Der boligbyggingen forventes å bli 
størst vil kommunen få størst vekst. 
Det kartlagte boligpotensialet er 
større enn det som er beregnet som 
boligbyggebehov frem til 2040. 
Boligpotensialet er spredt over mange 
områder, noe som gir usikkerhet om 
hvor boligbyggingen og derav også 
befolkningsveksten vil komme. En mer 
styrt utbyggingspolitikk vil gi bedre 
forutsetninger for analysene. 
 
Tromsøya sør (Opptaksområde 
Sommerlyst) 
Det samlede folketallet på Tromsøya 
sør forventes å øke med 18 prosent i 
hele framskrivingsperioden fra 2019 
til 2040 i basis-alternativet. Økningen 
er størst i første halvdel med nær 15 
prosent, mens andre halvdel forventes 
å øke med 1,2 prosent. I det 
høye alternativet beregnes 
veksten i hele perioden å bli på 
vel 23 prosent og lavt 
alternativ på elleve prosent. 
Boligbyggingen forutsettes å 
være nokså lik i basis og høyt 
alternativ pga. de store 
prosjektene som er i gang i 
området. Det gir lite forskjell 
mellom disse alternativene. 
Noen av de store 
boligprosjektene i området er 
f.eks. Strandkanten, Sjøkanten 
senter og Vervet. 
 
Tromsøya nordøst 
(Opptaksområde Grønnåsen) 
Det samlede folketallet på 
Tromsøya nordøst forventes å 
øke med 55 prosent fra 2019 til 2040 i basisalternativet. Økningen er størst i første halvdel med 32 
prosent, mens andre halvdel forventes å øke med 17 prosent. I det høye alternativet beregnes 
veksten i hele perioden å bli omtrent lik basisalternativet. De to variantene har noe ulik modellering 
av når og hvor stor boligbyggingen blir i perioden. I lavt alternativ ventes veksten å bli ti prosent fra 
2019 til 2040. Merk: Basisalternativet ble kjørt med ett år nye grunnlagsdata og har fått en noen 
annen utviklingsbane. Noen av de store boligprosjektene i dette området ligger langs 
Stakkevollveien, f.eks. Kræmer brygge. 
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Tromsøya nordvest (opptaksområde Langnes) 
Det samlede folketallet på 
Tromsøya nordvest forventes å 
øke med 28 prosent fra 2019 til 
2040 i basisalternativet. 
Økningen er størst i første 
halvdel med 25 prosent, mens 
veksten flater ut i andre halvdel 
til kun 0,2 prosent i snitt for 
perioden 2030-2040. I det høye 
alternativet beregnes veksten i 
hele perioden å bli på vel 29 
prosent og lavt alternativ på fire 
prosent. Forskjellen er liten 
mellom basis og høyt alternativ 
da boligbyggingen er holdt 
tilnærmet lik i begge 
alternativene. Noen av de store 
boligprosjektene i dette området 
er Einerhagen og Solneset m.fl. 
 
Fastlandet sentralt nord 
opptaksområde Kroken) 
Det samlede folketallet på 
Fastlandet sentralt nord 
forventes å øke med 46 prosent 
fra 2019 til 2040 i 
basisalternativet. Økningen i 
første halvdel fra 2019-2029 
blir i gjennomsnitt på 13 
prosent, mens andre halvdel 
forventes å øke med hele 28 
prosent. I det høye alternativet 
beregnes veksten i hele 
perioden å bli på 57 prosent, og 
med høy vekst både frem til 
2029 og 2040. I lavt alternativ 
ventes veksten å bli på vel åtte 
prosent i hele perioden. Noen 
av de store boligprosjektene i 
dette området er Skjelnan og 
Øvre Kroken – Malmveien. 
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Fastlandet sentralt sør (opptaksområde Tromstun) 
Det samlede folketallet på 
Fastlandet sentralt sør 
forventes å øke med 18 
prosent fra 2019 til 2040 i 
basisalternativet. Økningen er 
størst i første halvdel med 12 
prosent, mens andre halvdel 
forventes å øke med seks 
prosent. I det høye 
alternativet beregnes veksten i 
hele perioden å bli 32 prosent. 
I lavt alternativ ventes veksten 
å bli 14 prosent fra 2019 til 
2040. Noen av de store 
boligprosjektene i dette 
området er Midtre Kaldslett 
og Solstrandvegen. 
 
 
 
 
Kvaløya sentralt (opptaksområde Kvaløysletta) 
Det samlede folketallet på Kvaløya 
sentralt forventes å øke med 40 
prosent fra 2019 til 2040 i 
basisalternativet. Økningen i første 
halvdel er beregnet til vel to 
prosent, mens andre halvdel fra 
2030 til 2040 har en økning på 37 
prosent. I det høye alternativet 
beregnes veksten i hele perioden å 
bli 51 prosent. I høyt og basis 
alternativ er det lagt inn 
boligbygging i areal satt av i 
kommuneplanens arealdel, men 
som ikke kan realiseres før ny 
forbindelse til Kvaløya er etablert. 
Dette gjelder områder nord for 
Slettaelva. I lavt alternativ ventes 
veksten å bli nær tre prosent fra 
2019 til 2040. Dette alternativet er 
utformet uten områder fra 
kommuneplanens arealdel.  
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 Eksisterende infrastruktur 

5.2.1 Eksisterende bystruktur i kommuneplanens arealdel 2017-2026 
Kommuneplanens arealdel 2017-2026 illustrerer kommunens strategi gjennom primærknutepunkt, 
sekundære knutepunkt, bydelssenter/potensielle knutepunkt og fortettingsområder for bolig.  

Sentrum er et primærknutepunkt. Det vil si et knutepunkt for både arbeidsplasser, handel, 
kollektivtrafikk og boligetablering. Det har vært en ønsket utvikling å bygge boliger sentrumsnært, 
både for at flere kan bo i sentrum og for å få ned transportbehovet generelt. Det har også vært 
behov for å sikre urbane kvaliteter og å ruste opp offentlige areal.  Kommunen utarbeider ny 
kommunedelplan for sentrum der intensjonen er at «et urbant sentrum i den Arktiske hovedstaden» 
skal videreutvikles.. 

UNN/UIT er markert som sekundærknutepunkt og område for utvidelse/vekst i gjeldende 
kommuneplanens arealdel. Det vil i hovedsak si knutepunkt for kollektivtransport, i tillegg til 
arbeidsplasser, handel og boligetablering. I kommuneplanens arealdel beskrives her fortetting og 
transformasjon i et tre km langt bånd langs Tromsøysundet, fra Bjerkaker til Breivika. I dette båndet 
er det utarbeidet kommunedelplan og reguleringsplaner, og utbygging pågår.  

Gjeldende arealdel har bestemmelser for bydelssentra. De skal ha høy arealutnyttelse, tydelige 
senterfunksjoner, offentlig torg eller park, god tilknytning til kollektivtransport og gode muligheter 
for opphold i det offentlige rom. 

5.2.2.Status for sosial infrastruktur  
 
Skole 
Kapasitet på skole er mest presset på de 
sentrumsnære skolene Gyllenborg og 
Borgtun. På østsiden av Tromsøya har det 
vært høg takt i boligbygging de siste tiår (se 
figur 5), og dermed økt befolkning. Økt 
boligbygging har gitt direkte utslag på 
skolekapasitet, og skolene sentrumsnært vil 
være presset fra til 2033 (se figur 34). 
Samtidig har skolene forholdsvis nært 
sentrum bedre kapasitet, slik som Bjerkaker, 
Fagereng og Workinnmarka. For Borgtun 
barneskole er det inngått intensjonsavtale 
for kjøp av arealer til utvidelse av 
eksisterende skole. Det planlegges også for 
investering i «lærerskolen», som en mulig 
lokalisering for skole på Sør-Tromsøya. 
Skolekapasiteten er generelt bedre lengre 
fra sentrum, slik som for eksempel i Hamna 
og på Stakkevollan. 

 

Figur 39: Beregnet barneskolekapasitet i 2033 etter høyt 
vekstalternativ 
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Barnehage 
Barnehagebehovsplanen har tidligere pekt på at det er liten kapasitet på barnehager på Reinen, 
Kvaløya, og Fastlandet nord (Kroken og omegn). Planen prioriterer nye barnehager i denne 
rekkefølgen: Fastlandet sør, Kvaløya, fastlandet nord og deretter Tromsøya sør. Vekst innen barn 
under skolealder har gått ned de siste to år, og det er dermed mindre press på barnehager enn 
forutsatt i barnehagebehovsplanen. Barnehageplasser er i forbindelse med utbyggingsprogrammet 
registrert pr. skolekrets, og sammenlignet med totalt befolkningstall i kretsen. Tromsdalen og 
Mortensens har flest barnehageplasser i forhold til befolkning totalt, mens sentrum, Fagereng og 
Reinen har færrest plasser i forhold til folketall. Det er fortsatt boligområder som ikke har barnehage 
lokalt, slik som Kaldslett, noe som medfører økt bilkjøring.  
 
Helse og omsorg 
Behovet for helse- og omsorgsboliger vil være økende, og er anslått til nærmere 400 boliger frem til 
2030.  Det gjelder boliger til eldre, 
men også yngre med omsorgsbehov.  
To av bo- og velferdssentrene (BOV) i 
byområdet er vurdert som 
tilfredsstillende, mens fire andre 
planlegges bygd nytt, utvidet eller 
ombygd. Det gjelder boliger i Kroken, 
og deretter vil etablering på 
Kvaløylsetta, Bymyra og utvidelse av 
Sør-Tromsøya vurderes. Tromsø 
kommune har 232 boliger til helse- og 
omsorgsformål. Dette er boliger til 
utviklingshemmede og til behov innen 
rus og psykiatri. Fram til 2030 er det 
beregnet et behov for totalt omlag 
280 nye boliger. Planlegging av 
omsorgsboliger bør brukes til å styrke 
særskilt de sentra som kommunen 
prioriterer.  

Det er stor mangel på velferdsboliger 
(ordinære kommunale utleieboliger), 
med et anslag fra boligkontoret på 
230 boliger. Velferdsboliger kjøpes av 
kommunen i det ordinære 
boligmarkedet, slik at de dekker et 
behov geografisk og i befolkningen. 
 
Kultur 
Kartleggingen viser at kulturtilbud er 
mangelfullt i flere bydeler. Etter en 
skjønnsmessig vurdering er det kun Stakkevollan som kommer ut med godt tilbud, med 
aktivitetssenter, kulturskole, åpen barnehage og helsestasjon og gode lokaler. Kvaløysletta, Borgtun 
og Tromsdalen/Reinen har lite tilbud, i tillegg til at Borgtun og Reinen har stor økning i folketall. 
Kulturtilbudet kan bedres gjennom kommunal satsing og flerbruk av kommunale anlegg. Nye anlegg 
bør etableres i tilknytning til skoler og være med å styrke lokalsentra.  

Figur 40: Velferdsboliger i byområdet, fordelt på skolekrets. 
Illustrasjonen viser boliger pr. 1000 innbyggere  
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5.2.3 Status for idrett, grønn og teknisk infrastruktur 
 
Idrett 
Tromsø har åtte flerbrukshaller, seks kommunale og to private. De kommunale er Tromsøhallen, 
Gyllenborghallen, Stakkevollanhallen, Krokenhallen, Tromstunhallen og Tromsdalshallen. Private 
haller er Breivikahallen og Krafthallen. Det er en større klynge av idrettsanlegg for særidretter på 
Templarheimen, mens mange av de nyere bydelene ikke har idrettsanlegg. Vestsiden av Tromsøya, 
Kvaløysletta, Sør-Tromsøya og Reinen mangler flerbrukshaller. Kvaløya, Hamna, Prestvannet-
Mortensnes og Sør-Tromsøya prioriteres for framtidige flerbrukshaller. Det planlegges utbygging av 
flerbrukshall i forbindelse med ny ungdomsskole på Kvaløysletta, og ny normalhall på Storelva. 
 
Grønnstruktur og lek 
Nærhet til marka er et stykke på veg sikret i kommuneplanens arealdel (KPA). Fastlandet, Kvaløya og 
vestre del av Tromsøya har naturlig fjæra som er arealsikret i KPA. Når det gjelder forbindelse og 
tilgang til fjæra for øvrig er situasjonen varierende. Stakkevollan, Borgtun og sentrum har størst 
utfordringer når det gjelder tilgjengelighet til fjæra, og det er bygget få trafikksikre over-
/underganger.  

Regulerte areal til større lekeplasser (strøkslek) mangler i noen boligområder, blant annet Reinen, og 
er mangelfullt opparbeidet i de fleste andre. Kun 6 av 34 lekeplasser står ferdige, en i Tromsdalen, og 
de øvrige sørlige halvdel av Tromsøya. Det er ulike årsaker til dette, og utfordringen nå er hvordan 
dette kan forbedres framover. Strøkslekeplasser for områder som enda ikke er utbygd inngår i 
kartleggingen og til disse knytter det seg rekkefølgekrav i forbindelse med boligutbygging.  

 

 
Figur 41: Status for opparbeidelse av strøkslekeplasser. Grønn: er opparbeidet, gul: delvis opparbeidet og rød: avsatt i 
reguleringsplan men ikke opparbeidet 
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Trafikksikker skoleveg 
Det er gjort en grundig kartlegging og analyse av trafikksikkerhet for alle skolene i byområdet. Dette 
inngår som del av tiltakene i Tenk Tromsø og byvekstavtalen. Analysene ble lagt fram til politisk 
behandling og vedtatt i kommunestyret mars 2019. Trafikksikker skoleveg i utbyggingsprogrammet 
viser et totalbilde der antall-, type og omfang på tiltak i tillegg til kostnadsberegning, er tatt med.  
Alle skolekretser har mangler, men de er størst i Kroken/Skjelnan, Tromsdalen/Reinen, 
Prestevannet/Workinnmarka/ 
Mortensnes og Kvaløysletta. Når kartleggingen er med i grunnlaget for utbyggingsprogrammet, er 
det fordi den viser mangler og behov for infrastruktur. Nye boligprosjekter vedtas med krav til trygg 
skoleveg og kartleggingen har ikke direkte utslag for det enkelte boligprosjekt.  
 
Vannforsyning 
Byområdet har tilstrekkelig 
drikkevannsforsyning til 
dagens bebyggelse. 
Begrensninger i 
vannforsyning gjelder 
slukkevann, som krever store 
uttak av vann på kort tid. 
Dette kan f.eks. gjelde for 
områder med 
blokkbebyggelse på mer enn 
3 etasjer, ytre deler av 
byområdet og for 
utbyggingsområder høyere i 
landskapet. For 
vannforsyning må områder 
med usikker 
slukkevannløsning sikres vann 
gjennom økt tilførsel og trykk.  

Slukkevann i byområdet 
grønt Illustrerer at det i hovedsak er mulig å ta ut 50 l/s i området, med tilstrekkelig resttrykk. Normalt vil det 

bety 25 mVs1 i aktuelt tappepunkt, sammenfallende med maksimal timebelastning, der absolutt 
minimumstrykk er 10 m i høyeste tappepunkt 

gult Illustrerer at slokkevann på 50 l/s ikke oppfylles i deler av området eller at området har begynnende 
kapasitetsproblem 

rødt Illustrerer at det innenfor hele dette området ikke vil være mulig å ta ut 50 l/s uten e vesentlig tiltak på 
eksisterende vannforsyning 

 
Det bør ikke uten videre åpnes for ytterligere blokkbebyggelse i områder som helt eller delvis 
mangler tilstrekkelig slukkevanndekning, slik at kommunen får muligheten til å få dette på plass i de 
allerede etablerte områdene med slike mangler (PBL §27-1).  Uansett nye boligprosjekt har Tromsø 
kommune utfordringer på VA-nettet som vil kreve store investeringer i ny hovedinfrastruktur. Det 
har vært avsatt mellom 100 og 200 millioner til investeringer i HØP årlig, og de neste fire årene vil 
det også investeres omkring 100 millioner årlig. 
 
Avløp 
Status for avløp er vurdert gjennom systemet av pumpestasjoner (avløpspumpesoner) som pumper 
avløpsvann til renseanlegg i hele byområdet. Fra pumpestasjonene går det en overløpsledning til sjø, 
og den slipper ut avløpsvann til sjø i alle avløpspumpesoner som er påvirket av nedbør/snøsmelting. 
Største utfordringer med overløp har Tromsdalen, Sentrum, Sør-Tromsøya og Prestvannet-
Mortensnes området. Det har over en periode vært lagt opp til utstrakt utfylling og utbygging i 

Figur 42: Illustrasjon over slukkevann i byområdet 
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strandsonen. Dette gir utfordringer med håndtering av overvann fra ovenfor liggende arealer, som 
tidligere kunne renne til sjø i strandsonen. Avløpssystemene må bygges om for å redusere 
konsekvensene av utfylling og utslipp. Hele avløpssoner bør over tid fornyes, slik at spillvannet 
pumpes i tette system og overvannet i større grad håndteres i egne åpne/lukka system. 
Sentrumsområdet har deler av det eldste avløpssystemet, men har samtidig flere soner med 
tilfredsstillende oppgradert avløpssystem. Også fortettingsområdene består i mange tilfeller av 
gammelt/underdimensjonert avløpsnett. Økt antall boenheter i fortettingsområdene medfører ofte 
behov for separering/utskifting av nett.  
  
  

6. Oppfølging av utbyggingsprogrammet 
 
Utbyggingsprogrammet skal være et nytt verktøy for planlegging og gjennomføring i Tromsø 
kommune. Som følge av dette foreslås noe endring i planlegging, et oppdatert kunnskapsgrunnlag og 
tydelige ansvarsområder. I tillegg til det betydelige arbeidet som allerede gjøres, vil det kreve bedre 
samordning og endring av rutiner. 
 
Planlegging: 

 Fastsatt arealstrategi og utbyggingsstrategi 
 Samordne tverrfaglig planlegging i kommuneplanens arealdel (KPA) 
 KPA og Utbyggingsprogram som utgangspunkt for investeringer i HØP 

 
Kunnskapsgrunnlag:  

 Kontinuerlig boligkartlegging (boligbygging, boligreserve mv.), boligmarkedsvurderinger og 
dialog med berørte seksjoner om arealplanlegging til boligformål, utbyggingsavtaler mv. 

 Kontinuerlig oppdatering av statistikk om kommunesamfunnet som har betydning for 
vurdering av fremtidig sysselsetting og befolkningsvekst 

 Årlig prognosekjøring i Kompas  
 Kontinuerlig oversikt over infrastruktur og offentlig areal 
 Dialog med utbyggere og grunneiere 

Behov for avklaring av ansvarsområder: 
 Ansvarlig for boligkartlegging knyttet til reguleringsplaner og oppfølging i prognoser, 
 Ansvarlig til befolkningsprognoser knyttet til Kompas og øvrig plansystem, 
 Ansvarlig for revisjon av utbyggingsprogrammet, koblet til HØP, 
 Ressurs som utarbeider temakart og analysekart. 

 
Utbyggingsprogrammet bør revideres regelmessig. Kommunen bør ha en intern gjennomgang årlig, 
som følger opp prognoser og gir innspill til behandling av handlings- og økonomiplanen (HØP). 
Hele utbyggingsprogrammet foreslås revidert minimum hvert annet år, der kontakt med utbyggere 
og politisk behandling er en del av prosessen. 
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7. Rammer for planarbeidet 
 
Under presenteres kommunale vedtak og føringer fra regionalt og nasjonalt hold. 
 

 Kommunale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 26.08.15, slår fast at byveksten skal konsentreres til 
områder der sosial og teknisk infrastruktur er på plass og at utbyggingsplaner bør brukes som 
styringsverktøy i det langsiktige boligpolitiske arbeidet. 
 
Kommunal planstrategi 2016-2019 lister opp ulike planbehov, der Utbyggingsplan er et av disse: «I 
Bolig politisk handlingsplan (29.04.15) ble det vedtatt at det skal lages en utbyggingsplan for å 
samordne boligbehov, arealplanlegging og prioriteringer i økonomiplan.  
 
I kommuneplanens arealdel av 29.03.17, er følgende bestemmelse vedtatt: 
«Utbygging av nye områder avsatt til utbyggingsformål skal skje i samsvar med kommunalt 
utbyggingsprogram for å sikre at nødvendige samfunnstjenester, teknisk og sosial infrastruktur 
etableres i takt med behovet utbyggingen utløser. Dette kan være samfunnstjenester som 
elektrisitetsforsyning, kommunikasjon, herunder gang- sykkelveg, kollektivtilbud, nødvendig 
institusjon for omsorgs- og helsetjenester, skoler, barnehager, friområder, lekeareal og 
grønnstruktur. Krav om utbyggingsprogram gjelder uavhengig av om utbyggingen forutsetter 
område- eller detaljregulering. Utbyggingsrekkefølge skal fastsettes i samsvar med prinsippene om 
samordnet areal-, transport- og boligplanlegging» 
 
Kommunedirektørs ledergruppe besluttet 18.01.18: «Vi skal lage et utbyggingsprogram, dvs. etablere 
en gruppe som får et mandat til å foreslå rekkefølgen for gjennomføring av de planlagte investerings- 
og/eller renoveringsprosjektene til kommunen. Dette inkluderer samordning/samlokalisering av 
prosjekter der man ser synergier.» Mandatet for arbeidet med utbyggingsprogram ble godkjent i 
administrasjonssjefens ledergruppe 22.03.18.  
 
Arbeidet med utbyggingsprogrammet baserer seg på kommuneplanens arealdel (2017) og ca. 35 
kommunale planer eller utredninger bestilt av kommunen. Det gjelder alt fra kommuneplanens 
samfunnsdel og Klima-, miljø- og energiplanen til skolebehovsplan, Byutredning for Tromsø, 
Kommunedelplan for vann- og avløp og Bolig politisk handlingsplan. Både skole, barnehage, helse- og 
omsorg., kultur og idrett, Eiendomskontoret, Vann og avløp og Byutvikling har bidratt med 
fagdokumenter og vurderinger. Mye av plangrunnlaget er redegjort for i Areal til offentlige tjenester, 
Statusbeskrivelse, 2019. 
 
Byvekstavtale for Tromsø. Tromsø kommunestyre og Troms fylkeskommune har vedtatt at man 
ønsker å gå i forhandlinger med staten om en byvekstavtale. Avtalen vil gi Tromsø viktige 
samferdselstiltak der bompenger er forutsatt som en del av finansieringsgrunnlaget. Ved inngåelse 
av byvekstavtalen må Tromsø oppfylle statens nullvekstmål i avtaleperioden. Dette innebærer i 
dagens situasjon at antall kilometer med personbil ikke skal øke selv om befolkningen øker. 
Nullvekstmålet er for tiden under revisjon. Det må påregnes at staten også vil stille krav til 
kommunens arealpolitikk i en byvekstavtale.  
 

 Nasjonale føringer og klimautfordringer 
Globale klimautfordringer med påfølgende nasjonale planer og rammevilkår, er blitt mer styrende for 
kommunenes planlegging. FNs bærekraftmål legges til grunn for kommunens mål, og også for dette 
dokumentet.  
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, spesifiserer en del av 
de nasjonale føringene. Målet med retningslinjene er blant annet at 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 verdiskapning og næringsutvikling og fremme helse, miljø og sikkerhet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til 
klimaforliket er det et mål at veksten i persontrafikk i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Stortinget har gjennom flere meldinger gitt føringer for boligpolitikk. Bolig for velferd 2014-2020, 
samler og målrettet den offentlige innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Den setter tre 
nasjonale mål: 

1. Alle skal ha et godt sted å bo 
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. 

 
Hvert fjerde år utarbeides det dokument der det framgår hvilke nasjonale forventninger som legges 
på den kommunale planleggingen; Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023 av 14. mai 2019, tar opp både planprosesser, bærekraftig utvikling og attraktive og 
klimavennlige by- og tettstedsområder. Forventningen peker på fire utfordringer: 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 
- Å skap et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle 

 
 

8. Vedlegg 
 
Prioritering av boliger, «Boligtabellen» 
Befolknings- og boligframskrivning 
Areal til offentlig infrastruktur og tjenester, statusbeskrivelse 
Areal til offentlig infrastruktur og tjenester Bydelsanalyse 
 
 
 


