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Sammendrag   

    

Mål for planen Målet for planen er å tilrettelegge for ny bebyggelse samt ny bruk og bevaring 

av bevaringsverdig bebyggelse for kvartalet Storgata – Skanckesmuget – 

Grønnegata - Bispegata. Hovedtyngden vil være boligformål. 

    

Hovedinnhold Planen viderefører Sentrumsplanens vernede bebyggelse, samt tilrettelegger 

for oppføring av to nye bygninger i bakgården med adkomst fra 

Skanckesmuget. Det legges til rette for sykkelparkering, men ikke 

bilparkering.  

 

Planen tilrettelegger for bebyggelse opp til kote 23,3 (6 plan) med 

forretning/kontor i plan 1 mot Skanckesmuget og bolig for øvrig. Forslaget tar 

hensyn til og underordner seg eksisterende bygninger avsatt til bevaring. 

Bygget vil i stor grad arte seg som en infill-prosjekt i kvartalets bakgård. 
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Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Kommunedelplan for sentrum 

Kommuneplanens arealdel 
11.06.2008  

29.03.2017  
    
    
    

  

 

 

02 Planfakta  

  Planområdets areal: ca 4300 m2 

Eiendomsareal som bygges ut: ca 970 m2 

 

Bebygd areal:  

      Nå              662 m2,  

      ny plan       663 m2 

 

Bruksareal:  

      nå               1679 m2  

      ny plan       2260 m2 

 

Høyeste punkt:  

      nå          kote +21 (mønet på Frelsesarmeen, 4 plan)  

      ny plan  kote +23,3 (6 plan) 

 

Boenheter på eiendommene som bebygges: 

      nå          1 (registrert i matrikkelen)  

      ny plan  33 (20 i ny bebyggelse) 
 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Informasjonsmøte med Tromsø kommune 

Naboskapsmøte 

16.10.2015 

03.11.2015 

Oppstartsmøte med Byutvikling 05.04.2016 

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) 17.08.2016  

Komplett forslag til reguleringsplan 28.02.2017  

Offentlig ettersyn 25.08 -

06.10.2017  

   

  

Planprosessens 

spesielle sider 

 Utbyggingen ble først prøvd behandlet som en byggesak. Dette ble avvist 

siden tiltaket går utenfor rammene som sentrumsplanen setter når det gjelder 

formål og volum. Gjennom igangsetting av planarbeidet ble det klart at 

forslagsstiller og administrasjonen ikke ble enige om kvartalets tålegrense når 

det gjaldt volum i et historisk bygningsmiljø. Forslagsstiller ville dermed 

legge frem sitt forslag, mens administrasjonen la frem sitt alternative forslag. 

Begge forslag ble lagt frem for formannskapet. Det ble vedtatt å legge 



administrasjonens forslag ut til offentlig ettersyn med tillegget «Det åpnes for 

en tilbaketrukket 7. etasje». 

  

 Planens utfordringer Planforslaget må løse problemet med å balansere høyere arealutnyttelse og 

ivaretakelse av et verdifullt kulturmiljø. Kulturminner er uerstattelige, og 

samtidig er det en fordel for kulturminnene at slike områder får ny vitalitet og 

blir ivaretatt.  

 

Videre må det skapes akseptable rammer for bokvalitet – i utgangspunktet 

skal alle boligområder ha en kvalitet som skal fungere for alle uansett 

livsfase og behov. Det å kunne ha ro og fred, og at barn skal kunne leke der 

de bor er noe som tilstrebes i boligplaner, men samtidig mener mange at det 

er en viktig kvalitet at tilbudene (kultur, handel, transport, service) er rett i 

nærheten.  

 

Såkalt «sentrumsdød» diskuteres som et problem i mange byer, og 

boligbygging ses på som en måte å vitalisere sentrum på. Samtidig skal et 

bysentrum romme svært mange funksjoner, og det må avveies hvilke 

interesser som skal gå foran og hvilke aktiviteter arealene skal planlegges for. 

 

 

 

04 

Planvurdering 

  

Bakgrunn  Hensikten med planen er å legge til rette for flere boliger på eiendommene i Storgata 104, 

106 og 108 med tilhørende uteoppholdsarealer, sykkelparkering og adkomst fra 

Skanckesmuget. Bakgården fremstår i dag som nedslitt og brukes i stor grad til parkering. 

Den eksisterende bebyggelsen mot Storgata skal oppgraderes samtidig som 

kulturminneverdiene skal ivaretas. Ny bebyggelse skal ta hensyn til den bevaringsverdig 

bebyggelse og bygningsmiljøet samtidig som det legges til rette for en høy utnyttelse i sørlig 

del av kvartalet. 

  

Boligbebyggelse Volum og plassering:  

Det legges opp til to nye bygninger i kvartalet: en lav i nord og en høy i sør mot 

Skanckesmuget. Slik unngås en større skyggelegging av bebyggelsen nord i 

kvartalet, og det kan dannes et bakgårdsrom mellom dem. Den høye bygningen i 

sør danner en parallell til det mer massive Veita-senteret, mens bakgården åpnes 

opp med forskjellige lave bygninger i nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Form, estetikk:  

 
Fig. 1. Boligbygg mot Skanckesmuget sett fra Grønnegata. 

 

I denne arkitektoniske sammenhengen skal ikke målet være å skape et blikkfang eller å 

endre kvartalets identitet, men å forsterke kvartalet ved fornyelse av bakgården. En 

vurdering av nybyggenes form og estetikk må derfor ha de historiske omgivelsene som 

premiss. Nybyggene må først og fremst underordne seg omgivelsene, og sørge for 

byggets uttrykk og kvalitet tilpasses eksisterende forhold. 

 

Formål:  

Planen legger opp til boligbebyggelse i all ny bebyggelse med unntak av inngangsplanet i 

BKB7 som skal være et rent næringsareal. Dette for å opprettholde sentrum som et sted for 

handel- og service, samt at bokvaliteten vurderes som dårlig i forhold til lys, utsikt og støy 

(varelevering og natteliv). 

  

Parkering Det legges ikke til rette for bilparkering for beboere i kvartalet. Bilparkeringsplass kan leies 

i fjellanlegget e.l. Det vil være innendørs sykkelparkering, 2 plasser for hver nye boenhet. 

 

Parkering som er etablert i bakgården til eiendommene Grønnegata 97 og 99 opprettholdes, 

inkludert parkeringslomme ved Grønnegata 99. Parkeringslomma vil bli fjernet hvis dagens 

renserivirksomhet opphører, slik at det kan etableres et bredere fortau.   

  

Universell 

utforming 

Ny bebyggelse og nytt uterom utformes i henhold til teknisk forskrift. Det er nivåforskjell i 

bakgården og uterommet vil kun være universelt tilgjengelig fra adkomsten i sør, mens det 

vil være en trapp i vest. Det vil være mulig, med enkle midler, å tilgjengeliggjøre 

grunnplanet i flere av de eldre bygningene. Flere av byggene mot Storgata har i dag trinnfri 

adkomst. 

   

Uteoppholdsareal Sentrumsplanen stiller krav til at alle boenheter skal ha et privat uteareal (ikke spesifisert 

størrelse). Videre heter det at det bør avsettes 15 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet i 

eget kvartal med direkte sollys. 



Hver boenhet har privat uteoppholdsareal i form av balkong på 4 m2, og det vil være 

tilgjengelig fellesareal på bakkeplan og på en takterrasse. Fellesarealene utgjør 5-6 m2 per 

boenhet i begge alternativene som er godt under anbefalingen i sentrumsplanen. Skal 

anbefalingen følges kan det ikke reguleres til mer enn 13 boenheter med samme fotavtrykk 

av bebyggelsen. I tillegg til å være arealmessig begrenset, er det også skyggefullt og kan ikke 

sies å være egnet som lekeareal for andre enn de aller minste barna. 

 

Uteoppholdsarealene skal gi mulighet for rekreasjon, frisk luft og avslapning. Forslagene 

forutsetter i praksis en annen boform enn i rene boligstrøk. I et bysentrum må det forutsettes 

bruk av byens fellesarealer som torv og parker i sentrum som ligger i gang- og 

sykkelavstand fra boligene, i tillegg til tilrettelagte turområder som Telegrafbukta og 

Tromsømarka.  

 

Eiendommen har ingen naturlig nærhet eller tilhørighet til park- eller byrom som kan 

benyttes til lek og uteopphold for barn og unge. Den er heller ikke stor nok til å romme et 

boligkonsept med de kvalitetskrav til ute- og lekeareal man generelt stiller krav om. En 

anbefaling av et boligkonsept her baserer seg på ønsket om, og behovet for boliger i 

sentrum, hvor det noen plasser må aksepteres alternativer uten standard lekeplasskrav. Krav 

til lekeplass vil derfor variere mellom prosjekter i Tromsø sentrum. 

  

Lekeplass De nærmeste lekeplassene (med lekeapparater) i området er Steenparken og skolegården til 

Gyllenborg. Ellers er Rådhusparken, torget og gågata byrom som kan være attraktive 

lekesteder. Utvides radien til 7-800 meter kommer også Strandtorget, Kongeparken og 

kirkeparken i sørlig retning og Rambergan, Nansenplass og Skriverplassen i nordbyen. Store 

deler av sjøfronten/kaiområdet fra Skansevollen til sørbyen er delvis bilfrie arealer med 

marine opplevelser.  

 

 
Fig. 2  Lekeplasser og parker i sentrum. Rød sirkel = planområdet, blå sirkel= ca 200 

meters radius fra planområdet. 



  

Barnehage/skole Skolekapasitet og barnehagekapasiteten er lav i sentrum. Statistikken over 

alderssammensetningen i sentrum viser imidlertid en relativt liten andel barn. Den foreslåtte 

utbyggingen med inntil 33 nye boliger vurderes å ha liten påvirkning på kapasiteten. 

  

Skolevei Nærmeste barneskole er Gyllenborg. Skoleveien innebærer kryssing av svært trafikkerte 

sentrumsgater som Grønnegata og Vestregata på steder som ikke har lysregulerte gangfelt. 

  

Støy Ny bebyggelse er beregnet å være godt skjermet mot vanlig trafikkstøy. Andre støykilder i 

sentrum er særlig varelevering og støy fra utesteder på kveldstid og nattestid. Dette er støy 

som ikke er målt eller dokumentert, men kommunelegen mottar klager på denne type støy. 

Når det gjelder boliger i sentrum må det avveies hva som er det viktigste – hensynet til bolig 

eller næring.  

Planen forbyr boligformål på inngangsplanet i BKB7 fordi det vurderes at dette planet vil 

være mer støyutsatt enn boligene lenger opp. 

  

Kulturminner Det er betydelige kulturminneinteresser i kvartalet. Disse interessene består av 

enkeltbygninger med høy egenverdi som er plassert i en kvartalsstruktur som ble dannet på 

1800-tallet. Bebyggelsen og strukturen er nesten uforandret de siste hundre år. Premissene 

for ivaretakelse av kultuminnene og kulturmiljøet er at bygningenes form, materialbruk osv 

opprettholdes selv om funksjon og bruk kan endres, og at ny bebyggelse innpasses i 

kvartalsstrukturen uten at denne endres i betydelig grad.  

 

Karakteristisk for kvartalstrukturen historisk sett er at randbebyggelsen mot gata var 

«viktigst», dvs. hadde størst volum, var mest påkostet, hadde en representativ funksjon osv, 

mens bakgårdene var arbeidssted og lager. Å bygge nybygg i midten av kvartalet som vil 

være synlig høyere enn randbebyggelsen vil løse opp den historiske strukturen. Dette vil 

også gjelde selv om etasjen vil være tilbaketrukket.   

 

 
Fig. 3 Illustrasjonene viser ny bebyggelse (blå farge) sett fra NAV-bygget i Grønnegata. 

 



 
Fig. 4. Snitt av kvartalet.  Mørk silhuett viser eksisterende bebyggelse fra Grønnegata 

(venstre) til Storgata (høyre) 

 
 

05 Vurdering av 

merknader, 

varsel om 

oppstart  

 

  
Det vises til oversikt over merknader i planbeskrivelsen og vedlegg nr. 6. 

Noen av merknadene kommenteres her. 

 Kulturminnevern Fylkeskulturetaten skriver at hele kvartalet bør avsettes som hensynssone c) 

vern av bygningsmiljø og at høyde på ny bebyggelse ikke bør overgå 3-4 

normaletasjer. Fortidsminneforeningen skriver i sin merknad om ivaretakelse 

av kledning, taktekke og bygningsdetaljer, samt om å bruke bebyggelsen som 

kilder for å dokumentere historien.  

 

Vurdering: Planen legger opp til to hensynsoner, samt bestemmelser om ulike 

detaljer for hver enkelt bygning. Planen tar hensyn til at høyden på ny 

bebyggelse må begrenses. 

    

 Barn og unges 

interesser 

Fylkesmannen og fylkeskommunen viser til Rikspolitiske retningslinjer som 

skal styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det bes om beskrivelse 

av tilgangen til lekeplasser og utendørs opphold og sikker skolevei. 

 

Vurdering: Innenfor en radius av 7-800 meter er lekeplasstilbudet relativt 

bredt. Veien til lekeplassene og skolen går imidlertid langs trafikkerte gater, 

og krever kryssing av gater som ikke er lysregulert og som enkelte steder er 

lite oversiktlige. Barn vil ganske lenge være avhengig av å følges av voksne. 

    

 Støy Fylkesmannen krever en støyfaglig utredning som viser beregnet trafikkstøy 

for boenhetene, uteplasser og balkonger.  

 

Vurdering: Trafikkstøy har blitt utredet av støyfaglig konsulent. Rapporten 

konkluderer med at nivået for trafikkstøy er under anbefalt maksimumsnivå. 

    

 

 

 

 



06 Merknader, 

offentlig ettersyn 

 

Kulturminnevern 

 

Fylkeskulturetaten ber om at ny bebyggelse i felt BKB7 reduseres med 

1-2 etasjer slik at nytt bygg blir bedre tilpasset den omkringliggende 

vernede bebyggelsen. 

 

Fortidsminneforeningen ber om at det heller stilles krav til 

kompetanse og erfaring til ansvarshavende fremfor et formelt krav om 

godkjenning i tiltaksklasse 3 (jf. bestemmelse 1.3). Videre at 

funksjonskrav til islolering kan lempes i forhold til TEK17 der dette er 

lite hensiktsmessig. Bestemmelsene bør inneholde krav om isolering 

med pustende naturprodukter, og ikke tillate mineralbaserte 

isoleringsmaterialer (jf. best. 1.4). Det bør presiseres at det skal brukes 

ensfarget rød teglstein til taktekke, ikke antikisert. (jf. 1.6 og 1.8.). 

Alle tekniske rom bør trekkes inn i bygningskroppen innenfor tillatt 

høydecote i kartet slik som i planen for Vestregata 20-22. Til slutt bør 

det stilles krav om dendrokronologisk undersøkelse og fargeanalyser.  

 

Vurdering:  

Høyde: Når det gjelder høyden vurderes 6 plan å være absolutt 

yttergrense for kvartalets tålegrense. Modellene viser (jf. 

planbeskrivelsen) at nybygget vil være synlig fra flere standpunkter 

utenfor kvartalet. Det vurderes likevel at det nye volumet 

kommuniserer med de etablerte bygningsvolumene i kvartalet som 

helhet (inkludert Veitasenteret), og at den historiske kvartalsstrukturen 

fremdeles vil være lesbar, jf, fig. 4. Merknaden tas ikke til følge. 

Restaureringskompetanse: Godkjenning av ansvarshavende i 

tiltaksklasse 3 Arkitektonisk utforming av byggverk i arkitektonisk 

krevende sammenheng, historisk miljø eller bymiljø, er tatt med som 

krav for å sikre at restaueringen av verneverdig bebyggelse blir 

fagmessig utført. Det har vist seg at den formelle godkjenningen 

likevel ikke sikrer et godt restaureringsfaglig resultat, noe som har ført 

til tap av uerstatlige kulturminneverdier. Planbestemmelsene må være 

utformet hensiktsmessig i forhold til målet om fagmessig restaurering. 

I bestemmelsene blir kravet om ansvarsrett i tiltaksklasse 3 erstattet av 

krav til dokumentasjon og redegjørelser i søknad om rammetillatelse. 

Merknaden tas delvis til følge.  

Isolering: Det kan ikke dispenseres fra Teknisk forskrift, men TEK17 

har unntaksbestemmelser når det gjelder bygninger med lafta 

yttervegger. Vurdering av egnet isolasjonsmateriale og teknikk må 

inngå i den obligatoriske dokumentasjonen. I bestemmelsene presiseres 

dette. Merknaden tas delvis til følge. 

Taktekke: Presiseringen om «ensfarget, rød enkeltkrum takstein» tas 

inn i bestemmelsene. Merknaden tas til følge. 

Tekniske rom: Vedtatt plan for Vestregate 20-22 har en bestemmelse 

om at «Det tillates tekniske installasjoner inntrukket fra gesimskant 

over angitt byggehøyde. Tekniske installasjoner på tak skal kles inn og 

gis en utforming i tråd med fasadens form og materialbruk.» 



Tilsvarende bestemmelse tas inn i bestemmelsene. Merknaden tas 

delvis til følge. 

Dokumentasjonskrav: Det er allerede krav om dendrokronologisk 

undersøkelser der dette er relevant i dokumentasjonskravet. Det stilles 

i tillegg krav om at tilbakeføring skal skje på grunnlag av historisk 

dokumentasjon (best. 1.2). Denne bestemmelsen vil få et tillegg om at 

det skal utføres fargeanalyser av original fasadekledning der det finnes. 

Merknaden tas til følge. 

  

Barn og unges 

interesser 

Fylkeskommunen anbefaler at det settes rekkefølgekrav om at 

nærmere angitte kvaliteteter i nærmer angitt park/torg skal være på 

plass før det kan gis brukstillatelse for nye boliger. 

 

Vurdering: I Kongeparken er det planlagt en større oppgradering av 

lekearealene med tilrettelegging for lek/trening for alle aldersgrupper. 

Kongeparken ligger innenfor en radius av 400 meter fra planområdet 

og problemet med trafikksikker adkomst fra bolig til lekeareal blir ikke 

løst. Kongeparken vil uansett forbedre leketilbudet i sentrum mye. Det 

blir lagt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om at prosjektert 

lekeplass i Kongeparken må ferdigstilles før det gis 

igangsettingstillatelse for ny bebyggelse i planområdet. Tilsvarende 

krav ble stilt i plan 1843 for Vestregate 20-22. Merknaden tas til følge. 

  

Vei og fortau Statens vegvesen mener at plankartet bør justeres slik at fortau, og 

eventuelt areal til anne veggrunn/grøntanlegg, langs det kommuneale 

vegnettet fremkommer som eget definert arealformål. Sosikode 2011 

er misvisende. Reguleringsbestemmelsene må også revideres som følge 

av nytt formål i kartet. 

 

Vurdering: Planleggingen av kollektivtraseer i sentrum er ikke ferdig, 

og dermed er det ikke klart hvordan vegløsningen skal bli i 

Grønnegate. Dette er årsaken til at plankartet ikke viser vegløsningen 

detaljert med fortau, kjøreveg, sykkelbane e.l. Merknaden tas 

imidlertid til følge når det gjelder å endre kartformålet fra sosikode 

2011 Kjøreveg til 2010 Veg. Bestemmelsene for vegformålet er tydelig 

på at det skal tilrettelegges for trygg ferdsel for gående i tråd med 

gjeldende kommunalteknisk norm og helhetlig gatebruksplaner. Det er 

altså hensynet til den helhetlige planleggingen i sentrum som forhindrer 

en detaljert regulering av vegformålet på dette tidspunktet. Merknaden 

tas delvis til følge.   
 

 

 



07 Konklusjon  
  

  Ved å legge opp til en maksimal grense på kote 23,3 tar planen hensyn til 

eksisterende bebyggelse ved å ikke kaste om på det historiske kvartalets 

struktur, og ved at ny bebyggelse blir mindre dominerende. Det vektlegges at 

sentrum av Tromsø er et historisk sted som kun fikk mindrer skader under 2. 

verdenskrig – noe som er unikt for de gamle nordnorske byene.    

Planforslaget tar hensyn til fremtidig fleksibel bruk av sentrum ved at det kun 

tillates næring i første plan og vektlegger i større grad hensynet til bokvalitet 

og hensynet til at sentrumskjernen fortsatt bør preges av nærings- og 

servicevirksomhet.  
 
 


