
FORVENTNINGSNOTAT 

Regionalt planforum 17.02.2022 

Forslag til detaljreguleringsplan 1911 for Tromsø universitetsmuseum, Mack øst, Sørsjeteen mm. 

Jf. vedlagt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Bakgrunn 

Plan 1911 regulerer for etablering av Norges arktiske universitetsmuseum, hotell på foten til 
Sørsjeteen og et nytt bygningskompleks i kvartalet nedenfor Storgata der Macks bryggeri hadde sin 
virksomhet. Dette kvartalet - Mack øst - reguleres til konserthus, hotell, detaljhandel, kontorer og 
bolig (Mack øst).  

Forslagsstillere: Statsbygg og Mack øst AS. Plankonsulent: Gottlieb Paludan Architects as 

Planområdet dekker ca 108 dekar inkludert vannareal og regulerer for ca 100 000 m2 BRA (inkluderer 
eksisterende kvartaler som ikke skal bygges ut).  Forslaget har blitt konsekvensutredet med fire ulike 
utbyggingsmuligheter og innenfor ni temaer: Byform og bygningsvolum, Grønnstruktur og landskap, 
Sol, skygge, vind, Trafikk og skipstrafikk, Støy, Grunnforhold, Kulturminner, Utfylling i sjø og Byliv og 
sentrumsutvikling. Planforslaget saksbehandles for eventuell utlegging til offentlig ettersyn i april.  

Plankonsulent vil presentere forslaget i møtet. 

Lenke til 3D-modell: Tromsø i 3D (arcgis.com). Velg gjerne scener nederst på skjermen. 

 

Noen viktige problemstillinger/temaer 

1. Allmennhetens interesser - byrom  
Kommunedelplan for sentrum (2008) avsetter draget fra og med det gamle museet ned til 
sjøen til park. Forslaget minsker dette arealet ved plassere museum og hotell her. I forslaget 
skal en park på hotelltaket være en attraktiv erstatning siden man da kan få et helt nytt 
utsiktspunkt. Bruken av dette arealet må ses opp mot bruken av et større offentlig 
bakkeareal. Det har vært mange merknader i prosessen med ny kdp sentrum som omhandler 
tilgang til offentlige parkarealer i nærheten til fjære. Særlig fokus på barn og unges interesser 
når det gjelder byrom og mulighet for ulike aktiviteter. 
 

2. Storskala omdanning 
 
a) Bebyggelse 

Ca. 60 000 m2 nytt BRA (eks. Jekta storsenter har en total BRA på 77 000 m2). Vil endre 
opplevelsen av bebygd og naturlig landskap inkludert kulturminner. Åpne arealer 
nedenfor Strandvegen blir bebygd med volumer og høyder opp til kote + 30. Mack øst får 
høyde opp til kote + 42.   

b) Samfunnssikkerhet  
Store verdier plasseres i lav høyde over havet. Robusthet i forhold til klimaendringer (økt 
nedbør, havnivåstigning, stormflo). 

c) Trafikk  

https://tromso.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=a3d29582dd3146f986690f627d854d8e


Mange nye funksjoner i arealet nedenfor Storgata/Strandveien medfører mer trafikk av 
store kjøretøy til varelevering, renovasjon og busstransport av turister, personbiler til 
anlegg i kjeller og økt antall gående og syklende. Mulige konsekvenser for bybussens 
fremkommelighet, trafikksikkerhet (myke trafikanter, konfliktpunkter) og 
tunnelsikkerhet.    

 

 


