
En miljøby ved Tromsøysundet
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KPS

I Kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategi 2020 – 2032 (17.07.2020) 
(KPS) er kommunens overordnede 
arealstrategi og tre samfunnsmål 
fremlagt. KPS gir først og fremst et 
tydelig signal om at hovedfokuset er på 
bærekraftig utvikling av Tromsø. Dette 
innebærer bl.a. at all arealbruk må legge 
til grunn klima i endring og 
miljøpåvirkning.



BÆREKRAFT:
Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og 

lønnsom.



Planlegging, 
etablering og 
utbygging av en ny 
bydel, et sjønært og 
fremtidsrettet 
prosjekt. Den 
innovative og  
produktive bydelen.
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HAVETS TIÅR:
FN har erklært perioden 2021-2030 til havforskningens tiår, med mål om å 

fremme bærekraftig bruk av havressursene, utvide kunnskap og utvikle 

havøkonomien.



En bydel som kan 
romme nye næringer 
og forskningsmiljøer 
rettet mot 
bærekraftig 
forvaltning av 
havressursene.





http://www.youtube.com/watch?v=3DQAlguEn4c


© SPINN Arkitekter







Rotert utsnitt

H570_323

“Fergeleiet bør rustes opp slik at det kan bli 
et trygt turmål og oppholdssted ved sundet”

“Tromsøbrua ble fredet etter vedtak av 
Riksantikvaren i 2008, blant annet på 
bakgrunn av bruas identitetsskapende 
betydning som landemerke for byen.” GJELDENDE 

KPA



FELLES UTFORDRINGER



FELLES PLAN



(GRUNNLAG FOR 

UTREDNING)



Personfergeforbindelse

En ny personfergeforbindelse over sundet kan være 
enklere å realisere når det sees i sammenheng med 
et byutviklingskonsept. Samordnet areal og 
transportplanlegging er et planprinsipp som er 
manifestert i statlige retningslinjer for 
planlegging.

TRAFIKK



Prinsipielt utsnitt

Utviklingsstrategien er konkretisert nærmere i et 
prinsipielt utsnitt som viser hvordan mange av 
strategiene kan løses langs sjølinjen og E8.
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Byutvikling med miljøfokus

Reglene i utviklingsprogrammet danner til sammen en prinsipiell 
bebyggelsesstruktur som kan være førende for hvordan området for øvrig bør 
utvikles. Reglene bygger på FNs 17 bærekraftsmål.



TRAFIKK

E8s grønne profil

Å etablere en buffer mellom E8 og ny bebyggelse vil gi rom for klimatilpasset 
overvannshåndtering, bedre solforhold til det omkringliggende og nødvendig areal 
til vegetasjon og støyskjerm.
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Sikre kryssløsninger & internveg

E8 har i dag lite tilfredsstillende kryssløsninger. Et mulig 
prinsipp er å etablere planskilte kryss som sikrer av og påkjøring 
uten å måtte krysse motgående kjørefelt fra utviklingsområdet 
og inn til byen eller i retning mot Berg.

En ny internveg på østsiden av bebyggelsen vil skape større 
avstand mot E8 og gi eksisterende bebyggelse mer dagslys og 
utsyn. Profilen bør bestå av fortau, sykkelfelt og bilfelt, 
tilrettelagt for buss. Rundt planskilte kryssområder kan 
internvegen legge seg på innsiden  av transport HUB og annen 
bebyggelse.

TRAFIKK



Gangbro

Nye gangbroer over E8 sørger for god tilgang til 
bådet sundet og Tromsdalsmarka for gående og 
rullende, myke trafikkanter. Plasseringen må 
hensynta eksisterende bebyggelse og plassers nært 
besøksfunksjoner i bydelen og fergestopp.

TRAFIKK
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Transport HUB

For å redusere biltrafikken internt i byområdet kan 
det etableres en transportsentral i nærheten av 
kryssområdene som kan romme bilutleie, 
sykkelverksted, kontorlokaler m.m. Park and ride 
løsning.

TRAFIKK



Bebyggelse som støyskjerm

Mot E8 bør bebyggelsen i størst mulig grad være støyskjerm 
mot uterom. nærmest E8 og i nærheten av kryss kan det være 
naturlig at næringsbebyggelse i 1. etasje kombineres med 
parkering med opphold på tak.

BYMILJØ



Bebyggelse med flere funksjoner

For å redusere transportbehov, gi rom for framtidige 
arbeidsplasser og tilrettelegge for et inkluderende byliv er det 
viktig at områdene rommer flere ulike typer funksjoner og 
formål.

BYMILJØ



Gårdsrom

Gårdsrom bør ha lengderetning nord-sør for å 
sikre optimale lysforhold. Store sammenhengde 
gårdsrom kan gi bydelen et tilskudd til 
uteoppholdsarealet hvor flere kan føle seg 
velkomne.

FRIAREAL



Promenade

Rundt bydelens knutepunkt dvs der hvor 
byferga legger til og i nærheten av transport 
HUB bør det etableres et offentlig byrom med 
tilrettelagt tilgang til sundet. Det kan passe godt 
å legge dette til steder hvor større bekkeløp 
kommer ut pga. overvann

FRIAREAL



Bydelspark

Mellom enklaver av bebyggelse bør det gis 
plass til større friområder med tilrettelagt 
tilgang til sundet, gjerne med småbåthavn og 
naust.

FRIAREAL



Byrom

Rundt bydelens knutepunkt dvs der hvor 
byferga legger til og i nærheten av transport 
HUB bør det etableres et offentlig byrom med 
tilrettelagt tilgang til sundet. Det kan passe godt 
å legge dette til steder hvor større bekkeløp 
kommer ut pga. overvann

FRIAREAL



FRIAREAL

Ishavshallen

Som en del av friarealet i området vil en ny stor 
regional publikumsattraksjon passe godt inn i 
området fordi beliggenheten kan tilretteless 
mht. Trafikk uterom og øvrig bebyggelse.



+
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Lokalisering

Lokalisering foreslås fortrinnsvis i 
Hungerbukta.
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Nøkkelprosjektene



© Vandkunsten© SPINN Arkitekter

Mulighet:

Realisering av viktige nøkkelprosjekt
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Werkspoor Factory / Zecc Architecten

Foto: Stijnstijl Photography

Arena for et nytt næringsliv i Tromsø?

Mulighet:

Rom for nye næringer



© Foto: Ketil Jacobson



Veien videre



ENSJØMODELLEN © OSLO KOMMUNE m.fl.

Planleggingsprogrammet sier at gater, 
plasser og grøntdrag skal sikre 
sammenhengen mellom by, bydel og kvartal. 
Utformingen skal sikre at bydelen og de 
enkelte delområdene får sin identitet.

Hvordan det enkelte bygg forholder seg til 
nabobebyggelse og hvordan det henvender 
seg til det offentlige rom, forutsettes vurdert i 
reguleringsplanene for de enkelte områdene.





Framdrift:

En oversikt (tentativ)



Utfordringer...



Utfordring:

Overvann



Utfordring:

Tomta må bygges

© Ron Røstad



Industri- og byutvikling

© Tom Benjaminsen (iTromsø)



Utfordring:

Trafikkstøy og -sikkerhet
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Utfordring:

Koordinering av offentlige og private grunneiere



Utfordring:

Hensyn til eksisterende boligbebyggelse



Muligheter...



Mulighet:

Sentrumsnær byutvikling



Mulighet:

Vekst med en byvekstavtale



Mulighet:

Utenfor dyrkbar jord, myr og 
naturvernområder



Mulighet:

Tilgang til sundet



Mulighet:

Kort vei til natur og fjell



Takk for oss!

NAIMAK AS


