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1. SAMMENDRAG  
 

Reguleringsplanens formål er å tilrettelegge for en etablering av Aker Solutions’ (heretter «AKSO») 
nye kontor for offshorerettet ingeniørvirksomhet i Tromsø. AKSOs langsiktige utbyggingsbehov er på 
omlag 12.000 m2-15.000 m2 (eks tekniske rom). AKSO ønsker  herunder at det kan tilrettelegges for 
ulike handels- og servicetilbud rettet mot publikum fortrinnsvis i en fase 2 av utbyggingen. Selskapet 
mener sistnevnte sammen med etableringen av en ny teateralmenning og ny fremtidig teaterpark vil 
gjøre dette området mer attraktivt både for besøkende og de som skal jobber i området.  

 

Illustrasjon: Planområde  

Funksjonsanalyse og romprogram legger til rette for opp mot 650 arbeidsplasser i bygningsmassen 
som planlegges utbygd i to faser. Første fase vil bestå av et bygg med rektangulær grunnflate og fire 
etasjer på totalt om lag 7.000 m2 BRA. Fase 2 vil bestå av et selvstendig bygningsvolum på om lag 
8.000 m2. Oppdelingen i to bygningsvolum vil gi en større fleksibilitet i forhold til tidspunkt for 
fjerning av eksisterende bygg i Teaterallmenningen (Norsk Folkehjelp). Det legges opp til en 
bebyggelsesstruktur som er avgrenset og definert av de omkringliggende offentlige gaterommene. 
De to byggene kan forbindes på første etasjeplan, samt med broer høyere opp. Mellom de to 
bygningsvolumene er det en intern kjøreadkomst for varelevering og eventuelt parkeringsareal under 
bygningene. Det er mulighet for 10 parkeringsplasser i mørke arealer i 1 etasje. Hjalmar Johansens 
gate opprettholdes gjennom planområdet som en offentlig kjøregate. Gaten videreføres med 
tilsvarende snitt som i området nord for planområdet med fortau på begge sider og trerekke mellom 
overside veg og fortau. Hovedadkomst til AKSO-bygget vil være fra øst mot Teaterparken Det vil også 
etableres innganger til utleie/publikumsrettet areal fra Teaterallmenningen.   

Teaterparken opparbeides slik at det fortsatt vil være mulig med tilkjøring og avsetting for brukere av 
småbåthavnen, samt snøtipping i vinterhalvåret.  
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2. NØKKELOPPLYSNINGER   
Bydel  
 

Sentrum Sør  
 

Adresse  
 

Strandvegen 

Gårdsnr./bruksnr.  
 

200/1964 m.fl.  

Gjeldende planstatus (regulerings-
/kommune(del)pl.) 

Planidentifikasjons nr. 1300 og 1537 

Forslagstiller  
 

Aker Solutions A/S 

Grunneiere (sentrale)  
 

Tromsø kommune 

Plankonsulent DARK arkitekter AS 
Ny plans hovedformål  
 

Næring, kontor, med mulighet for detaljhandel, 
bevertning, service 
 

Planområdets areal i daa  
 

18.2 (skal revideres og reduseres) 

nytt næringsareal (T-BRA) 15 000 m2  
 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. 
l.)  

 

 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)  

 

Nei  
Samferdels- og miljøetaten 
Statens vegvesen 

Konsekvensutredningsplikt (j/n)  
 

Nei  
 

Kunngjøring oppstart, dato  
 

31.08.2012 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  
 

 

Informasjonsmøte avholdt.(j/n)  
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET  
  

Bakgrunn  
AKSO har lange industritradisjoner i Norge, siden 2004 som det fusjonerte Aker Kværner og fra 2008 
som Aker Solutions. Konsernet er i dag en ledende og internasjonal aktør innenfor 
oljeservicenæringen med virksomheter over hele verden. Tromsø er valgt som hovedlokalisering for 
AKSOs ingeniørvirksomhet i Nord-Norge. Tromsø har et attraktivt bymiljø og store naturkvaliteter 
som vil være viktig for å kunne rekruttere arbeidstakere og sikre en rask oppbygging av AKSO 
virksomhet. Det er forventet økende aktivitet innen oljesektoren i Nord-Norge i årene fremover og 
AKSO vil ha en viktig oppgave som kompetansesenter og leverandør av teknisk kompetanse og 
konsulenttjenester til offshorevirksomhet. Det vil også være et stort potensial for samspill og 
nettverksbygging med etablerte kunnskapsbedrifter, universitetet og forskningsmiljøer i Tromsø, 
spesielt innenfor arktisk teknologi. 

Utvikling og etablering av AKSO vil finne sted parallelt med utviklingen av andre virksomheter i 
sentrum sør i Tromsø. Framsenteret har store utvidelsesplaner, et større hotell planlegges og det skal 
bygges ut flere kvartaler med næringsvirksomhet sør for planområdet. Sammen med eksisterende 
attraksjoner som Polaria og Hålogaland teater vil dette bidra til å skape en bymessig tetthet og et 
potensial for byliv og aktivitet mellom de ulike virksomhetene.  

AKSOs strategi er å ha ca 300 arbeidsplasser i Tromsø innen 2016, med potensiale for ytterligere 
vekst.  Foreliggende planforslag tar høyde for dette.  

Intensjonen med planforslaget    
Intensjonen med planen er å legge til rette for etablering av en bygningsmasse som dekker AKSOs 
behov og supplerende funksjoner rettet mot både AKSOs medarbeidere og allmennheten. I tillegg 
reguleres et parkareal på sjøsiden av bygget; ”Teaterparken” som kan bli et viktig offentlig rom for 
sentrum sør og som vil knytte sammen flere sentrale institusjoner og store arbeidsplasser.   

Det vil legges vekt på høy kvalitet i arkitektonisk utforming, materialbruk og konstruksjon. 
Bygningsvolumet er tilpasset Hålogaland teaters lave bygningsmasse og den småskalige karakter i 
boligbebyggelsen vest for planområdet.  

Hjalmar Johansens gate er en gjennomkjøringsvei som er den primære adkomstvei for bygget både 
for varelevering og personbiltrafikk til parkeringsanlegget.   Eventuelt parkeringsareal ligger på 1. 
etasjes nivå i bakkant av tomten mot Strandvegen. Taxi drop-off og henting foreslås løst med en 
avsettingslomme ved hovedinngangen. I tillegg til hovedinngangen, vil det legges til rette for 
innganger til publikumsrettede funksjoner mot Teaterallmenningen.  

En ny bebyggelse vil dekke arealbehovet for AKSO, samtidig som den er tilpasset de overordnede 
rammer for bebyggelsesstruktur lagt som premiss for Sentrum Sør: ”En videreføring av 
kvartalsstrukturen fra eksisterende sentrum”. 
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Illustrasjon: AKSO og Teaterparken sett fra Tromsøysundet.  
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4. PLANPROSESSEN  
  

Formelt oppstartsmøte med Tromsø kommune ble avholdt 21.08.2012 og oppstart av planarbeid ble 
annonsert 31.08.2012. Grunneiere, rettighetshavere, naboer og myndigheter er tilskrevet.  

I prosessen er det avholdt flere møter mellom kommunen og AKSO/plankonsulent. Det har vært 
avholdt møter med andre aktører i området for koordinering av prosjekter og planer. Møter med de 
ulike aktørene har vist at planforslaget ikke er til hinder for gjennomføring av planene på 
nabotomtene. Tromsø kommune har i tillegg organisert og gjennomført en felles workshop for 
koordinering av interesser og løsninger mellom de ulike utbyggerne i området.   

I forbindelse med en endret volumfordeling mellom byggetrinnene legges reguleringen nå ut på ny 
begrenset høring.  Ved første høringsrunde var det følgende volumfordeling: BT1 ca 10 000 m2, BT2 
ca 5 000 m2. I revidert forslag er BT1 ca 6800 m2 og BT2 ca 8200 m2. Revisjonen omhandler endrede 
byggegrenser mellom byggetrinnene. 
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
  

Kommuneplan/ kommunedelplan  
Området er omfattet av Kommunedelplan for Tromsø sentrum – ”Sentrumsplanen”, vedtatt 
11.06.2008. Området er avsatt til henholdsvis sentrumsformål, vegareal og fotgjengerstrøk.  

Reguleringsplan(er) : 

Gjeldende reguleringsplaner er Planidentifikasjon 1300, Polarmiljøsentret med mer, 20.6.1996 

Gjeldende reguleringsplaner er Planidentifikasjon 1537, Hålogaland Teater, Strandvegen, 
20.3.2002. 

Området er avsatt til kommunalteknisk virksomhet, torg, offentlig og privat trafikkområde, turveg, 
strandpromenade, offentlig bebyggelse og parkbelte i industriområde. 

 Illustrasjon: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner   
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)  
  

Illustrasjon: Tomten sett fra Strandvegen 

Beliggenhet   
Planområdet ligger i sørligste del av ”Sentrum Sør” mellom Strandvegen og sjøen, ca 800 meter fra 
domkirka i Tromsø sentrum. Området har direkte forbindelse til overordnet trafikksystem, 
umiddelbart ved innkjøringen til Sentrumstangenten.  

 

Avgrensning  
Planområdet følger i hovedsak kvartalet som dannes av Strandvegen, Jens Olsens gates forlengelse, 
Hjalmar Johansens gate og Teaterallmenningen. I tillegg er området øst for Hjalmar Johansens gate 
medtatt i planområdet.  

 

Tilstøtende arealers bruk/status   
Det pågår et arbeid i regi av Tromsø kommune med avklaring av arealbruk og utnyttelse i hele 
området ”Sentrum Sør”. Dette planarbeidet er koordinert med arbeidet til kommunen.  

Planområdet grenser til Strandvegen i vest. Strandvegen er fra kommunens side foreslått 
opparbeidet med bredde på 21 meter slik at den kan romme kollektivfelt, kjørefelt og sykkelveg 
parallelt med  fortau.  

Mot nord grenser området til Jens Olsens gates forlengelse. Gaten er forutsatt opparbeidet som en 
offentlig kjøregate enveiskjørt med to felt.  

Mot øst skal Hjalmar Johansens gate opprettholdes for gjennomkjøringstrafikk (under nytt 
Framsenter). Det åpne, i hovedsak ubebygde, arealet mellom gaten og havnepromenaden er i planen 
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foreslått regulert til kommunal infrastruktur, men muligheter for opparbeidelse til offentlig park. Det 
foreslås begrenset kjøring til Polarhavn AS (småbåthavn) med areal for av- og pålessing.  

Sør for planområdet ligger det i dag en eldre panelt murbygning hvor Norsk Folkehjelp har sine 
kontorer. Bygningen ligger i Sjømannsgatas forlengelse. Denne gaten er forutsatt opparbeidet som et 
bredere, offentlige plassrom som skal gi visuell kontakt fra Strandvegen og ned til Hålogaland 
Teater. ”Teaterallmenningen” er medtatt i planforslaget og gitt en bredde på 25,5 meter fra den 
inntrukne nordfasaden til Hålogaland teater. Sør for allmenningen har Tromsø kommune ervervet 
den tidligere «Taxitomta», mens  PEAB planlegger en ny næringsbebyggelse for kontor og handel 
videre sørover.   

 

Eksisterende bebyggelse  
Området er sammensatt med en blanding av nyere tyngre bebyggelse med høy kvalitet og en mer 
spredt næringsbebyggelse med lav kvalitet og til dels midlertidig karakter. Etter lokalisering av 
Hålogaland teater (HT) til området i 2005 er området i ferd med å bli en integrert del at Tromsø 
sentrum. Området har også flere andre viktige offentlige bygg og institusjoner som Fylkesbygget, 
Tromsø kunstforening, Framsenteret og Polaria.  

Norsk Folkehjelp har kontorer, lager og garasjer i en eksisterende bygning med totalt om lag 700 m2. 
Bygningen ligger i den planlagte Teaterallmenningen og må relokaliseres for realisering av dette 
offentlige rommet og for bygging av AKSOs byggetrinn 2.  

Høgskolen har midlertidige undervisningsarealer i en bygningsmasse som strekker seg fra Fram 
senteret og sørover. Bygningsmassen som ligger på sørsiden av Jens Olsens gates forlengelse 
forutsettes revet for gjennomføring av planen.  

  

Ulik kvalitet og bebyggelsesstruktur:  
Tromsø sentrum har en tydelig kvartalsstruktur. Denne blir mer fragmentert i ”sentrum sør” hvor 
flere av de større bygningene fremstår som frittliggende bygg. Flere av disse byggene har et 
ekspressivt formspråk og fremstår som signalbygg langs Tromsøsundet. Eksisterende eldre 
boligbebyggelse består av frittliggende småhus innenfor en klar kvartalsstruktur definert av et 
rutenett av gater.  

Framsenteret har i dag en bygningsmasse med opp til 7 etasjer. Hålogaland teater har et lavt, 
kompakt hovedvolum, mens scenetårnet går opp mot 7 etasjer. Deler av Fylkesbygget utgjør det 
høyeste bygningsvolumet i området med 9 etasjer. Boligområdet på vestsiden av Strandvegen har 2-
3 etasjers bygg.   

Det er planer om tyngre utbygging mot nord, både på Macktomta og på Framsenteret med høyder 
på 6 og 7 etasjer (plan 7 teknisk etasje).  På det nærmeste byggeområdet var et høyhushotell mellom 
21 og 25 etasjer planlagt, men dette vil trolig lokaliseres nord for Framsenteret. I PEABS 
utbyggingsområde i sør vil byggehøydene på lamellene ligge mellom 3 og 6 etasjer.  
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Topografi/landskapstrekk   

 
Illustrasjon: oversiktsbilde som viser foreslåtte prosjekter, mulige planer, sør og nord for 
planforslagets bygg.  

 

Planområdet ligger langs Tromsøysundet med god kontakt og eksponering mot sjøen og fastlandet. 
Området langs Tromsøysundet hadde opprinnelig fjæra som gikk nærmest Strandvegen. 
Planområdet ligger for en stor del på utfylt areal. 

Illustrasjon: historisk bilde av situasjonen før utfylling 1960  
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Illustrasjon: historisk bilde av situasjonen etter utfylling 1965 

Planområdet har ca. 4.5 meters høydeforskjell mellom Strandvegen (ca. kote +7 m) og Hjalmar 
Johansens gate, som ligger på ca. kote +2,5 m. Eksisterende by- og parkområder reiser seg i vest med 
høyder opp mot ca. kote +50 m.  

 Småbåthavnen Polarhavn framstår som et framtredende landskapstrekk mot sjøen. Den ligger bak 
en natursteinsmolo som skjermer for den kraftigste vindretningen fra sør – Balsfjordvinden.  

Illustrasjon: tverrsnitt gjennom byggetrinn 1 fra høydedraget i vest og ned til sjøen  

Klima   
Det er gjennomført en rekke lokalklimaanalyser i området. Langs Tromsøysundet er de dominerende 
vindretninger parallelle med sundet. 40% av tiden fra sørvest om vinteren og 20% av tiden fra 
nordøst i sommerhalvåret.  

I forbindelse boligutviklingen på Strandkanten ble det utført lokalklimaanalyser av Asplan Viak:   

o Tromsø kommune, 2001. Håndtering av klimaarbeider for Strandkanten i Tromsø. Asplan Viak  

o Veidekke Trondheim, 2001. Felt VIII: Redegjørelse av klimahensyn, Asplan Viak  

Strandkanten ligger like sør for planområdet og har tilsvarende lokalklimatiske forhold. 
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Det er to målestasjoner i Tromsø; måleren for Værvarslinga for Nord-Norge og måleren på Langnes 
Lufthavn. Stasjonene ligger forholdsvis nær hverandre, men ulikheter i målingene viser hvordan 
vinden styres av de store fjellkjedene og mindre terrengformer i området. Mest relevant for 
undersøkelsesområdet er målingene fra Værvarslinga for Nord-Norge.   

 

Illustrasjon: Fremherskende vind november – mars  

Vindhyppighet: Hovedtyngden av vind kommer inn sundet fra Balsfjord fra sør-sørøst, men dreier inn 
mot undersøkelsesområdet fra sør-sørvest.  

 Balsfjordvinden som dreier inn mot området fra sør-sørvest:  

- 40 % av vintervinden kommer fra sør-sørvest og treffer Tromsøya på østsiden  

- Det er en kald og klar vind som opptrer i nedbørsfattige perioder over lengre perioder i strekk  

- Den oppfattes som hyppig, men ikke spesiell sterk. 

Vindhyppighet: Hovedvindretningene om sommeren er delvis vind fra havet som dreier inn sundet og 
treffer undersøkelsesområdet fra nord-nordøst samt vinden fra sør-sørvest som dreier inn fra sundet 
– Balsfjord   

- I 20 % av tiden kommer kald vind inn fra nord-nordøst. Det er sjelden høye temperaturer når det 
blåser fra denne retningen. I slike perioder er det stor forskjell på å oppholde seg i le eller lo av 
vinden,   

- 15 % av tiden kommer vinden fra sør-sørvest. Dette er varm vind og inntreffer når vinden står fra 
øst-sørøst og dreier inn sundet fra sør-sørvest. Situasjonen forekommer sjelden, men gir de varmeste 
dagene.  
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- Solgangsbrisen som følger finværet, kommer fra nord-nordvest og inntreffer i 5-7% av tiden med 
vind  

 

Illustrasjon: Fremherskende vind mai – august  

Oppsummering fremherskende vindretninger 
Tomta er eksponert for vind. Om sommeren er det den framherskende vinden fra nord- nordøst. Om 
vinteren er det vinden fra sør-sørvest som dreier inn fra Balsfjord som er framherskende.  Vinden 
varierer med 180 grader sommer og vinter. Begge vindretningene oppleves som kalde og 
ubehagelige og bør derfor dempes.  

Eksisterende situasjon  
I dag ligger Framsenteret på tvers av framherskende vindretning og skaper med sitt overbygde 
gateløp en vindtunnel. Området forøvrig er åpent og uten særlige tiltak som bidrar til å gi le eller 
redusere vindhastighet.  

Framtidig situasjon  
Den foreslåtte bygningsmassen i dette planforslaget forventes ikke å gi vesentlig endringer for 
lokalklimaet i området. Bygningsmassen er delt i to frittstående bygningsvolum som bidrar til å bryte 
opp fasadene langs vindutsatte gateløp.  

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold  
Området består av utfylt masse. Dette har vært til dels forurenset masse/avfall og det er ingen 
naturlig vegetasjon i området. Det er en trerekke parallelt med skulpturene ved inngangsplassen ved 
HT og noe vegetasjon langs Hjalmar Johansens gate og langs strandpromenaden.  
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Grønne interesser  
Parkdraget nedenfor ”Kunstforeningen” er det viktigste grøntområdet i Sentrum Sør. Parkdraget er 
et viktig byrom og er forutsatt forlenget til sjøen i overordnede planer. Det er anlagt kultur 
Strandpromenade med varierende standard og utforming langs sjøkanten. Den har potensial til å bli 
en viktig sammenbindende struktur som forbinder viktige målpunkter/institusjoner i området med 
boligområdene, sentrum og eksisterende og fremtidige parkrom (Teaterpark, Kunstforeningspark).  

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminer   
Det er ingen kulturhistoriske interesser innenfor planområdet.  

Det tidligere sykehuset, nå Fylkeshus, og ”Kunstforeningen” er to viktige historiske bygninger fra 
forrige århundreskifte. Disse to historiske monumentalbyggene utgjør unntaket i Sentrum Sør som 
tidligere har vært preget av mindre fiskerboliger langs sjøen. Den opprinnelige kystlinjen som 
Strandvegen fulgte er det ikke bevart spor av.  

 

Veg og trafikkforhold   
Strandvegen og tunnelinnslaget på oversiden av Strandvegen hører til det overordnede 
fylkesvegnettet. Hovedadkomst til bygget vil være fra Hjalmar Johansens gate som nås fra krysset 
med tunnelinnslaget/ Strandvegen eller fra sør fra krysset mellom Strandvegen og Hjalmar Johansens 
gate. I tillegg er det atkomst til området for syklende og gående via Teaterallmenningen og 
Havnepromenaden/Teaterparken.   

 Det overordnede vegnettet gjennom området – Strandvegen - har i dag relativt stor trafikkbelastning. 
I sommersesongen er det en stor mengde turistbusser til Polaria. Trafikken i Hjalmar Johansens gate 
er forholdsvis begrenset og bare knyttet til atkomst til området. Trafikken i området er utredet i 
forbindelse med områdeplan for Sentrum Sør.  
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Illustrasjon: biladkomst. 
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Illustrasjon: Tverrsnitt Strandvegen  

 

Illustrasjon: Tverrsnitt Hjalmar Johansens gate. 

Innenfor planområdet er det planlagt inntil 10 parkeringsplasser under terreng. 

 

Støy  
Trafikken på Strandvegen skaper noe støy til øvre del av området.  Fasader utformes med nødvendig 
støydemping iht Tek 10. 
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Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning  
Det er god kollektivdekning langs Strandvegen. Kommunen planlegger egen kollektivtrasé langs 
Strandvegen og ønsker anlagt holdeplass ved Teaterallmenningen.  

 

Vann og avløp   
Det er offentlig vann- og avløpsnett i området. Det er behov for omlegging av deler av nettet i 
forbindelse med utbyggingen.  

Hovedavløpet til Strandveien renseanlegg ligger midt over tomten. Dette avløpet kommer nordfra 
ned Jens Olsens gate og sørfra ned Sjømannsgata. Avløpet samles så i en felles kum midt mellom de 
to nevnte vegene og renner tvers over tomta i en 1000 mm betong kulvert til renseanlegget. Langs 
deler av den samme traseen ligger det også en Ø110 mm vannledning som krysser tomten sammen 
med Ø1000 mm kulverten. Vann og avløpsledningene er fra 1994.  

I tillegg ligger det en 1000 mm kulvert (nedgravd) i tomtas sørlige side. Dette er en kulvert som ikke 
er virksom og som det ikke er mulig å se utløpet på.   

VA anlegg planlegges lagt om i forbindelse med nybyggene slik at det blir liggende mellom byggetrinn 
1 og 2. 

 

Illustrasjon: Eksisterende VA situasjon på tomta. (Grønn: avløp, blå: vann) 

Strømkabler.  
Det går en 66kV hovedstrømkabel tvers over feltet. Denne kabelen går opp til Troms kraft 
trafostasjon plassert i fjellet ved tunellinnslaget. Tomta krysses også delvis av en 11 kV kabel og av 
lavspent. 
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Illustrasjon: Kabelkart fra Troms kraft.  

Strømkabler planlegges lagt om i forbindelse med nybyggene slik at det blir liggende mellom 
byggetrinn 1 og 2. 

Avfall  
Det vil bli lagt til rette for intern sortering av avfall og avfallsrom på gateplan ved innkjøring mellom 
byggene.   

Energi  
Det er opplegg for fjernvarme i området.  Det vil etterstrebes miljøvennlige energikilder. 

Privat og offentlig servicetilbud  
Området er sentralt og har god tilgang til servicetilbudet i Tromsø sentrum. Det er i tillegg under 
utvikling styrket lokalt servicetilbud med dagligvarehandel på nabotomt i sør (PEAB) og tilgangen på 
ulike service-/bevertningstilbud vil øke.  
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Naturgitte forhold  
Beregnet middelhavsstigning for Tromsø er 18-20 cm i 2050, og 50-63 cm i 2100 ut fra ulike 
fremtidsbilder. Høyeste observerte vannstand i dag er 2 meter, beregnet stormflo er for 2050 35 cm 
over forhold i dag, dvs 235 cm og for 2100 287 cm. Kilde: «Klimatilpasninger – Veiledning om mulige 
tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)».   

Høyest observerte vannstand i Tromsø er til kote 2,0 m. Tromsø kommune stiller krav om innvendig 
høyde på sluk til kommunal ledning på pluss 90 cm ved naturlig fall. Dette medfører minimum 
gulvhøyde på 4,0 meter. Ved gulvnivå +3,1 meter eller lavere må avløpsvann pumpes til kommunalt 
nett.   

- Radon: Lavest målte verdier (0-5 % boliger med 200 Bq/m3) jf Kommuneplanens arealdel 2007.  

- Grunnforhold: Utfylt areal  

 

Infrastruktur 
- Trafikk: Området har god tilgjengelighet med direkte tilknytning til hovedtrafikksystemet i Tromsø 
(tunnel og Strandvegen).   

 

Byggegrunn: (Basert på Norconsults rapport: Grunnforurensning og VA/ledninger 
Strandvege 18 Tromsø 2012-10-08) 

Det utfylte området ble trolig benyttet som kommunal fylling over en kortere periode og antas 
dermed å inneholde en betydelig mengde husholdningsavfall og annen type variert kommunalt avfall. 
Tomt for nytt kontorbygg ble utfylt før 1965, trolig for ca 50 år siden. De lavere delene av massene vil 
være sterkt påvirket av sjøvannsutvasking. Middel høyvann har kote +0,78 m og middel spring 
høyvann +1,06 m. Sjøvannspåvirkingen medfører trolig at mye av avfallet er nedbrutt og/eller vasket 
ut. Det er lite av avfallet i de lavereliggende delene (under kote 1) som kan identifiseres. Det 
identifiserbare avfallet består primært av rivningsavfall som mur og plankerester.  

Det er derfor kun i den øvre delen av fyllingen, opp mot strandveien det ble funnet restavfall som 
ikke er betydelig omdannet. Det øvrige avfallssjiktet var så sterkt omdannet at opphavsmaterialet i 
begrenset grad lot seg identifisere.  

Det er kun en av de 7 prøvene som havner i tilstandsklassen svært dårlig. Videre er det en prøve som 
klassifiseres som moderat forurenset og 5 prøver som havner i tilstandsklassen god eller meget god. 
Dette er ikke overraskende og i tråd med hva man finner i andre fyllinger.  

Konsekvens for tiltak i området  

Forurensingsnivået er generelt så lavt at deponering av masser ikke vil være problematisk, dvs. de 
kan benyttes til dekk masser i vanlige deponier. Fyllinger preges generelt av store variasjoner i hva 
som er fylt og hvor. Det er derfor svært sannsynlig at noen masser som er betydelig mer forurenset 
befinner seg i fyllingen. Den ene prøven som var i tiltaksklassene svært dårlig var tatt fra ca 2,5 m dyp 
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og i nedre ytterkant av tomta. Det var C12-C35, som er en tyngre olje fraksjon, som ble funnet i en 
høy konsentrasjon (svært forurenset). Konsentrasjonene er likevel innenfor det som er enkelt å 
deponere, det vil si kan tas imot på nærliggende fylling.  

Nærmeste deponi som kan ta i mot forurensede masser er Stormoen i Balsfjord kommune. Alle 
masser som inneholder søppel er forurenset og bør deponeres der eller på annet godkjent deponi. 
Masser som skal benyttes som fyllmasser kan ikke inneholde organisk avfall, jern og trerester da det 
da ikke er egnet som fyllmasser og heller ikke å betrakte som rene masser. Dette betyr at en stor del 
av massene bør kjøres bort selv om forurensingsnivået ikke nødvendigvis er høyt. Lukt og gass 
kommer ofte som følge av innhold av organisk materiale i massene. På grunn av alderen til fyllingen 
er det organiske materialet generelt sterkt omdannet og med unntak av noe treverk var ikke 
opphavsmaterialet mulig å identifisere. Deler av dette materialet får sterk lukt og en oljeaktig 
konsistens, prøver viser imidlertid at dette materialet rent kjemisk ikke nødvendigvis er spesielt 
forurensende. Materialet kan likevel medføre problemer med gass, setninger etc.  

En stor del av de forurensede massene må graves opp og deponeres på grunn av at første etasje 
nivået opp mot Strandvegen ligger under eller ned mot dypet til disse. Mot øst vil de forurensede 
massene ligge dypere siden depotet vil følge den opprinnelige havbunnen. En del andre bygg i 
området har latt fyllingsmassene ligge og så isteden gjennomført tiltak med tetting og mekanisk 
ventilering for å sikre at eventuell gass ikke siger inn i bygget. Norconsult anbefaler ikke denne 
løsningen da det er begrenset tykkelse på de forurensede massene slik at det er praktisk mulig å 
fjerne kilden og fordi en ventileringsløsning som bare fjerner symptomene medfører at massene ikke 
kan fjernes på et senere tidspunkt. I tillegg vil det være et risikomoment knyttet til at man er 
avhengig av at den tekniske løsningen fungerer over tid både med tanke på tetting/membran og 
mekanikk. 

 

Prosjektgitte forutsetninger:  
 Utnyttelse, byggehøyder og krav om utforming av fasader er fastsatt i bestemmelser til planen.  

Telefoni og fiberoptikk  
Området er tilknyttet telefonnettet, med god mobildekning og mulighet for tilknytning til bredbånd.  

 Privatrettslige bindinger  
Det er ingen privatrettslige bindinger knyttet til planområdet. Avklares med eiendom. 
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6. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER  
 

Konsekvensutredning er ikke aktuell, da størrelse og omfang ikke omfattes av forskriften (BRA for ny 
bebyggelse er under 15 000 m2).   

7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

  
Illustrasjon: Illustrasjonsplan  

 

  

Innledning  
Planområdet er en del av Tromsø sentrum og er et område med stor betydning for Tromsøs videre 
utvikling. Bydelen fremstår som et robust område som i motsetning til andre sentrale byområder i 
Tromsø sentrum som ikke tåler høy utnyttelse. Det er allerede etablert flere store programmer i 
området som Framsenteret, Hålogaland teater, Fylkeshuset og Kunstforeningen. For Framsenteret 
foreligger det planer om betydelig utbygging. Det er også interessenter for utbygging på tomter nord 
og sør for planområdet .  
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Planforslaget vil sikre en videreføring av sentrumskarakter med definerte gaterom, aktivitet på 
gateplan og en relativt høy og effektiv utnyttelse av tomtearealet. Det er lite restareal/trafikkareal 
innenfor tomten/formålsgrensen og dette gir en god utnyttelse av arealet, på tross av relativt 
moderate byggehøyder. Planforslaget innebærer en utnyttelse (TU) på 300 %.  

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planidentifikasjon 1300, Polarmiljøsentret med mer, 20.6.1996 

Planidentifikasjon 1537, Hålogaland Teater, Strandvegen, 20.3.2002. 

Sentrumsplan har regulert området ”O3” til offentlig formål. Reguleringsplanforslaget foreslår dette 
endret til nærings- og parkformål.  

Planforslaget skal gi en fleksibel ytre ramme for utforming av et bygg av høy arkitektonisk kvalitet. 
Overordnede rammer for utforming og volum fastsettes i planen, i tillegg til gode trafikale løsninger 
for gående, syklende og kjørende (atkomst til området) og offentlig parkområder ned mot 
havnepromenaden.  

Det er i utviklingen av planforslaget gjort alternative vurderinger for utbyggingens arealstørrelse og 
volum.   

Organisering av bygget 

Det foreslås en bygningsmasse med to hovedvolum. Første byggetrinn er planlagt som et 
rektangulært atriumsbygg med en klimatisert lysgård.  Det valgte bebyggelsesmønsteret tar 
utgangspunkt i eksisterende gateløp og legger sine fasader langs byggelinjene for å definere et 
tydelig gaterom og videreføre kvartalsstrukturen i området.  

Bygningsmassen er planlagt med en inntrukket og åpen sokkeletasje som formidler overgangen 
mellom det øvre Strandveg-nivået på kote ca +7.0 m og Hjalmar Johansens gate som ligger på nivå 
med Strandpromenaden på kote 2.5 m.  De to bygningsvolumene kan knyttes sammen i bakkant av 
første etasje og eventuelt ved en innglasset gangbro i 3. eller 4. etasje. 

Atriumsbygget som utgjør første byggetrinn er organisert rundt en overdekket lysgård. Første etasje 
rommer arealer som kombinerer kantine, kaffebar og resepsjon. Disse arealene henvender seg mot 
Teaterallmenningen.  

Arbeidsarealene er lokalisert i etasjene over og rundt det overdekkede atriet. I ytterkant av bygget 
befinner de åpne arbeidsarealene mot vinduene og med optimale dagslysforhold. I sonen innenfor 
ligger møterom og støttefunksjoner og fungerer som en buffersone mot sosiale soner og adkomst 
som skjer i forbindelse med atriet.  

Tomteområdet for byggetrinn 2 kan opparbeides midlertidig tilpasset med Teaterallmenningen når 
eksisterende bygningsmasse er fjernet.  

Varelevering til bygget vil hovedsakelig foregå fra fortauskant og parkeringslommer satt av til dette 
formålet i Hjalmar Johansens gate.  
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Fasader på bakkeplan langs Hjalmar Johansens gate og Teaterallmenningen skal være mest mulig 
transparente og åpne med mulighet for publikumsrettede funksjoner og innganger.  

 

Illustrasjon: Fra Hjalmar Johansens gate  

 

 

Illustrasjon: Fra Strandvegen  

 



27 
 

Reguleringsformål  
Hovedformålet i planen er næring med underformål kontor, detaljhandel, service og bevertning. I 
tillegg er det turveg/strandpromenade, offentlig friområde – park og offentlig veg med fortau 
(Hjalmar Johansens gate). Eksisterende renseanlegg er opprettholdt og gitt formål vann og 
avløpsanlegg. 

Byggeformål    
I nedenstående skjema vises en oversikt over nye byggearealer innenfor område for bebyggelse i 
planen. Tillatt bruksareal (T-BRA) for ny bebyggelse i planen settes til maksimum 15 000 m2.   

 

byggetrinn 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt areal i begge byggetrinn: 

 

 

 

 
Planen omfatter ny bebyggelse for AKSO og utleieareal kontorer med mulighet for supplerende 
handel og service. Hovedformålet i planen er næring – kontor og veg, teknisk infrastruktur kombinert 
med grønnstruktur.  

Det er regulert en mulig fremtidig fysisk forbindelse mellom de to bygningsvolumene med gangbroer 
som utformes i glass (transparent uttrykk).  

Avgrensing av ny bebyggelse er regulert med byggelinjer mot Strandvegen, Teaterallmenningen, og 
Jens Olsens gates, og byggegrense mellom byggetrinnene og mot Hjalmar Johansens gate. 
Byggegrensene vil være sammenfallende med eiendomsgrenser.   

  

Topografi/landskapstrekk  
 

 (Byggetrinn1) 
 

1 etg.  
BRA m2 

2. etg  
BRA m2 
 

3. etg.  
BRA m2 

4. etg.  
BRA m2 

tak 
BRA m2 

Samlet 
areal  

støttefunksjoner  
1625 

     
1625 

Kontor og møterom   
1203 

 
1791 

 
1791 

  
4785 

Tekniske rom      
420 

 
420 

Samlet areal        
6830 

Totalt 
BT1+BT2 

Areal BRA Samlet areal BRA 
BT1+2 

BT 1  6830  
BT2  

8170 
  15 000 
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Ny bebyggelse viderefører i utgangspunktet strukturen fra eksisterende bebyggelse i området ved å 
innordne seg rutenettsstrukturen. Bebyggelsen har byggehøyder og volum som tilpasser seg 
Hålogaland teater og bakenforliggende boligbebyggelse. Bebyggelsen vil formidle overgangen 
mellom Strandvegen og sjøfronten.  

Den valgte bebyggelsen i forslaget er i henholdsvis 4 og 5 etasjer. Inngangen har henvendelse mot 
Hjalmar Johansens gate og markert med en inntrekning av hele fasadelivet i første etasje – en 
utforming som både er en videreføring av tilsvarende volumutforming på Hålogaland teater og et 
virkemiddel for å gi litt ly for ruskevær.  

Illustrasjon: Området sett fra Tromsøysundet 

 

Volumstudier 
Det har vært utført alternative studier på flere nivåer. Det har vært gjennomført et skisseforslag i 
forbindelse med et hotellprosjekt av Snøhetta arkitekter, i tillegg til at DARK arkitekter har gjort en 
analyse av tomt og byggeprogram.  

1                                             2                                                3                                               4

 

5           6 
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1)Tre lameller i 3 etg:  Ikke egnet for en bruker, mange kjerner, lite energieffektiv (forholde 
fasade overflate og gulvareal.) 

2) Et rektangel: i 3 etg: Uegnet for fasing, flere byggetrinn og flere leietakere. 

3) Kvadrat og lamell i 4-5 etg: Egnet for en bruker + utleieareal i lamell. Kvadrat og hovedinngang 
plassert feil ifht. renseanlegg. 

4) Kvadrat og lamell i 4-5 etg:  Hovedinngang i kvadrat med gunstig plassering ifht. renseanlegg, 
tilrettelegger for gunstig fasing med to byggetrinn. Lamellens to 
nederste etasjer henvender seg mot Teaterallmenningen. 

5) Rektangel og lamell:  Hovedinngang i rektangel med gunstig plassering ifht. renseanlegg, 
tilrettelegger for gunstig fasing med to byggetrinn. Lamellens to 
nederste etasjer henvender seg mot Teaterallmenningen. 

6) rektangel x2: Hovedinngang i rektangel med gunstig plassering ifht. renseanlegg, 
tilrettelegger for gunstig fasing med to byggetrinn.  

Klima   
De framherskende vindene kommer parallelt med sundet og de langsgående hovedgatene; 
Strandvegen og Hjalmar Johansens gate. Om sommeren fra nordøst og om vinteren fra sydvest.   

 Bebyggelsen er brutt opp i to volum og det er foreslått en opparbeidelse av teaterparken med 
variert topografi og styrket vegetasjon for å redusere vindhastighet og skape lesoner.  

Av hensyn til beregnet havnivåstigning og framtidig stormflo stilles krav om minimum gulvhøyde 1. 
etasje på kote +4,0 meter med selvfall til påslipp. Dette er i henhold til kommunens krav.  Det er i 
prosjektet tatt høyde for en pumpekum i byggets 1. etasje, og etasjen kan da legges på kote +3,1. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold  
Etablert vegetasjon i området forsterkes. Eksiterende trerekke foran HT beholdes som en del av 
Teaterallmenningen og Teaterparkens utforming. 

 

Grønne interesser/landskapsplan   
Det er i planområdet regulert tre sentrale områder for å styrke grøntstruktur og offentlig 
tilgjengelighet:  

1) Videreføring og styrking av Strandpromenaden som en gjennomgående forbindelse med 
visuell og romlig kontakt til Tromsøysundet. Promenaden oppgraderes i forbindelse med 
utbygging. Strandpromenaden har sammenhengende forbindelse gjennom området til 
Strandvegen og markeres med et sammenhengende fast dekke. Dekket må ha sammenheng 
med området omkring og må avklares på overordnet nivå.  

2) Teaterparken som et åpent, offentlig rom for å knytte sammen de eksisterende og framtidige 
institusjonene i området; Framsenteret, teatret og AKSO.  
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3) Teaterallmenningen gir visuell kontakt og en god gangforbindelse fra Strandvegen til teatret 
og strandkanten. Allmenningen vil også styrke vegetasjonsinnslaget i området. Den 
viderefører dimensjoner og linjeføring fra eksisterende forplass ved teateret.  

 

Landskapsplan  
Det er utarbeidet illustrasjoner som viser Teaterallmenningen og mulig senere opparbeidelse av 
Teaterparken, som illustrert nedenfor. 

 

Illustrasjon: Mulig opparbeidelse av Teaterpark, Teaterallmenning og renseanlegg. FORELØPIG 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner   
Det er ingen kulturminner innenfor planområdet.  

Veg og trafikkforhold   
Biladkomst til området fra Hjalmar Johansens gate.  Eksisterende adkomst til renseanlegget 
opprettholdes.   

Offentlig gangforbindelse og sykkelforbindelse gjennom området.  
 Strandvegen er hovedtrafikkåre gjennom området. Vegen oppgraderes med kollektivfelt og 
sykkelfelt.  

 Støy  
Utredes i forbindelse med “Sentrum Sør”.  

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning  
God tilgjengelighet til Strandvegen og kollektivtransport. Det avsettes areal til holdeplass.  

Vann og avløp   
Omlegging av eksisterende føringer er forutsatt gjennomført som del av prosjektet.  

Avfall  
Det vil bli lagt til rette for intern sortering av avfall og avfallsrom på gateplan ved innkjøring mellom 
byggene 
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Energi  
Mål om utforming av bygg og materialbruk som minimum tilfredstiller energiklasse B. 

  

  

8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET   
  

Overordnede planer og vedtak  
Planforslaget bidrar til å videreføre ambisjoner i overordnede planer om en ny sentrumsbydel i sør. 
Formålet er endret i forhold til overordnet plan, mens en kvartalsstruktur er videreført i forslaget.  

  

Eksisterende reguleringsplaner  
Planforslaget har ingen negative konsekvenser for tilstøtende planer. Planer i området samordnes 
gjennom kontakt mellom aktørene og felles workshop organisert av Tromsø kommune.  

 

Eksisterende bebyggelse  
Planlagt etablering av Teaterallmenning vil kreve riving av eksisterende bebyggelse i forlengelse av 
Sjømannsgata. Norsk Folkehjelp eier bygget og har en leieavtale på grunnen.  

Eksisterende brakkebebyggelse på planområdet som benyttes av Høgskolen vil måtte rives sør for 
Jens Olsens gate. 

Ny bebyggelse vil ha konsekvenser for utsikt mot øst fra bakenforliggende boliger, men ny 
bebyggelse erstatter eksisterende brakker og virkningen er slik sett moderate.  

Planforslaget vil totalt sett ha positive konsekvenser for utvikling av Sentrum Sør som en attraktiv og 
sammenhengende bydel.  

  

Topografi/landskapstrekk  
Det er i dag få forbindelser mellom Strandvegen og sjøfronten. Planforslaget bidrar til å forbedre 
sammenhengen mellom bakenforliggende bydeler og sjøen. De topografiske sprangene vil formidles 
gjennom tilrettelagte forbindelser med gode stigningsforhold.  

Planen tar hensyn til beregnet havnivåstigning ved fastlegging av nedre kote for overkant 1. etasje til 
kote +3,1 m. 

Klima  
Dagens situasjon har svært åpne og utsatte partier. Ny bebyggelse og den foreslåtte opparbeidelsen 
av Teaterparken vil føre til forbedring av eksisterende vindproblemer i området.   Sol- og 
skyggestudie viser at utbyggingen ikke vil føre til vesentlig skyggelegging ut i eksisterende bebyggelse.  
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Illustrasjon: Sol- skyggestudie 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold  
Ingen konsekvenser.   

 

Grønne interesser  
Ingen konsekvenser (barn og unge).  

  

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner   
Ingen konsekvenser.  
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Veg og trafikkforhold   
Planforlaget legger til rette for opprusting av Strandvegen og Hjalmar Johansens gate. 

Parkeringsdekningen er lav med om lag 10 plasser som vil ha få konsekvenser for trafikkavvikling i 
området.  

 

Støy  
Støybelastning fra Strandvegen ivaretas i byggesaken i henhold til nasjonale krav.   

  

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning   
Utbygging gir økt grunnlag for offentlig kommunikasjon i området.   

  

Vann og avløp   
Omlegges som del av utbyggingen.   

 

Energi  
Ingen konsekvenser.  

  

Privat og offentlige servicetilbud  
AKSO etablerer en kantine for sine ansatte og det vil bli arbeidet for å finne driver som kan bruke 
dette arealet til servering for allmennheten etter kontortid. Det vil være et åpen foajeareal med 
kaffebar som vurderes holdt åpent for publikum også på dagtid.  

Risiko og sårbarhet  
Ingen konsekvenser  

Telefoni og fiberoptikk  
Ingen konsekvenser  

  

Konsekvenser for næringsinteresser  
Tiltaket bidrar til å styrke Tromsø som et viktig senter for teknologi- og kunnskapsbaserte næringer.  

  

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen  
 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale  
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9. UTTALELSER OG MERKNADER  
  

Det er mottatt ti merknader til varsel om oppstart av planarbeidet. Sammendrag av uttalelser og 
merknader med forslagstillers kommentar.   

1. STATSBYGG 
Primært er kommentarene rettet mot hotellregulering og hvilke konsekvenser et høyhus vil få for 
dagslys til kontorene i Framsenteret og lokalklima.  

Statsbygg viser avslutningsvis til ytterligere utbyggingsbehov for Framsenteret etter at byggetrinn 2 
er avsluttet. De vurderer det som ønskelig at et slikt byggetrinn 3 realiseres sør for byggetrinn 2, dvs 
på tomten som er tiltenkt hotellformål.  

Planforslaget omfatter en liten del av Statsbygg sin festet tomt, som i dag er avsatt til parkering for 
småbåthavnen, og ber om at dette justeres slik at Statsbygg sine nåværende eller fremtidige arealer 
ikke inngår i planområdet. 

Forslagsstillers kommentar 

Merknadene som berører planområdet dreier seg om et parkeringsareal til småbåthavnen, som er på 
festet tomt fra Tromsø Kommune i følge Tromsø kommune. Den eksisterende parkeringen vil ligge i 
konflikt med området avsatt til strandpromenade. Parkeringsplasser til småbåthavnen forelåes flyttet 
i planforslaget til forlengelsen av Jens Olsens gate, innenfor planens avgrensning. Forslagstiller 
foreslår at plangrensen opprettholdes og inkluderer dette området for slik å kunne gjennomføre en 
helhetlig plan rundt park og strandpromenade. 

2. FYLKESMANNEN I TROMS 
Fylkesmannen vektlegger fire temaer som viktige for planarbeidet; universell utforming, 
samfunnssikkerhet, 100-metersbeltet langs sjø og støy.  

Forslagsstillers kommentar 

Universell utforming legges til grunn for utforming av utearealer, bl.a. Teaterallmenningen. Det er 
ikke framkommet spesielle sårbare eller risikofylte forhold ved prosjektet eller planområdet. 
Støyforholdene vurderes ikke å være problematisk for kontorformål og tilstrekkelig lydkrav vil bli 
ivaretatt i detaljutforming av fasader.  Det tilrettelegges for ferdselsmuligheter for gående langs 
sjøsiden i nord- sør retning, samt ferdselsmuligheter for gående gjennom planområdet. Hensynet til 
rekreasjon, pause i arbeidsdagen, jogging etc. vil kunne ivaretas i planområdet i fm etablering av 
Teaterparken. 

3. NORSK FOLKEHJELP 
Norsk Folkehjelp fester eiendommen gnr 200 bnr 2287 og er eier av bygningen. Bygningsmassen er 
på 675 m2 og areal og lokalisering er i tråd med Norsk Folkehjelps behov. Norsk Folkehjelp ønsker 
lokaler i ny bebyggelse under de samme betingelsene som i dag.  
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Forslagsstillers kommentar 

Bygningen er lokalisert i det området som er tiltenkt Teaterallmenningen i overordnede planer og i 
foreliggende detaljregulering. Bygningen må fjernes og tomteeier Tromsø kommune må inngå en 
avtale om kompensasjon for Norsk Folkehjelp før Teaterallmenningen kan realiseres. For Aker 
Solutions vil det være av størst betydning å få bygningen fjernet når byggetrinn 2 skal påbegynnes.  
Dette antas å gi tilstrekkelig tid for kommunen og Norsk Folkehjelp til å finne en løsning .   

4. TROMS KRAFT NETT AS 
Tromsø kraft ønsker å delta i planarbeidet for å sikre at konsekvenser ved tiltaket for elanlegg og 
framtidig forsyningsbehov blir ivaretatt.  De ønsker en tidlig avklaring av ev. alternativ 
energiforsyning til anlegget og avklaring av behov i forhold til lokal kapasitet.  

Forslagsstillers kommentar 

Prosjekterende har været i kontakt med Troms Kraft. Energibehov for anlegget er under utarbeidelse 
for kartlegging av kostnader i fm tilknytning til fjernvarme etc. 

5. HÅLOGALAND TEATER 
Teatret er Nord-Norges største kulturinstitusjon og har et stort publikumsbesøk som tilsier at god 
adkomst er viktig. Fotgjengerforbindelse nordover er i dag svakt definert og svært vindutsatt.  

Det er viktig for teateret at det ikke bygges inne, men blir synlig i bylandskapet. Teaterallmenningen 
er et viktig grep i så måte.  

Det påpekes at skulpturparken som er etablert ikke har et heldig naboskap i renseanlegget.  

Forslagsstillers kommentar 

I planforslaget er det gitt forslag til opparbeidelse av Teaterallmenningen og Hjalmar Johansens gate. 
Samlet vil dette, når det er realisert, gi teatret vesentlig bedre adkomst og mer attraktive offentlige 
rom.  En eventuell fremtidig opparbeidelse av et parkområde nord for teatret og renseanlegget vil 
ytterligere bedre utearealene rundt Hålogaland Teater. 

6. STATENS VEGVESEN 
De trafikale utfordringene i området er store. Statens Vegvesen ønsker å bli involvert i planarbeidet 
og ber om at kommunen organiserer en prosess for dette. De påpeker spesielt behovet for gode 
gang- og sykkelveiløsninger, kollektivløsninger og ny kryssløsning i området Sentrumstangenten X 
Strandvegen. Statens Vegvesen ønsker planen forelagt for uformell gjennomgang før den legges ut til 
offentlig ettersyn. Ev rekkefølgebestemmelser vurderes i etterkant av et slikt møte. 

Forslagsstillers kommentar 

Det er i planen sikret areal til opparbeidelse av sykkelvei og kollektivfelt i Strandvegen. 
Teaterallmenningen er sikret som et bilfritt område, i likhet med Teaterparken. I Hjalmar Johansens 
gate er det sikret brede fortau og trerabatt.  



36 
 

7. FRAMSENTERET  
Framsenteret ser det som udelt positivt at Aker Solutions ønsker å bygge lokaler i området. 
Framsenteret mener at Aker Solutions etablering bidrar til å utvikle området som en kunnskapspark 
rettet mot nordområdeaktiviteter.  

Forslagsstillers kommentar 

Det bygger opp under vår visjon om at området bør utvikles til en form for kunnskapspark rettet mot 
nordområdeaktiviteter, supplert med Hålogaland Teater som en kulturell spydspiss. 

8. TROMSØ MUSEUM 
Ingen konkrete kommentarer. 

9. KYSTVERKET 
Ingen konkrete kommentarer. 

10. ANS LOEGÅRDEN v / Aktieselskapet M W Holmboe 
Ingen kommentarer. 

 

10. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR  
Planen legger til rette for en videre positiv utvikling av området som del av Tromsø sentrum gjennom 
en fortetting og fysisk oppgradering av området med ny bygningsmasse av mer permanent karakter 
enn den eksisterende.   
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