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1 Sammendrag 
Hensikten med planen er å sørge for at Skipsverftstomta utvikles fra industri til nye sentrumsformål og 
åpnes for allmenn ferdsel, med en bebyggelse bestående av kombinerte formål med hovedvekt på 
boliger, hotell og et bymessig næringstilbud på gateplan. Disse intensjonene er en videreføring av 
gjeldende plan vedtatt i 2015 (plan-ID 1498). Planområdets avgrensning opprettholdes i hovedsak fra 
gjeldende plan, med unntak av Nansenplass med tilgrensende veier. Den samlede utnyttelsen 
innenfor planområdet økes med ca. 3%. Det nye planforslaget innebærer hovedsakelig justeringer for 
å oppnå bedre uteområder, styrke Skansens posisjon, bevare mer av skipsverftets historie, og 
redusere parkeringen. 

Økt bevaring: Forslagsstiller foreslår at eksisterende verkstedbygning, slipp og slippvogner bevares, 
som en viktig del av skipsverftets identitet og historie.  

Redusert parkeringsareal: Parkeringsarealet reduseres betydelig fra ca. 14 000 til ca. 7000 m2 BRA, 
ved at parkeringskjelleren legges i kun en etasje, mot to i forrige plan. Redusert parkering vil generere 
mindre trafikk, samt bidra til mer sammenhengende og attraktive byrom og uterom i planområdet.  

Byggehøyder: Forslagstiller ønsker å øke maksimal høyde i forhold til eksisterende plan, særlig i 
planområdets nord-vestre del, mot Tromsøbrua. Slik vil bebyggelsen i større grad skjerme det indre 
plassrommet mot trafikkstøy og støv fra brua.  

Byggelinjer: Bebyggelsen organiseres omkring et større gårdsrom for et mer sammenhengende, lunere 
og brukervennlig uteareal.  

Økt fokus på byliv og offentlighet: Et viktig tema for planarbeidet har vært å sikre bymessige kvaliteter 
på Vervet. Det planlegges publikumsvennlige funksjoner mot gateplan, og offentlige rom og plasser av 
høy kvalitet som ligger til grunn for planforslaget. 

Planlagt bebyggelse / formål 

Endring i nytt forslag innebærer først og fremst noe omfordeling av areal innenfor planområdet. 
Forslaget legger opp til totalt ca. 68 500 m2 nye arealer med følgende arealfordeling: 

• Boliger (inkludert areal til boder): ca. 38.700 m2 - inntil 440 leiligheter. 
• Næring: ca. 21.600 m2 (herunder hotell). 
• Parkering: ca. 7.200 m2 
• Barnehage: ca. 1000 m2 

Etter høring av planforslaget av 2015 ble det gjennomført meklingsmøter mellom Riksantikvaren og 
Tromsø kommune. Meklingsresultatet førte til en rekke endringer, blant annet for å sikre Skansens 
posisjon i bylandskapet, forholdet til Tromsøbrua og sikt mot Tromsdalskirka, hensynet til støy og 
luftforusensing fra Tromsøbrua. Rammene og føringene knyttet til meklingsresultatet er alle 
hensyntatt i planforslaget.  
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Nøkkelopplysninger 
 

Kommune Tromsø 
Adresse Skansegata 1 
Gårdsnummer / bruksnummer 200 / 1285 m.fl. 
Gjeldende planstatus Sentrumsformål (KDP) 
Plannummer 1891 
Forslagsstiller Vervet AS 
Forslagsstillers plankonsulent LPO arkitekter AS 
Grunneier Vervet AS med flere 
Planens hovedformål Bolig / Næring /Forretning /hotell 
Planområdets areal 84.4 m2 
Byggeområdets samlede areal (vertikalnivå 1 og 2) 21.800 m2 

Totalt tillatt BRA bolig 38.700 m2 
Totalt tillatt BRA næring / parkering  21.600 m2 
Totalt tillatt BRA parkering   7.200 m2  
Maksimalt tillatt nytt areal  68.500 m2 
Totalt tillatt areal eksisterende bebyggelse 
(Trehusbebyggelsen BKB7, Verkstedhallen BKB 6) 

   1.100m2 

Maksimal utnyttelse, samlet for alle bygg.  69.600m2 
Maksimalt antall p-plasser 300 
Maksimalt antall boenheter 440 
Foreligger det varsel om innsigelse Nei 
Konsekvensutredningsplikt Nei – utført i tidligere plan. 
Oppstartsmøte 09.11.2017 
Kunngjøring oppstart  22.11.2017 
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2 Bakgrunn 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2015, etter en lang prosess som startet allerede i 2001, og 
omfattet blant annet konsekvensutredning og åpen runde.  

Denne planen hadde til hensikt å sørge for at området utvikles fra industri til nye sentrumsformål og 
åpnes for allmenn ferdsel og området er nå under miljøsanering etter 170 år skipsverfts virksomhet. 
Hovedelementene i arbeidet for å oppnå dette fremgår av gjeldende plan, hvor man ønsker en 
bebyggelse bestående av kombinerte formål med hovedvekt boliger, hotell og et bymessig 
næringstilbud på gateplan. Tromsøbrua, Skansen og Tromsdalskirkas gir føringer for områdets 
utforming og funksjon. 

I forbindelse med at Vervet AS fikk nye eiere i 2016 ble det gjennomført et parallelloppdrag med sikte 
på å oppdatere og forbedre planen for området, og med dette planforslaget ønsker forslagsstiller å 
foreta noen justeringer i gjeldende reguleringsplan. Det er disse endringene som presenteres i 
planforslaget. 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet har to trinn: Overordet sett er hensikten å utvikle området med en 
blanding av bolig, forretning og tjenesteyting, og å skape en levende bydel med attraktive byrom og 
god tilknytning til sentrum. Dette gjaldt også planen som var vedtatt i 2015. Hensikten med denne 
planen er imidlertid å forbedre gjeldende plan, med økt fokus på bevaring, mindre parkering, bedre 
byrom og mer varierte høyder. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Planforslaget er utarbeidet av LPO arkitekter på vegne av tiltakshaver Vervet AS. 
Planområdet omfatter gnr/bnr: 200/1284 m.fl. 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Planen som ble vedtatt i 2015 var resultat av en lang prosess. For gjennomgang av denne prosessen og 
historikken frem til gjeldende planoppstart, inkludert tidligere vedtak i saken, vises det til 
planbeskrivelsen fra 2015 (plan-ID 1498). 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Det har vært gjennomført to oppstartsmøter for utbyggingsavtale knyttet til dagens reguleringsplan, 
senest 23.06.2017.  

2.5 Krav om konsekvensutredning  
Det ble gjennomført konsekvensutredning i perioden 2004-2007, med godkjenning av 
planprogrammet 28.04.2004 og godkjenning av utredningen 2007.  Tiltaket ble utredet etter 
daværende forskrift om konsekvensutredning. Utredningsplikten er utløst iht. kriteriene i forskriftens § 
4, og tiltakets nærhet til fredete kulturminner (Skansen) iht. kulturminnelovens § 3.  

Hovedalternativet i utredningen innebar en utbygging på 70.000 m2 og et tomteareal på 36.500 m2 
inkludert sjøareal. Reguleringsformålene var i hovedsak bolig. Følgende tema ble konsekvensutredet: 

Kulturminner og bevaringsinteresser 

Byplanmessig sammenheng 
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Miljøforhold (Støy, luftkvalitet, forurensing i grunn) 

Trafikale forhold 

Klimatiske forhold 

Hovedalternativet ble den gang anbefalt med forbehold om en rekke bearbeidinger, som er ivaretatt i 
planen av 2015 (beskrevet i tilhørende planbeskrivelse). 

De endringene som omreguleringen nå innebærer i forhold til planen fra 2015 medfører ikke krav til 
ny konsekvensutredning. 

3 Planprosessen 
 

3.1 Deltagere i planprosessen 
Forslagsstiller: Vervet AS 
Forslaget er utarbeidet av: LPO arkitekter as  
ROS-analyse: Multiconsult 
Støyvurdering: Multiconsult 
Vindanalyse: Multiconsult 

LPO varslet oppstart av regulering til kommunen 10.10.2017, etter at det hadde vært 
gjennomført informasjonsmøte 20.september. Oppstartsmøte ble avholdt 9.11.2017. 

Det har vært holdt flere møter mellom Vervet AS og Tromsø kommune hvor det har blitt orientert om 
utviklingen av prosjektet. Det ble også avholdt åpent informasjonsmøte / folkemøte for berørte parter 
den 12.12.2017. 

3.2 Varsel om oppstart planarbeid 
Det ble varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid med annonse i avisa Nordlys (dat. 25.11.2017) og 
brev til berørte naboer og relevante offentlige myndigheter (dat. 22.11.2017), etter adresseliste fra 
Tromsø kommune. Det ble i tillegg annonsert på Tromsø kommunes nettside.  

Det kom inn 6 innspill til varsling av planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert under kapittel 
9 i dette dokumentet, og vedlagt i sin helhet. 

3.3 Medvirkningsprosess 
I forbindelse med parallelloppdraget i 2016 ble det arrangert folkemøte og en utstilling av forslagene i 
rådhuset.  

Ved oppstart av reguleringen ble det i varslingsbrev og annonse informert berørte parter om åpent 
informasjonsmøte som ble avholdt 12.12.2017 på Verdensteateret kino. Der det ble presentert 
planskisser og illustrasjoner av foreløpig prosjekt og orientert om prosjektets hovedgrep, målsettinger 
og forventet fremdrift. 
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4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer  
Kommunedelplan for Tromsø sentrum. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel omfatter ikke 
sentrum. Sentrumsplanen avsetter arealene til sentrumsbebyggelse med byggeområde S2---45 og S1-
--25. For S2 tillater bestemmelsen maks 20 % bolig og forbyr boligformål i de tre nederste etasjer. For 
S1 er det ingen begrensninger for boligandelen, men det er ikke tillatt med boliger i de to nedre 
etasjer bortsett fra i «typiske boliggater» der det tillates bolig i alle etasjer. Sentrumsplanen tillater 
bebyggelse i begge slippene i område S2---45. 

Sentrumsplanen avsetter Skansegata 1--5 til bevaringsverdige enkeltbygg. Bygninger som er avsatt til 
bevaring skal ikke forandres vesentlig i volum, og husets hovedform, grunnflate, tak--- og 
gesimshøyder samt takform skal opprettholdes. 

For uteoppholdsareal er det retningslinje om 15 kvm per boenhet, mens det kreves privat uteareal for 
alle boliger – eksempelvis balkong. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planen erstatter gjeldende detaljregulering med plan ID 1498 – Vervet, vedtatt i 2014 og revidert i 
2015. 

4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende planer er 0764, 1299 og 1568. 

Pågående områderegulering, Nordbyen – Plan 1846 (ESA/142917).  

Planområdet ligger innenfor plangrensen til områdereguleringen, og planforslaget er samordnet med 
prosjektledelsen for Nordbyen. 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2014 
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 verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, 
miljø og livskvalitet. 

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 persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

Planforslaget er i tråd med føringene, da det legger til rette for bolig- og utvikling av 
sentrumsfunksjoner i Tromsø sentrum. Forslaget legger opp til lav parkeringsdekning, og fokus 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
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SPR for barn og unge i planleggingen 1995  
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre 
og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare 
og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning. 

Planforslaget legger opp til store bilfrie utearealer for lek og opphold, slik at barn kan bevege seg trygt 
innenfor og rundt området. Barnehagens uteareal samt lekearealer for øvrig ligger godt skjermet mot 
støy og med områdets beste sol- og vindforhold. 

Rundskriv T-2/08, Om barn og planlegging 
Regjeringen ønsker at Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal håndheves strengere og mener 
at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre 
enn de hittil har gjort. 

Dette rundskrivet presiserer kommunens ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar 
hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og nærmiljø. Det er kommunens ansvar 
uavhengig av hvem som initierer og utfører planleggingen. 

SPB 2008 Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre  
Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og 
legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt 
bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det 
overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som 
også bidrar til å redusere klimagassutslippene. 

I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i 
godkjente regionale planer. I områder som ikke omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre 
større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt. 

Bestemmelsene gjelder for lokalisering av alle typer varehandel og andre servicefunksjoner. Dersom 
det er gjort definisjoner av plasskrevende varer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner skal disse 
også følges. 

Det er ikke planlagt kjøpesenter som del av planforslaget. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse 
med støyfølsomme bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av 
nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy 
gjelder kravene i byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 
etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig 
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bindende. Vesentlige avvik kan gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, blant 
annet fylkesmannen. 

Planområdet ligger rett sør for Tromsøbrua, og er slik sett i et støyutsatt område. Uteområdet mellom 
planlagte bygg ligger hovedsakelig i hvit støysone, da bygg er plassert på en slik måte at det gir et stille 
område mellom byggene. Med foreslåtte tiltak vil alle bygg få en stille side (Lden ≤ 55dB). Barnehagen 
vil ha stille side på alle fasader, og på området rundt barnehagen.  

Planløsning og dimensjonering av fasader, tette rekkverk og støyskjermer detaljeres ved byggeplan. 
Detaljering i senere planfaser må vise at alle boliger får minimum en stille side. Se for øvrig egen 
støyutredning. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god 
arealplanlegging. Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i 
kommunenes arealplanlegging. Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter 
plan- og bygningslovens § 6-2. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, men vesentlige avvik fra 
anbefalingene kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra offentlige myndigheter, blant 
annet fylkesmannen. 

Beregningene viser at både årsmiddelverdi, vintermiddelverdi og maksimalnivåer for nitrogendioksid 
NO2 ligger langt under de respektive grenseverdiene iht. retningslinjen T-1520 (1) og 
Forurensingsforskriften (2) i og rundt planområdet.  

 

4.5 Andre rammebetingelser 
I forbindelse med varsel om innsigelse under behandlingen av reguleringsplan 1498 ble det 7. 
november 2014 avholdt meklingsmøte mellom Riksantikvaren og Tromsø kommune. Resultatet av 
meklingen fremgår av Fylkesmannen i Troms sitt referat datert 27. november 2014. 

De omforente endringene (fremgår i brev fra Byrådet datert 03.02.2015) styrker Skansens posisjon i 
bylandskapet, og er lagt som premisser også for dette forslaget. Det har også vært dialogmøter med 
kulturetaten i Troms fylkeskommune og Riksantikvaren for å sikre at føringene som ble lagt i forrige 
plan videreføres og hensyntas i planarbeidet. De aktuelle føringene er i hovedsak innenfor følgende 
områder: 

- Redusert byggehøyder på bebyggelse som påvirker sikten mot fastlandet fra Skansen 

- Redusert høyde på terrenglokk/gatetun mellom Skansen og sundet 

- Økt bredde på siktsonen fra Skansen nordover mot Tromsøbrua og sundet 

- Økt byggehøyde for bebyggelsen nærmest brohodet 

5 Dagens situasjon 
Siden planforslaget holdes innenfor gjeldene plangrense, er arbeidet med å klargjøre området er 
startet innenfor rammene av gjeldende plan. I tråd med tillatelser gitt av Tromsø kommune og andre 
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offentlige instanser er bygningsmassen på området fjernet, og arbeidet med utskifting av masser og
utfylling i sjøen er startet. Området fremstår i dag derfor som et anleggsområde, hvor eneste
bebyggelse er Smie - og maskinverkstedet.

Plano mrådet mars 2018 : M esteparten av bebyggelsen er revet, og utfylling påbegynt.

a) Planområdet

5.1 Beliggenhet i kommunen
Planavgrens n ingen videreføres i hovedsak fra gjeldende plan , men området nord for Tromsøbrua
( Nansenplass m ed tilgrensende veier ) er ov erført til områdeplan for Nordbyen. Planomr ådet
omfatter dermed den gamle skipsverfts tomta, Nordsjeteenog dele r av Skansegata og Nedre
Elvegate . Planområdet kommer ikke i berøring med fredningssonen rundt Skansen eller
Tollbodfjæra.
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Figur 5.1: Skipsverftets beliggenhet i Tromsø 

Avgrensing og størrelse på planområdet 
Planområdet er på ca. 8,4 daa. 

 

Figur 5.2: Oversiktskart med planområdet stiplet. 
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5.2 Eksisterende bebyggelse 
Tromsø mekaniske startet flytting av sin virksomhet fra planområdet våren 2017, og ved årsskiftet 
2017/18 var skipsverftet flyttet fra planområdet. 

Bebyggelsen knyttet til driften av Tromsø mekaniske ble i all hovedsak revet høsten 2017 i tråd 
med tillatelser gitt av Tromsø kommune. 

Dagens bebyggelse innenfor planområdet består av det gamle smie- og maskinverkstedet, slippen 
og slippvognene, som alt er planlagt bevart, samt tre eldre bevaringsverdige bygninger som er 
under restaurering. 

Arealene i tilstøtende områder består av bolig og næring. 

 

 
Figur 5.3: Slippen januar 2017. 
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Figur 5.4: Området i 2017 med bygninger i tilknytning til Tromsø Mekaniske. 

 

 
Figur 5.5: Området og Tromsøbrua sett fra kaia i sentrum (Ishavshotellet). 
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Figur 5.6: Området i 2017 med bygninger i tilknytning til Tromsø Mekaniske. 

Struktur og eksisterende bebyggelse 
Selve skipsverftsområdet har vært et typisk industriområde uten noen entydig struktur og med store 
industrihaller, mindre verksteder og administrasjonsbygg side om side. 

Bystrukturen rundt i verftsområdet er som i Tromsø sentrum for øvrig preget av bebyggelse fra flere 
tidsperioder i spennet mellom eldre trehus og moderne boligblokker og næringsbygg. Skalaen varierer 
fra 2 til 5 etasjer og byggene inngår i deler av området i en tydelig kvartalsstruktur. 

Et sentralt element i landskapet er Skansen med parkareal på skansevollen og bebyggelse fra 1700---
tallet. Festningsverket er omgitt av nyere bebyggelse både på bysiden og sjøsiden, og representerer et 
brudd med kvartalsstrukturen som på sin side danner en tydelig ramme rundt og definerer byrommet 
hvor skansevollen ligger.  
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Figur 5.7: Verftet i 1969 (Foto: Fjellanger Wideroe) 

 

Figur 5.8: Verftet i 1955 (Foto: Fjellanger Wideroe) 
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5.3 Veg- og trafikkforhold  
Kjøreadkomst 
Hovedatkomsten til tomta er i dag fra Skansegata med innkjøring til området nord på 
eiendommen langs Tromsøbrua. På sørsiden av Tromsøbrua er området mellom Skippergata og 
sjøen stengt for gjennomkjøring ved Nedre Tollbodgate/Skansen. 

Både Verftsgata og Fridtjof Nansens plass er envegskjørte mot øst. Planområdet vil derfor 
primært få sin tilknytning til hovedvegnettet via Skansengata mot nord, samtidig som 
trafikkreguleringene i området vil begrense gjennom-kjøringstrafikken. 

Det foreligger ikke data fra nyere trafikktellinger i området. I tidligere planbeskrivelse ble dagens 
trafikk beskrevet slik: «Gatene i området har lav belastning med en antatt årsdøgntrafikk på 100 – 
400 biler». 

Planområdet ligger innenfor områdeplan for Nordbyen, og fremtidig kjøreadkomst til Vervet er del av 
dette arbeidet. 

Kollektivtilbud 
Planområdet har god kollektiv- dekning med stoppesteder i Skippergata/Storgata for bussruter mot 
Fastlandet /Tromsdalen, Sentrum og Universitetsområdet. 
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Figur 5.9: Kollektivnett Tromsø 

 

 

Figur 5.10: Kjøreadkomst til området  
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5.4 Terrengforhold, l andskap , vegetasjon

Topografi og landskap

Figur 5.11: Tollbodnese t 1903 Figur 5.12: Tollbodneset 1952

Verftseiendommen ligger på et distinkt nes i Tromsøsundet og er resultat av mange års utfyllinger for
å skaffe nødvendig areal til verftsdriften. Utfyllingene ligger på grunner i sundet og fortsetter ut langs
Nor dsjeteen – som ble etablert som molo for Tromsø havn og sto ferdig cirka 1907. Fra naturens side
ligger et nes her som dannet ytte rpunktet for Tromsø by nordover og var et naturlig sted for
etablering av forsvar sverk allerede i middelalderen.

5.5 Områdets egnethet
Området ligger sentrumsnært, med god for bindelse til Tromsø sentrum, og egner seg således svært
godt for boliger og sentrumsfunksjoner. God tilknytning til havn og sjø gjør Vervet også til et attraktivt
sted både for boliger, rekreasjon og opphol d, og et godt utgangspunkt for sjørelaterte aktiviteter.
Området ligger sørvendt og med god utsikt både mot Tromsøsundet, Tromsdalen og sentrum.

Planområdet har en tilstøtende etablert infrastruktur. Samtidig har det klare urbane kvaliteter og er
omgitt a v kulturminner. Etablering av et sammenhengende sentrumsområde av en slik størrelse i
dette området gir muligheter for god byutvikling.

Mulige negative kvaliteter er knyttet til at om rådet er relativt vindutsatt, sæ rlig hva gjelder vind fra
sydvest, samt t rafikkstøy fra Tromsøbrua.

Skipstrafikken kan både regnes som en positiv kvalitet, med tanke på sjøkontakt og aktivitet, men også
negativt hva gjelder tidvis støy.

O mrådet anses samlet sett som godt egnet til formålet.

Lokalklima
Det er mest dominerende v indretning fra sør og sørvest opptrer hovedsakelig i vinterhalvåret. I
sommerhalvåret er det hovedsakelig vind fra nord, nordøst og nordvest.
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5.6 Grunnforhold 
Før reguleringsprosessen startet er det tatt grunnundersøkelser og prosjektert etter den eksisterende 
reguleringsplan 1498. Ny reguleringsplan gir ingen endringer hverken i prosjektering eller utførsel 
bortsett fra endring av koter på plan 1. etg. Kote på kai og p-kjeller som i gjeldende plan startet på 
kote 2,7 og 1,6 er endret til kote 3,1. Grunnen til dette er at det nå er tatt høyde for fremtidig 
havstigning. Dette var også et dokumentasjonskrav i gjeldende reguleringsplan.  

Det er gjennomført grunnundersøkelse på land og på sjø som viser en løsmassetykkelse fra 18 m 
lengst inn mot Skansegata til 35 m lengst ute mot sjø. Videre ute i sjøen er løsmassetykkelsen fra 25 m 
nærmest land til 32 m lengst ute. Skipsverftstomta er opparbeidet ved blandede fyllmasser lagt 
direkte utover en strandsone og i sjøen. Moloer er utlagte masser fra sprengt stein. Opprinnelig grunn 
består for det meste av fast lagret sand/silt. 

Det er registrert at grunnvannstanden nær eksisterende fyllingskant varierer i takt med tidevannet. 
Når avstanden til sjøen overstiger ca. 10 m er grunnvannstanden lite påvirket av tidevannet. 

Det er ikke registrert sprøbruddsmaterialer og områdestabiliteten er god slik at krav i TEK 10 er 
oppfylt. 

For fundamentering av bygg antas forholdene å være gode for direktefundamentering for bygg med 
mindre enn 3 etasjer. For høyere bygg vil antagelig fundamentering på injeksjonspeler være den mest 
gunstige løsning. 

Grunnforurensing 

Hele eiendommen er pr i dag kartlagt for forurensing, og fått godkjenning hos Fylkesmannen på en 
generell tiltaksplan. Endringer som er gjort fra den gjeldende reguleringsplanen i forhold til den nye 
planen, er at vi bevarer slippene og verkstedbygget. Jordmassene under verkstedsbygget er prøvetatt i 
flere dybder i to punkt, og jordprøvene er kjemisk analysert for tungmetaller og organiske miljøgifter. 
Det er påvist miljøgifter opp i tilstandsklasse 4 iht. Miljødirektoratets veileder (TA-2553/2009). 
Risikovurderingen for de påviste miljøgiftene under verkstedsbygget viser at det ikke er fare for helse 
eller spredning. Massene kan av den grunn bli liggende uten ytterligere tiltak. I slippområdet viser de 
kjemiske analysene at store deler av området har god miljøtilstand (tilstandsklasse 2 eller bedre), med 
unntak av et område i nedre del av slippen med svært dårlig miljøtilstand (tilstandsklasse 5). 
Slippområdet er fredet grunn som følge av Skansen grense mot slippområdet.  

Det har vært drevet skipsverft på den aktuelle tomten siden 1848, og gjennomført flere 
miljøgeologiske undersøkelser både på land og i sjø. Undersøkelsene har tidligere påvist høyt innhold 
av miljøgifter både på land og i sjøbunnssedimentene. 
  
Vervet AS har i forbindelse med overtakelse av skipsverftstomten engasjert Multiconsult Norge AS for 
å fortsatt gjennomføre overvåking av mulig utlekking av forurensning fra land til sjø langs sjøfronten av 
eiendommen, fra Nansenplass til starten på slippområdet i indre havn. 
Overvåkingen har omfattet bruk av passive prøvetakere (DGT og SPMD) samt blåskjell for å avdekke 
eventuell lekkasje av organiske miljøgifter og tungmetaller. Ved overvåkingsrunden i 2. kvartal 2017 er 
det kun påvist innhold av sink (løste forbindelser) i tilstandsklasse III i stasjon Passiv 5, som er lokalisert 
i Tromsø Indre havn. Øvrige parametere er i tilstandsklasse II eller bedre. Det er påvist innhold av TBT 
over deteksjonsgrensen i tre av SPMD-membranene, som er lokalisert både ved Nansenplass og 
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Tromsø indre havn. Generelt viser analyseresultatene at det er en forbedring fra de tidligere 
overvåkingsrundene. 

Saneringen av bygningene på verftstomta er i gang, og forurenset grunn på eiendommen vil bli sanert 
når tillatelsen til tiltaket foreligger. I tillegg vil forurenset sjøbunn bli forskriftsmessig tildekket før 
utfylling med sprengstein for innvinning av nye landområder (tillatelse fra Fylkesmannen foreligger, 
datert 24.08.2017). 

De miljøgeologiske undersøkelsene på land er begrenset av eiendommens bruk og bygninger. Verftet 
har begrensede områder på land og mesteparten av aktiviteten er konsentrert til strandlinjen med 
kaier og utfylte arealer i direkte kontakt med sjøen. Bakenforliggende områder benyttes til lagerhaller, 
verksted, kontorbygg og parkering/veiareal. 

Området på land har en utstrekning på ca. 120 m x 130 m (15 600 m2), og er delvis asfaltert eller har 
betongdekke. Asfalt og betong er hovedsakelig tette overflatedekker, og nedbør og overflatevann vil 
derfor renne av til områder med permeable masser. Det er observert en del sprekker og hull i asfalt og 
betong på området. Gjennomsnittlig nedbørsmengde i Tromsø er ca. 1031 mm i året, noe som gir 
relativt moderat infiltrering av nedbør i grunnen. 

Med årenes løp har området blitt utvidet med stadige utfyllinger i sjøen. Fyllingene består dels av 
tilførte stein-- og jordmasser, dels av avfall fra verftet. Mot dagens sjølinje er fyllingen avsluttet med 
steinplastring. Slippene ble anlagt i 1897 og 1907/08. Ved slippen går betongdekket ned til laveste 
fjære og her er utfyllingene begrenset slik at vannlinjen til en viss grad fortsatt følger gammel 
fjærelinje. 

Det er kjent tre branner på området: 1872, 1893 og 1909. Generelt inneholder aske- og brannrester 
store mengder PAH-forbindelser. Strandsonen ved Fridtjof Nansens plass nord for verftstomta ble 
benyttet som kommunal fylling etter 2. verdenskrig, ca 1945 – 1955. I denne perioden ble det dumpet 
avfall fra både husholdning, industri, apotek, sykehus med mer. Fyllingen strakk seg fra opprinnelig 
strandlinje og utover i sundet. Det ble trolig ikke deponert avfall på land.  

Alle nødvendige godkjenninger foreligger nå fra Statens Vegvesen, Fylkesmannen og Tromsø 
kommunen. AF Decom er leid inn til å utføre den fysiske jobben som vil være helt til høsten 2018. 
Multiconsult er innleid som prosjekterende og kontrollerende for utførende.  

5.7 Miljøbelastninger 
Støy 
Planområdet ligger rett sør for Tromsøbrua, og er slik sett i et støyutsatt område. Målingene viser støy 
opp til 74 dBA på deler av fasadene mot broa. Støyen varierer i forhold til bruas høyde over gateplan, 
og avtar forholdsvis når avstanden mellom brua og bakken under øker. 
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Figur 5.13: Støykart. Kilde: Statens vegvesen. 

Støv / forurensing fra vei 

Planområdet ligger i et område hvor det i hovedsak er veitrafikken fra Tromsøbrua i nord (ÅDT 23.700) 
som utgjør den største kilden til luftforurensning. I tillegg bidrar skips- og fergetrafikken med noe 
forurensning til området. 

Beregningene viser at både årsmiddelverdi, vintermiddelverdi og maksimalnivåer for nitrogendioksid 
NO2 ligger langt under de respektive grenseverdiene iht. retningslinjen T-1520 (1) og 
Forurensingsforskriften (2) i og rundt planområdet.  

5.8 Verneinteresser 
Skansen  

Historisk utvikling 
Skansen er opprinnelig et festningsanlegg som man mener kan være fra Håkon Håkonsens tid ved 
midten av 1200-tallet. På 1700-tallet lå anlegget i ruiner og i 1780-90 årene ble det bygget tollbu her. 
På grunn av urolige tider i 1808 ble det laget skyteskår og satt opp kanoner, og navnet Skansen 
oppsto. I 1830-årene ble det bygget nytt tollkontor og pakkhus utenfor Skansen, det nåværende 
Polarmuseet. 

Tromsø kommune kjøpte Skansen i 1873, mens Tollvesenet fortsatte å bruke den nyere toll---bua og 
pakkhuset (Polarmuseet) fram til 1976. De kommunale bygningene på Skansen ble brukt til skole fram 
til 1886 da stedet ble tatt i bruk som epidemi---lasarett. I 1950 ble det etablert gamlehjem her og fra 
1960---tallet ble stedet disponert av Tromsø bymuseum. 

Skansen er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det automatisk fredete området defineres 
av kulturminnemyndigheten til hele den eksisterende, sirkulære festningsvollen og arealet innenfor. 
Kulturminnelovens § 3 fastslår at ingen må uten lovlig tillatelse «skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller 
fremkalle fare for at dette kan skje». 
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I tillegg til den automatiske fredningen ble bygninger fra nyere tid på Skansen, Søndre Tollbodgate 8, 
og på Polarmuseets tilgrensende eiendom Søndre Tollbodgate 11a, vedtaks--- fredet etter 
kulturminneloven § 15 ved Riksantikvarens vedtak av 28.2.2000. Samtidig ble det fredet et område 
rundt bygningene etter § 19 for som det heter i lovteksten «å bevare virkningen av kulturminnet i 
miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det». Dette fredete området 
omfatter de to eiendommene og i tillegg det offentlige kommunikasjonsarealet rundt Skansen og en 
70 m lang sektor ut i sjøen utenfor Polarmuseet. 

Formålet med bygningsfredningen etter § 15 var «å bevare et kulturhistorisk og bygningshistorisk 
verdifullt anlegg knyttet til tollvesenets virksomhet». Formålet med områdefredningen etter § 19 var 
«å bevare og sikre at anlegget opprettholdes som en fysisk og visuell enhet slik det har utviklet seg 
siden tollstasjonen ble opprettet i 1787». 

Riskantivarens fredningsbestemmelse 
Vedtaket gjelder disse bygningene på Skansen: tollboden, bårstua, stabburet, skjåen med utedo. 
Dessuten tollkontoret (Polarmuseets kontor), tollbodnaustet, tollpakkhuset med brygge (Polarmuseet) 
og fjæra med forstøtningsmur. I tillegg er miljøet rundt Skansen og området rundt og mellom 
bygningene ved sjøen, samt en sektor ut i sjøen på 70 meter fremfor tollpakkhuset og fjæra i hele 
tomtens bredde fredet. 

Skansen ligger sentralt ved sjøkanten i Tromsø by, ved det smaleste punktet i Tromsøsundet. Anlegget 
består av 7 bygninger fordelt på to eiere, Tromsø kommune og Stiftelsen Polarmuseet. 

Tollvesenet etablerte seg på Skansen i 1784 og brukte anlegget frem til de siste bygningene ble solgt i 
1974. Skansen er et festningsanlegg fra vikingtid eller tidlig middelalder. I 1808 ble det satt inn fire 
skyteskår i vollene. Innenfor vollene er det også rester etter hageanlegg. Selve vollen er i dag langt 
mindre enn den var opprinnelig. Vollgraven som skal ha vært mellom festningen og land, ble fylt igjen 
tidlig på 1800‐tallet. 

Før tollstedet ble opprettet hadde ikke utenlandske fartøyer tillatelse til å seile på Nord---Norge. Men 
da handelen ble frigitt, ble det planlagt og bygget både kjøpsteder og tollstasjon for å ivareta den nye 
internasjonale handelen. 

Dagens situasjon: 
Skansen er i årenes løp blitt innebygget i betydelig grad og kontakten og utsikten til sundet begrenset 
både av bygninger, gjerder og virksomheten på skipsverftet. Festningsverket og tollstasjonen ligger 
ikke lenger ytterst på neset, men er omfavnet av byens utvikling og vekst de siste 200 åra. Den 
historiske utviklingen i området trer tydelig frem og viser hvordan Skansen som forsvarsverk og 
tollstasjon gradvis har fått mindre betydning for Tromsø. Andre institusjoner har overtatt Skansens 
rolle og behovet for utvikling av industri, boliger og næring ble etter 1814 viktigere for byen enn 
Skansen gamle funksjoner som tollsted og festningsanlegg. Dette er svært tydelig i bylandskapet hvor 
Skansen gjennom årenes løp gradvis har mistet kontakten med sundet mens byen har vokst forbi og 
utover i Tromsø---sundet. Slik sett forteller landskapet tydelig om endringen av Skansen betydning 
gjennom historien. 

Tromsøbrua 
Tromsøbrua sto ferdig i 1960 som den første i Norge bygget etter konstruksjonsprinsippet fritt 
frambygg, hvor man ved hjelp av utkraget forskalling bygger seg frem mot midten. Med lengde på 
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1016 meter, seilingshøyde 38 meter og 58 spenn, det midterste på 80 meter, er brua stor og 
monumental. Den myke buen understøttet av parvise pilarer binder byen sammen over sundet. På 
fastlandssiden fungerer Tromsøysund kirke som ankerfeste og er sammen med broen et viktig 
landemerke for byen. Broen fikk nytt fenderverk ved hovedsøylene for beskyttelse mot skipstrafikken i 
1974. I 1981 ble det bygget nytt fortau og rekkverk, og i 2008 ble det montert ekstra rekkverk for 
sikring mot fallulykker. 

Brua ble i 2008 fredet gjennom Forskrift for fredning av broer i Statens vegvesens eie. Forskriften 
freder selve brokonstruksjonen og det ble i forbindelse med fredningen utarbeidet en egen 
vedlikeholdsplan. 

Dagens situasjon 
Den store verkstedhallen på skipsverftet har i flere tiår omfavnet brua i en lengde på cirka 60 meter 
180 meter fra brofestet, og har på den måten vist den historiske symbiosen mellom verftet og brua. 
Kaia under brua ble bygget samtidig og delte fundament med brua. Den massive hallen lå delvis under 
brua og dels opp langs siden og var høyere enn brua. Denne verkstedhallen er nå revet, men 
fundamenteringen består. 

Nordsjetéen 
Sjeteene som beskytter Tromsø havn ble i hovedsak anlagt 1904–07. Nordsjetéens hoveddel, strekket 
i sørøstlig retning ut fra land, stammer fra disse årene. I 1932–34 ble den forlenget med armen i 
sydvestlig retning fra knekken ute i sundet for bedre beskyttelse av Innerhavna. Denne siste delen ble 
utført som statlig finansiert nødsarbeid og skjedde i forbindelse med oppmudring inne ved kaier og 
brygger (sjøhus). Dette siste anleggstrinnet markerte også byens etablering som fiskerhavn der båtene 
nå kunne lande fangst ved kai, ikke bare fortøye på reden. 

Trehusbebyggelsen 
Trehusbebyggelsen langs Skansegata er avsatt til bevaringsverdig bebyggelse i kommunedelplanen for 
Tromsø sentrum. De tre byggene ble oppført etter brannene i 1872 og 1893. Nærmest Skansen ligger 
malingslageret som ble oppført i 1894 som smie med seilloft i tømmer og bindingsverk. Rett nord for 
denne ligger vaktbygningen fra 1874 som ble oppført som uthus med fjøs også i tømmer og 
bindingsverk. Lengst nord ligger hybelbygningen som ble bygget som kontor og bolig i 1873 og som i 
henhold til den gamle branntaksten er Oppføret på nyt af i denne Sommer i Tømmer i 1ste og Planker i 
2e Etage. 

Verftet 
Tromsø Skipsverft ble grunnlagt i 1848 og har gjennom lange tider vært distriktets største 
arbeidsplass. Området med bygninger og anlegg som kaier og slipper har vært utsatt for jevnlige, store 
forandringer som ledd i utvidelser, vekslende konjunkturer og modernisering av produkter og 
produksjonsprosesser. Dette har ført til at flere bygninger og anlegg gjennom årene er blitt sterkt 
desimert av ødeleggende ombygginger. 

Tre branner i 1872, 1893 og 1909 har redusert bygningsmassen, og de tre eldste bygningene som alle 
representerer tradisjonell byggeskikk stammer fra årene 1873-74. 

Den første patentslippen til erstatning for de eldre hellingene i fjæra ble anlagt i 1897 (slipp 2, senere 
ombygget). Slipp 1 ble anlagt i 1907-08 og var i 1938 fremdeles verftets og landsdelens største. Båtene 
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ble trukket opp av maskineriet i Skansegata 2 (oppført samtidig i 1907-08) og dette maskinhuset ligger 
derfor i linje med slippen mens trekket føres i tunnel under gaten. 

 

Figur 5.14: Smie- og maskinverkstedet på Tromsø Skipsverft. Kilde: Perspektivet museum. 

 

5.9 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Skipsverftstomta har frem til januar 2018 vært benyttet som industriområde/verft og småbåthavn. 
Dette innebærer hovedsakelig Tromsø mekaniske verksted, samt noen få boliger og annen næring. 
Arealene i tilstøtende områder består av bolig og næring. Hovedatkomsten til tomta er i dag fra 
Skansegata med innkjøring til området nord på eiendommen langs Tromsøbrua. 

Området er fundamentert på blandede fyll-/løsmasser langs land og et lite stykke ut i sjøen. 
Grunnundersøkelser viser løsmasser til 18 meter dybde lengst inn mot Skansegata og opp mot 35 
meter lengst ute mot sjøen. Opprinnelig grunn består for det meste av fast lagret sand/silt. Det er ikke 
registrert sprøbruddsmaterialer i forbindelse med grunnundersøkelsene, og områdestabiliteten 
regnes for å være god. De utlagte moloene utenfor verftsområdet består av masser av sprengstein. 

Tromsøbrua er fundamentert på flytende betongpeler i løsmasse og ikke på fast grunn. Dette 
medfører at grunnarbeider i nærheten av brua må utføres med aktsomhet, og at broas eier må 
godkjenne tiltaksplanene. 

Risiko for økt havnivå med større stormflo er en utfordring for alle prosjekter langs Tromsøysundet. 
Høyden på eksisterende landareal i området ligger på mellom 2.1 og 2.5 meter. Forventet stormflo i år 
2100 er beregnet til å kunne bli 2.7 meter. 

5.10 Teknisk infrastruktur – vann og avløp 
Se vedlagt rapport VAO rammeplan datert 13.06.2017, godkjent av Tromsø kommune 20.02.2018. 
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5.11 Sosial infrastruktur 
Området sokner til Gyllenborg skole. Skolen har kapasitet til 390 elever og elevtallet i 2017/2018 
er på 350 elever.  

Skipsverftet ligger mellom Gyllenborg og Borgtun skoler og ligger nærmest Gyllenborg. 
Situasjonen for Gyllenborg skole er at skolen har og vil ha underkapasitet i hele perioden frem 
mot 2030. På grunn av dette foretas det per i dag elevforskyvning til Prestvannet skole. 

Tromsø kommune har utarbeidet høringsdokumentet «Skolebehovsplanen 2018-2030» som 
redegjør for utviklingen rundt de ulike skolene i Tromsø, og hvilke byggeprosjekter det er tatt 
høyde for i elevprognosene til den enkelte skole. Hensikten er å finne løsninger for den samlede 
skolesituasjonen i Tromsø. 

Nærmeste barnehager som ligger innenfor 1,5 km fra planområdet, er Kvamstykket barnehage 
(97 barn), Trollbakken barnehage (28 barn) og Læringsverkstedet barnehage avdeling 
Haugenstykket (79 barn). 

b) Eiendomsforhold 

 

Figur 5.15: Eiendomsgrenser innenfor planområdet 

5.12 Eiendomsforhold innenfor planområdet 
Vervet AS er forslagsstiller og eier eiendommene i byggeområdene. Deler av den kommunale 
eiendommen 200/1 reguleres til offentlig trafikkområde og park (Nansenplass). 

5.13 Eiendomsforhold som kan komplisere gjennomføring av planen 
Ingen kjente. 

5.14 Andre relevante opplysninger vedr eiendomsforhold 
Ingen kjente. 

  



Side 28 av 57 
 

6 Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Intensjon med tiltaket  
Det overordnete hensikten med planen er, som i vedtatt plan fra 2015, å sørge for at Skipsverftstomta 
utvikles fra industri til nye sentrumsformål med hovedvekt boliger, hotell og et bymessig næringstilbud 
på gateplan. Intensjonen med omreguleringen / justeringen av planen fra 2015 er å oppnå bedre 
uteområder, styrke Skansens posisjon, bevare mer av skipsverftets historie, og å redusere 
parkeringen. 

 

Figur 6.1: Illustrasjon planforslag. 

6.2 Formål og funksjon 
Eiendommene ønskes utviklet med en blanding av bolig med tilhørende leke- og oppholdsareal, 
forretning, offentlig/privat tjenesteyting, hotell, samt parkeringsanlegg under bakken. Forretning og 
offentlig/privat tjenesteyting er på gatenivå og utgjør minimum 50% av fasade mot gateplan. Det 
planlegges for hotell og bolig i øvrige arealer. Det legges opp til parkeringsetasje under byggefeltet, 
parkeringsarealet er senket og redusert betraktelig i forhold til gjeldende plan. 
 
Plankartet er delt i tre vertikalnivåer. Vertikalnivå 2 er hovedplanet som viser arealbruk på alle arealer 
på bakkenivå, inkludert ny bebyggelse over parkeringsanlegg. Vertikalnivå 1 viser arealene i planet 
under hovedplanet, der formålene ikke samsvarer med arealene over. Dette gjelder i hovedsak 
parkeringen samt noe tilgrensende næringsareal. Vertikalnivå 3 viser deler av Tromsøbrua som ligger 
over hovedplanens arealformål. 
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Planområdet reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Vertikalnivå 1 (under terreng):  
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5 pkt. 2) 

- Kombinert bebyggelse – bolig/forretning (BKB5, BKB8). 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 pkt. 2) 

- Parkeringsanlegg (f_SPH) 
 
Vertikalnivå 2 (på bakkeplan) 
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5 pkt. 2) 

- Kombinerte bygg- og anleggsformål – bolig/forretning (BKB1, BKB2, BKB3, BKB4) 
- Kombinerte bygg- og anleggsformål – bolig/forretning/kontor (BKB7) 
- Uteoppholdsareal (f_BUT1, f_BUT2, f_BUT3) 
- Barnehage (BBH) 
- Næring / Tjenesteyting (herunder Bevertning) (BKB6) 
- Kombinerte bygg- og anleggsformål herunder bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og 

hotellvirksomhet. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 pkt. 2) 
- Veg (o_SV1) 
- Fortau (o_SF 1, o_SF 2). 
- Torg (o_ST1, o_ST2, o_ST3) 
- Gatetun (o_SGT1, O_SGT2) 
- Kai (SK) 
- Parkering (f_SPH) 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 

- Havneområde i sjø (o_VHS) 
 
Vertikalnivå 3 (Tromsøbrua) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 pkt. 2) 

- O_S1 Samferdselsanlegg (Tromsøbrua) 

Hensynssoner 

- Infrastruktursone H 410-1 

- Infrastruktursone – sikringssone H 430-1 

- Båndleggingssone – Kulturminner H 730-1-4 

- Bevaring av kulturmiljø H570 1-2 
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Figur 6.2: Reguleringskart 

 

 

6.3 Volum (størrelse og høyder) 
Vertikalnivå 1 Areal BRA 

(Rundet av til 100 
m2) 

Maks høyde 

 
Byggeområder – bebyggelse og anlegg  

- BKB5 – Bolig/forretning 
- BKB8 – Bolig/forretning 

 
Samferdselsanlegg og infrastruktur 

- f_ SF1 -  Parkeringsanlegg 
 

 
 

600 m2 
1200 m2 

 
 

7.200 m2 
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Vertikalnivå 2 Areal BRA Maks høyde 

Byggeområder – bebyggelse og anlegg  
 

- BKB1 – Bolig / tjenesteyting 
- BKB2 – Bolig / forretning (inkl. bevertning) 
- BKB3 – Bolig / forretning (inkl. bevertning) 
- BKB4 – Bolig / forretning (inkl. bevertning) 
- BKB6 – Næring / Tjenesteyting 
- BKB7 - Bolig/forretning/kontor 
- BKB9 – Kombinert bebyggelse 
- BBH – Barnehage 
- f_BUT1 – Felles uteoppholdsareal 
- f_BUT2 – Felles uteoppholdsareal 

 
Samferdselsanlegg og infrastruktur 
 

- O_S1 – Samferdselsanlegg (Tromsøbrua) 
- O_ST1-3 - Torg 
- O_SGT 1-2 – Gatetun 
- SV1-2– VEG 
- O_SF 1-6 - Fortau 
- f_SK – Kai 
- VHS – Havneområde i sjø 
- F_SPP - Parkering utendørs 

 
 

2.600 m2 
12.700 m2 

9.300 m2 
397 m2 
750 m2 

17.000 m2 
16.300 m2 

1.600 m2 
- 
- 
 
 
 
 
 

 
 
K + 19,2 
K+ 16,8 / 31,2 
K+ 33,7 
K+ 38 
K + 27 / 37 
K + 16,2 
K + 19/26,2/36,2 
K + 6,9 
 
 
 
 
 
 
K+ 2,9 - K+ 4,7 
 

   
Vertikalnivå 3   
 

- O_S2 – Samferdselsanlegg (Tromsøbrua) 
 

  

 

Funksjoner ny bebyggelse Areal BRA som vist på illustrasjonsprosjekt 

Boliger 38.700 

Næring (herunder hotell) 21.600 

Barnehage 1.000 

Parkering 7.200 

Totalt 68.500 

 

Eksisterende bebyggelse (BKB 6 og 7) kommer i tillegg med totalt 1.100 m2. Arealfordelingen er som 
vist i illustrasjonsprosjektet. Innenfor rammene av reguleringsplanen kan næringsarealer utgjøre inntil 
27.000 m2 av nytt areal, hvilket ved maks utnyttelse vil gi 36.100 m2 bolig. 
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Funksjoner Areal  

Byggeområder (vertikalnivå 1 og 2) 21 800 m2 

Offentlige og private trafikkarealer  
(Inkludert veg, fortau, parkering og gatetun) 

5 863 m2 

Offentlige og private byrom / uteoppholdsarealer  
(Inkludert torg, felles uteoppholdsareal og park) 

18 593 m2 

Kai (dypvannskai og Sjeteen) 3 633 m2 

Vannarealer 45 240 m2 

 

 

6.3.1 Plangrep 
Planforslaget er basert på reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015, og viderefører langt på vei samme 
hovedgrep. Følgende hensyn ble fremhevet som grunnlag for planforslaget i 2015:  
Den eldre småhusbebyggelsen, kvartalsstruktur, kulturminnet Skansen, Tromsøbrua, sjøfronten mot 
indre havn, siktlinjer, støy og støv. Kort oppsummert kan plangrepet beskrives slik: 

- Havnepromenaden videreføres mot sjeteen med en sørvendt havnepromenade og 
nærkontakt til indre havn. 

- Mellom denne havnepromenaden og brua struktureres bebyggelsen rundt et bilfritt indre 
gårdsrom som fellesareal for boligene. 

- Parkeringsanlegg legges under terrenget i gårdsrommet. 
- Kjøreadkomst på nordsiden av prosjektet. 
- Forholdet til byrommet rundt Skansen løses ved å utvide rommet rundt skansevollen til 

det nye Slipptorget og gjenskape sjøkontakten.  
- Byggelinjen mot brua tar utgangspunkt i kvartalsstrukturen langs Skansegata, hvor 

bebyggelsen får gradvis større avstand til brua eksponentielt med bruas høyde for så å 
gjøre en knekk sørover. 
 

6.3.2 Bebyggelsens plassering og utforming 
Prosjektet som lå til grunn for planforslaget i 2015 var bygd opp av to hovedstrukturer, hvor 
førsteetasjen utgjorde et sammenhengende bygg på ca. 25.000 m2 i en etasje. Oppå dette lå en 
bebyggelsesstruktur med gater, uterom og boliger. Bebyggelsen oppå «lokket» var videre lagt i to sjikt 
rundt fellesarealet i midten, med en adkomstvei for bil mellom disse.  

Bebyggelsesstrukturens todeling, både vertikalt og horisontalt, med et løftet gatenivå og store 
nivåforskjeller på byrommene, er noe av det som er endret i nytt forslag. Ved å redusere parkeringen, 
fra 14.000 m2 over to etasjer til ca. 7.200 på én etasje, legges hele det indre gårdsrommet på ett nivå. 
Dette større fellesområdet er omsluttet av boligbebyggelsen som er lagt i kun ett sjikt. En lav bygning 
med barnehage og flerbruks/fellesbygning er lokalisert på og som del av dette arealet. 
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Mellom trehusbebyggelsen i Skansegata og Slipptorget videreføres gjeldende regulering så å si 
uendret, med en bygning på 4 etasjer med næring på bakkeplan og boliger over. Eneste endring er at 
et sammenhengende næringsareal i hele feltets førsteetasje er fjernet, slik at bygningen går helt ned 
til bakken, og dermed danner en bedre forbindelse til trehusbebyggelsen på andre siden. 

Fra Slipptorget og langs den sørvendte havnepromenaden vil det på kainivå legges serverings- og 
næringsarealer med ulike utadrettede funksjoner. Mot Nansengata på nordsiden av boligbebyggelsen 
er det planlagt en dagligvareforretning, i tillegg til at det her vil være innkjøring til parkeringskjeller, 
bodarealer og tilgang til boligene. 

Nordvest på området, langs bruas legger planen opp til et hotell med hovedinngang fra Skansegata. 
Det vil kunne bidra med aktivitet mot gateplan og utadrettede funksjoner mot Slipptorget. 
Varelevering samt av- og påstigningsplass for buss planlegges fra Nansengata på bruas sørside. 

 

 

Figur 6.3: Perspektiv planforslag. 
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Figur 6.4: Plan 0 Kainivå  

 

Figur 6.5: Plan 1  
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6.3.3 Bebyggelsens høyde 
Tilpasning til eksisterende bebyggelse, landskapet og Tromsøbrua, samt behovet for skjerming mot 
støy og vind har vært hensyn som ligger til grunn for bebyggelsens høyde. I tillegg har føringer fra 
antikvariske myndigheter lagt premisser for volumutformingen i forslaget. 

Forslaget legger opp til en større variasjon i byggehøyder enn det som ble fremmet i planen fra 2015. 
Sammen med at bebyggelsen organiseres omkring ett større sammenhengende indre gårdsrom med 
en lavere bygning i midten, økes byggehøydene i deler av strukturen, og særlig i den nordre delen mot 
Tromsøbrua. Dette vil bidra til å skjerme det indre plassrommet mot trafikkstøy og støv fra brua. 
Samtidig gir det et lunere og mer brukervennlig uteareal med bedre vind, og solforhold. 

Bebyggelsen er regulert med varierte høyder på mellom fire og ti etasjer, som vist i plankartet. 
Byggehøydene skal varieres både innenfor hvert felt og i området som helhet. Høyeste del av 
bebyggelsen er lagt mot Tromsøbrua, hvor høyeste punkt får en maks kote på k+38. Mot skansen er 
bebyggelsen holdt lav. Riksantikvarens føringer er fulgt mht. til høydebegrensninger for å ivareta sikt 
mot Tromsdalstinden. 

Planen legger opp til økt grad av bevaring av skipsverftets identitet og historie ved at eksisterende 
verkstedbygning, slipp og slippvogner bevares og reguleres til hensynssone bevaring H570. Arealet 
rundt Skansen er senket fra 5,2 til maks +4,7 og ned til +3,0 ved torget, for å gi Skansen en mer 
fremtredende posisjon. 

Hotellet som foreslås lokalisert nordvest på området, mot Skansegata og brohodet på Tromsøbrua, 
planlegges som en base med to volumer, et høyere volumer mot vest og et lavere mot øst og ut mot 
slipptorget. Slik ivaretas sikt mot Hotellet vil både kunne bidra med aktivitet mot gateplan mot 
Skansegata utadrettede funksjoner mot Slipptorget, samt skjerme Slipptorget mot støy fra brua. 
Hovedinngangen til hotellet planlegges fra Skansegata, og varelevering samt avsettingsplass for buss 
fra Nansengata på bruas sørside.  

 

Hotellet og planområdet sett fra nord 
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Figur 6.6: 3D perspektiv med høyder 

 

Figur 6.7: Lavere høyder nærest Skansen 



Side 37 av 57 
 

 

Figur 6.8: Oversikt over snitt  

 

 

 

Figur 6.9: Oppriss A-A: Oppriss mot nord: Vervet, Tromsøbrua og Ishavskatedralen. 

 

 

Figur 6.10: Oppriss B-B: Oppriss mot syd: Vervet, Tromsøbrua og området vest for planområdet. 
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Figur 6.11 : Snitt C - C: Tverrsnitt mot øst

Figur 6.12 : Snitt D - D: Langsnitt igjennom gårdsrom mot nord

For snitt i målestokk, se vedlegg.

6.3 .4 Grad av utnytting
Ny bebyggelse innenfor byggefeltet skal ikke overskride BRA= 68 .5 00 m2 inklusive parkering . I tillegg
kommer eksisterende bebyggelse, herunder bebyggelse regu lert til bevaring, med totalt ca. 1.100 m2.

6.3 .5 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Det planlegges for ca. 21 .6 00 m2 forretning/of fentlig privat tjenesteyting , inkludert hotell. Ar ealene vil
bli etablert på gateplan og bidra til byliv og utadrettet virksomhet. På grunnlag av erfaringstall kan
man regne at arealene vil gi grunnlag for ca. 200 - 250 arbeidsplasser.

6.3 .6 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det planlegges for inntil 44 0 leiligheter i planområdet. Det planlegges en fordeling mellom små
leiligheter (mindre enn 50 m2 BRA) og mellomstore/store leiligheter (større enn 50 m2 BRA).
Hove d delen av de mindre leilighetene planlegges i den nordre delen, mens de større leilighetene
legges mot sør. I BKB1 mellom Skansegata og Slipptorget planlegges det 2 - 3 roms leiligheter.
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Figur 6.12: Uteromsplan 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Planområdet har en attraktiv beliggenhet med gode solforhold og fin utsikt mot hele «skipsleia» fra 
Ringvassøy til Malangen, sentrum (Torget) og Tromsdalstinden. Alle boligene er gjennomgående og 
har solvendt side.  Boligene på BKB2-BKB4 får adkomst fra det indre gårdsrommet, samt mulighet for 
adkomst fra hhv. Nansengata og havnepromenaden på sørsiden.  

Med gangavstand til alle byfunksjoner og rekreasjonsområder i Tromsømarka, samt gode 
bussforbindelser, blir dette et lite bilbasert boligområde. 

Svalgangsløsninger muliggjør gjennomlyste leiligheter i bebyggelsen og flertallet av leiligheten vil ha 
svært gode utsiktsforhold. 

Felles uteareal i form av lune solfylte og trafikksikre uterom er plassert i gårdsrommet og på 
skjermede tak.  

Leilighetene har privat uteareal i form av balkonger knyttet direkte til leiligheten, eller på markplan for 
de nederste leilighetene.  

Universell tilgjengelighet, livsløpsstandard og tilgjengelighet til byen for øvrig gir også gode vilkår for 
seniorbeboere/eldre. 

Solforhold 
Sol og skyggestudier viser at samtlige leiligheter får gode solforhold.  Gårdsrommet i midten får sol 
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store deler av dagen, hvorav området regulert til barnehage får aller flest soltimer. Se vedlagte sol- og 
skyggestudier. 

  

Illustrasjon 6.13: Sol- og skyggeforhold 20. august  

 

6.5 Parkering 
Innvendig parkering 
I reguleringsplanen fra 2015 var det planlagt for 470 parkeringsplasser (14.430 m2 BRA). Dette er i 
planforslaget redusert til rundt 285 plasser (7000 m2 BRA). En slik reduksjon av parkeringsdekningen 
er i tråd med kommunens mål om redusert bilbruk i sentrum og overgang til miljøvennlige 
transportformer. I tillegg bidrar det til å skape bedre utearealer og forbindelser igjennom området. 

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 
Parkeringsanlegg er lagt på kainivå under platå for planlagt uteoppholdsareal. Innkjøring/utkjøring 
skjer fra SV1, i forlengelsen av Fr Nansens plass. 

Utvendig parkering 
Parkeringsplasser for næringslokaler/barnehage mot nord. Det planlegges for 10 
parkeringsplasser som også fungerer som lett tilgjengelig parkering for dypvannskai ved behov.  
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Sykkelparkering 
Det tilrettelegges for minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Disse fordeles på 
parkeringskjeller og utendørs sykkelparkering i forbindelse med inngangspartier. 

6.6 Trafikkløsning 

6.6.1 Kjøreatkomst 
Kjøreatkomsten til området blir fra brohodekrysset via Nedre Elvegate og Skansegata. Det 
anlegges en ny veg langs sørsiden av brua som blir hovedatkomst for bil og varelevering. Denne 
vegen blir også kjøreatkomst til Nordsjeteen og for varelevering til næringsarealene på sørsiden 
av området. 

Inn- og utkjøring til parkeringskjeller blir fra nordsiden av bebyggelsen, og er vist med piler på 
plankartet. 

 

Figur 6.14: Trafikkløsning 
 

6.6.2 Varelevering 
Varelevering til næringsarealene i BKB2 til BKB7 vil skje fra f_SGT1, o_ST1 og o_ST2 med kjøreadkomst 
fra o_SV1.  
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6.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Området vil ha svært god tilgjengelighet for gående og syklende, som prioriteres fremfor biltrafikk. Det 
hevede gårdsrommet forbindes til torget med en slak stigning fra torget, slik at det skapes en best 
mulig fysisk og visuell forbindelse mellom de to, og boligenes utearealer kobles på de offentlige 
byrommene. Det legges også opp til atkomster inn til boliggårdsrom fra brygger/vei langs sjøkant. 

Hele havnepromenaden vil være tilgjengelig for gående og syklende. For havnepromenaden på 
sørsiden vil det kun være tillatt med kjøretøy for varelevering og utrykning. Torget mot slippen vil kun 
være tilgjengelig for fotgjengere. Hele området oppfyller krav til universell tilgjengelighet. 

Det foreslås en ny gangbro inn i området fra byen – i akse som viderefører Søndre Tollbodgate.  

6.6.4 Utforming av veger  
Det dimensjoneres for brannatkomst som anvist av branndokumentasjon. Det betyr at fri kjørebredde 
er minst 3,5m både rundt indre gårdsrom og på yttersiden langs kaia. I det indre gårdsrommet er det 
lagt vekt på at det ikke skal utformes veier, men atkomst sikres ved eventuelt behov og ellers formes 
som integrert del av gårdsrom for lek og opphold. Langs kaia er atkomst utformet som veg hvor enden 
av dypvannskaia der det er lagt inn en snuplass for varebiler/avfallsbil etc. Videre østover langs kaia er 
det lagt opp til en utforming basert på «shared space» prinsipp. Det er kun utrykningskjøretøy og 
kontrollert varelevering frem til næringslokaler som er tillat kjøring langs dette strekket. Langs 
sørsiden av sjøfronten går utformingen over til å ha karakter av å være en brygge med tredekke i 
forkant mot havnebassenget og enda høyere grad av fotgjengerprioritering. I denne sonen er det kun 
tillatt for kjøring for utrykningskjøretøy. 

6.6.5 Universell utforming 
Det ligger til rette for å løse universell utforming på god måte i og med at hele området bygges ut 
på tilnærmet flat tomt. Stigningene som må tas opp gjelder atkomster opp til nivå over P-dekket. 
Her planlegges universell atkomst fra sør/bysentrum samt i hovedatkomst fra vest. I tillegg vil hele 
uteområdet for boliger og barnehage være universelt tilgjengelig fra P-anlegg og fra boliger via 
heis. Øvrige atkomster er snarveier i form av trapper. Det legges opp til at det skal være lett å 
orientere seg ved hjelp av naturlige ledelinjer. Alle dekker i gang/forbindelseslinjer er tenkt som 
trillbare dekker. 

I tillegg til utearealene, vil nye bygg med publikumsfunksjon, som hotellet, serveringssteder og annen 
næringsvirksomhet tilrettelegges for alle grupper i samfunnet i henhold til prinsippene om universell 
utforming i Byggeteknisk Forskrift. 

Boligene utformes iht. krav om tilgjengelighet i Byggeteknisk Forskrift. 

6.7 Uteoppholdsareal 
Generelt er utearealene planlagt med stor respekt for stedets kulturhistorie og maritime identitet. 
Dette er sett som ressurs for utformingen av den nye bydelens både i materialvalg og formgiving. Det 
er tenkt robuste materialer med referanse til stedets industrihistorie samt løsninger som bidrar til å 
referer til og formilde stedets historie. 

Det er viktig å ivareta forholdet til Skansen og de gamle festningsvollene fra middelalderen på en god 
måte. Det er derfor foreslått en grønn skråning i overgang mellom gangveien rundt Skansen og det 
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nye byrommet i den gamle slippen. Dette formes på en tidsriktig måte for den tiden planen utarbeides 
i, men tar imot de gamle ringvollene på en hensynsfull måte og gir luft til den gamle tollboden.   

De gamle slippvognene tas vare på som elementer i den nye sjøparken/byrommet. De forteller 
historien om hva som har vært på stedet og bidrar til formidling av stedets sterke kulturhistorie. 

Vognene sikres forskriftsmessig. 

Generelt vurderes elementer fra driften i det gamle verftet som verdier for de nye byrommene og det 
er tenkt plassert egnede elementer fra dette i deler av uteområdene. Dette konkretiseres i videre 
detaljering og må sees i sammenheng med sikkerhet/teknisk stand på de enkelte elementene. 

Figur 6.15: Slipptorget med den gamle verkstedhallen. 

 

Privat og felles uteoppholdsareal 

Det er lagt opp til felles gårdsrom tilrettelagt for lek og opphold. Det er tenkt et gårdsrom mot 
vest og dette forener uterom for de bevarte trehusene langs Skansegata og den nye foreslåtte 
boligblokken benevnt BKB1. Dette foreslås som et grønt fellesareal med nærlekeplass for beboere 
samt felles ute-/grillplass på den mest solfylte delen av arealet. 
 
Mot øst ligger et større felles gårdsrom som samler lekeplass for barnehage og ute-/lekeareal for 
boliger. Barnehagen får et dedikert inngjerdet området som sitt kjerneområde, men kan også ta i bruk 
arealene utenfor gjerdet ved ønske om det. Boligene kan også bruke lekeplass innenfor gjerde til 
barnehage utenfor barnehagens åpningstider. Langs gårdsrom inn mot boligrekke i nord ligger private 
uteplasser på dekket. Rundt boligbebyggelsen langs sjøfronten, i den gamle slippen og langs 
Skansegata er helt offentlige utearealer/torg/forbindelseslinjer. I boligbebyggelsens grunnplan 
(kainivå) ligger næringsarealer som er tenkt med utadvendte funksjoner og tilhørende uteareal på 
bakken utenfor lokalene eksempelvis servering. Dette gir et godt samspill mellom private og offentlige 
arealer/bolig og næring som til sammen gir et godt potensiale for en levende bydel. 
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Krav til uteoppholdsareal omfattes av sentrumsplanen, hvor det stilles krav til 15 m2 felles privat 
uteareal pr boenhet. I tillegg kreves det privat uteareal på balkong eller på mark for hver boenhet. 

Alle leilighetene i prosjektet etableres med privat uteareal i form av balkonger eller, for de nederste 
leilighetene, på bakkeplan. I tillegg opparbeides det uteoppholdsareal på skjermede takflater.  

Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

Sammenlignet med planen fra 2015 vil utearealene i planforslaget bli mer sammenhengende og 
egnede for opphold. Bebyggelsen og det store gårdsrommet i midten er utformet for å optimalisere 
lokalklimatiske forhold som sol, vind og støy. Ved at den høyeste delen av bebyggelsen plasseres mot 
nord får utearealene gode solforhold. Gårdsrommet ligger godt beskyttet mot både sør- og 
nordgående vindretning og støyberegninger viser også at utearealene vil bli godt skjermet mot støy fra 
Tromsøbrua.  

 

Figur 6.16: Privat felles og offentlig uteoppholdsareal 

Lekeplasser 
Det legges opp til plass for lek i hht. kommunens lekeplassforskrift og krav til lekeplasser. I tillegg til 
barnehagens utearealer, som kan benyttes av beboere og besøkende utenom barnehagens 
åpningstider, etableres en lekeplass på f_BUT3. Denne vil kunne danne en overgangssone mellom den 
offentlige strandpromenaden mot sør, og det mer private gårdsrommet. Krav til strøkslekeplass 
dekkes utenfor planområdet gjennom nærhet til grøntareal på Fridtjof Nansens plass samt Gyldenborg 
skole. 
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Figur 6.17: Offentlige gang- og sykkelforbindelser  

 

Figur 6.18: Lekearealer på Vervet 
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 KRAV  
antall 

KRAV  
m2 pr/stk 

KRAV  
Areal totalt 

PROSJEKTERT 
Stk 

PROSJEKTERT 
Areal 

Kommentar 

Antall boliger 440      
Kvartalslekeplasser 2,0 1500 3000 2 4500  
Nærlekeplasser 16,0 150 2400 16 2600  
Strøkslekeplasser 1 6500 6500  8900 Bryggeareal, gatetun og 

nabopark Fridjof Nansens plass 
Samlet lekeareal   5400  16000  
Totalt areal 
planområde 

      

Totalt areal 
uteområder 

      

 
Figur 6.19: Oversikt over lekearealer i uteområdet i henhold til krav fra Tromsø kommune. 

 

Figur 6.20: Planforslaget med havnepromenade mot sør 

Torg og havnepromenade 

Svært gode sol- og vindforhold vil sannsynligvis gjøre dette til attraktive steder for uteservering i 
sommerhalvåret. Her legges det også opp til mulighet for å legge til med båt. Det vil imidlertid være 
avgjørende å finne programmer som kan aktivisere havnefronten og slipptorget størst mulig del av 
døgnet og til alle årstider. Kulturtilbud og aktiviteter knyttet til sjøen og havna vil være eksempler på 
slike programmer. 

Offentlige friområder  
Det blir romslige offentlig tilgjengelige uteområder i det gamle slippområdet som forlenges over i torg 
langs det bevarte verkstedbygget. I slippområdet er nærheten til sjøen sett som en ressurs for både 
lek- og opphold. Det varierende tidevannsnivået sees også som en ressurs for utforming av dette 
området og som en kilde til variasjon i stedets tilbud/uttrykk der deler av elementene vil være under 
vann ved høyvann men tilgjengelige for lek ved lavvann.  
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Området vil ha mindre snø enn høyere liggende områder på Tromsøya både på grunn av temperatur, 
men også luftas saltinnhold så nært sjøen. Dette gir et mindre brøyte/snøsmeltingsbehov, men det er 
likevel viktig at utvalgte gangsoner tines vinterstid fordi ising kan være en utfordring langs sjøfronten. 
Taket av barnehagen skrår ned mot felles gårdsrom og dette gir mulighet for trygg akeplass vinterstid. 
Bryggene samt Nordsjeten gir fin tilgang til å oppleve lys og vær langs sundet gjennom hele året. Dette 
er en like viktig kvalitet på de solfylte sommerdagene som når sola kommer tilbake i januar og 
pastellfargene virkelig kommer frem på sørhimmelen. 

Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon  
Det er ikke vegetasjon av verdi innenfor planområdet i dagens situasjon. Ny vegetasjon er tenkt som 
variert og robust klimatilpasset vegetasjon. Trær plasseres fortrinnsvis utenfor dekke over parkering, 
men enkelte trær/større busker settes i romslige plantekar oppå dekket for å myke opp miljøet. I 
tillegg legges det opp til gressarealer og stauder/busker i gårdsrom på P-dekke. 

På offentlige torg/parkarealer tenkes også stauder/busker for årstidsvariasjon og prydverdi samt soner 
med eng eller plen sammen med enkelte trær/høyere vegetasjon. Det er også tenkt tidevannssøkologi 
i slippens tidevannssone: strandplanter/tang/tare etc. (se landskapsplan). 

Vegetasjon anbefales også som vindskjermende tiltak i deler av uteområdene. Det er viktig å etablere 
lav vegetasjon i tillegg til trær. Trær med høy krone kan gi forsterkning av vinden i fotgjengernivået 
ved at vinden presses ned under trærne, noe som bør unngås der det etableres sittegrupper og 
utearealer for stående. 

Vindforhold 
Hoved-vindretningen sør - sørvest vil gi stor variasjon i vindklima rundt bygningene. Store deler av 
området rundt og mellom bygningene vil få godt vindklima. Passasjene mellom bygningene kan 
imidlertid forme kanaler med akselerert vind. Resultatene indikerer at områdene mot vannkanten øst 
på området kan være spesielt utsatt for vind, og at man kan forvente dårlige vindforhold i denne 
sonen.  

Mesteparten av området rundt bygningene har godt vindklima og ligger i komfortklasse A og B (se 
figur 6.20). Hele det indre gårdsrom, havnepromenaden mot sør samt torget mot hotellet og felt BKB1 
vil få meget gode vindkomfort. 
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Figur 6.21: Vindkomfort på Vervet. 
 

P(UTHR>5 m/s (% timer pr år) Kvalitetsklasse Aktivitet 
  Gående/syklende Stående Sittende 
<2.5 A God God God 
2.5 – 5.0 B God God Moderat 
5.0 - 10 C God Moderat Dårlig 
10 - 20 D Moderat Dårlig Dårlig 
>20 E Dårlig Dårlig Dårlig 

 
Siktlinjer: 

Siktlinjene har vært en viktig premiss i planleggingen av planen fra 2015, og videreført i nytt forslag. 
Utsikten fra Skansen og byrommene rundt prosjektet til brua og til Ishavskatedralen er lagt som 
betingelser for utformingen. Det er lagt stor vekt på utsikten fra Skansen både til sundet og til 
Ishavskatedralen. Siktlinjen til kirka fra Skansegata langs brua blir også åpnet opp. 
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Figur 6.22: Viktige siktelinjer 

 

6.8 Kulturminner 
Skansen 
Skansen var, som et av Tromsøs viktigste kulturminner, et sentralt element for utformingen av 
planforslaget som ble vedtatt i 2015, og også bakgrunn for Riksantikvarens innsigelse med påfølgende 
meklingsmøte. Temaer som har vært prinsipielt viktige er romlige forhold rundt Skansen, utsikt og 
byggehøyder. Bebyggelsen er derfor trukket godt unna fra Skansevollen og bygningene slik at 
kulturminnet får betydelig mer rom rundt seg enn dagens situasjon. Utsikten mot sundet åpnes 
dermed over de bevarte slippene og torget, samtidig som den søndre lamellen i prosjektet er trukket 
så langt nord at sikten over til landemerket Ishavskatedralen og fastlandet blir etablert.  

Byggehøyden i prosjektet er forslått i 4 etasjer i bebyggelsen nærmest Skansen. Planen kommer ikke i 
berøring med fredningssonen rundt Skansen selv om både vollen og arealene rundt med fordel kunne 
vært restaurert og satt i bedre stand. Sannsynligvis vil en utbygging bidra til økt fokus på området og 
Skansen vil bli viktig både som grønt rekreasjonsområde og kulturminne for både beboere og 
besøkende. 

Tromsøbrua  
Tromsøbrua er et viktig monument i bylandskapet i Tromsø. Den ble tegnet av Erling Viksjø i 1958-
1960 og fredet av Riksantikvaren i 2008. Reguleringsplanen legger opp til at bebyggelsen trekkes 
lenger unna brua i forhold til dagens situasjon – slik at bruspennet kan oppleves i sin helhet.  



Side 50 av 57 
 

I tillegg til å være et monument og kulturminne utgjør brua den største kilden til støy og forurensing i 
området. Bebyggelsen er derfor plassert med de største høydene mot brua for å skjerme utearealer 
og gi bedre bokvalitet. Langs brua mot vest er hotellet utformet som et langstrakt volum som stiger 
mot vest, og dermed understreker broens form og samtidig markerer inngangen til Tromsø sentrum. 

Planen muliggjør også at man kan gå under brua langs den nye kaien og oppleve landemerket fra flere 
sider. Avstanden til brua på hjørnet ved Skansegata er gitt av byggelinjen og kvartalsstrukturen vis a 
vis. Bebyggelsen trekkes lenger fra brua utover i sundet og lengst ut er avstanden til bebyggelsen 65 
meter. Eksisterende kai under brua blir videreført i prosjektet og gjør det fremdeles mulig å oppleve 
brua fra undersiden. Kaien og brua ble bygget samtidig og har felles fundamenter. 

Skansegata 1, 3 og 5  
Skansegata 1-5 er regulert til bevaringsverdig bebyggelse, og restaureres i 2017-. Byggene har 
gjennom historien vært ombygget en rekke ganger til ulike formål og brukes i dag til boliger og næring. 
Den nye bebyggelsen på BKB1 er i planen godt tilpasset trehusene i Skansegata både hva gjelder 
volum og materialbruk. I forhold til gjeldende plan er også terrenget senket slik at det dannes et felles 
gårdsrom mellom husene. 

Ishavskatedralen, Tromsdalen kirke 
Kirken fra 1965 og ligger på fastlandssiden av Tromsøsundet, og er godt synlig fra Vervet, og hele 
landskapsrommet rundt Tromsø sentrum. 

Forholdet til Ishavskatedralen har vært en premiss for utformingen av planforslaget. Både ved at 
bebyggelsen ikke skal utfordrer kirken som monumentalt blikkfang og innseilingsmerke, og ved at 
viktige siktlinjer fra området over til Tromsdalen ivaretas. 

 

Figur 6.23: Vervet sett fra Skansen. 
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6.9 Sosial infrastruktur  
Skolekapasitet og barnehagedekning vil bli vurdert ved rammesøknad, og er sikret gjennom 
bestemmelsene. 

6.10 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Se vedlagt rapport VAO rammeplan datert 13.06.2017, godkjent av Tromsø kommune 20.02.2018. 
Rapporten beskriver en overordnet prinsippløsning for vannforsyning, samt håndtering av spillvann og 
overvann for detaljreguleringsområdet Vervet.  

6.11 Rammeplan for offentlig samferdselsanlegg og grønnstruktur (OSG) 
Se vedlagt OSG-rammeplan. 

6.12 Plan for avfallshenting/ søppelsug  
Metode for oppbevaring og avlevering av avfall vil avtales med renovasjonsselskap. Husholdningsavfall 
og avfall fra næringsdelen vil bli håndtert separat. 

6.13 Rekkefølgebestemmelser  
Det er stilt rekkefølgekrav til følgende forhold:  

a) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i området BKB2 skal arealet avsatt til Torg (o_ST1) 
være opparbeidet. 

b) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor planområdet skal offentlig kjøreveg o_SV1 
være opparbeidet. Dette gjelder ikke for verneverdige og eksisterende bygninger innenfor 
byggeområde BKB7. 

d) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i BKB1 skal uteoppholdsarealet f_BUT1 være 
opparbeidet. 

e) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i området BKB4 skal uteoppholdsarealet f_BUT2 
være opparbeidet. 

f) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i områdene BKB3 skal o_SGT1 og uteoppholdsareal 
f_BUT3 være opparbeidet. 

g) Før det gis igangsettingstillatelse til bolig nummer 201 skal barnehage være etablert innenfor 
byggeområde BBH. 

h) Atkomst til Nordsjetéen skal til enhver tid være tilgjengelig. 

i) Det gis ikke igangsettingstillatelse for bygg og anlegg (inkludert parkeringsplasser) innenfor 
planområdet før adkomstvegen fra verftstomta til krysset i Hansjordnesbukta er regulert og etablert. 

j) Før det gis igangsettelsestillatelse for tiltak som kommer i berøring med sjøgrunn og fjæresone skal 
det utføres grunnundersøkelser og fremlegges evt. tiltak som sikrer at fyllinger i sjøen er stabile både i 
fyllings- og permanentfasen. Før det igangsettes utfylling i sjø skal det foreligge tillatelse fra 
Fylkesmannen. 
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Ved detaljprosjektering av bygg og anlegg som kan påvirke brufundamentene, og før kommunen 
godkjenner slike tiltak, skal Statens vegvesen godkjenne grunnundersøkelser, dokumentasjon og 
kontrollrapporter, slik at de kan vurdere hvorvidt tiltakene kan skade eller påvirke brufundamentene. 

Tiltakene er plassert i høyeste konsekvensklasse og dermed underlagt tredjepartskontroll før det gis 
igangsettelsestillatelse for nevnte tiltak. 

k) Igangsettingstillatelser kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale eller på annen måte 
foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt. 

7. Konsekvensutredning 
Planen ligger innfor rammene av gjeldene reguleringsplan, og er utredet tilfredsstillende på 
overordnet nivå. Det ble i oppstartsmøtet konkludert med at det ikke er behov for ny 
konsekvensutredning. 

8 Konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 
Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og kommunedelplanen for Tromsø sentrum, og 
kommunens planstrategier. Forslaget følger prinsipper om bærekraftig og miljøvennlig utvikling 
med knutepunktutvikling og fortetting. Det tilrettelegger for flere boliger i sentrum i form av en 
urban struktur, økt tilgjengelighet og gode offentlige byrom. Videre vil planen bidra til 
tilgjengeliggjøring av havnefronten og en betydelig miljøopprydding etter over 150 år med 
industrivirksomhet. 

8.2 Støy og støv 
Støy 
Støyberegningene utført av Multiconsult gir følgende funn: 

 

• Fasader mot Tromsøbrua ligger i gul og rød støysone fra vegtrafikk. Deler av fasade på blokk 
mot vest (mot Skansegata) ligger i gul sone. Resterende fasader ligger hovedsakelig i hvit 
støysone. 

• Noen balkonger på blokk mot Skansegata må ha rekkverk for å oppnå tilfredsstillende støynivå 
på balkong. 

• Rekkverk må være tett, og ha en høyde på 1.3-1.5 m for å få tilfredsstillende støynivå på 
balkong i sittehøyde. 

• Alle leiligheter må være gjennomgående. For leiligheter med eneste soverom mot 
Tromsøbrua kan det etableres stille side f.eks ved innglasset balkong e.l. 

• Med foreslåtte tiltak vil alle bygg få en stille side (Lden ≤ 55dB). 
• Barnehagen vil ha stille side på alle fasader, også på bakken rundt barnehagen. 
• Detaljering i senere planfaser må vise at alle boliger får minimum en stille side. 
• Dimensjonering av fasadene og detaljering av tette rekkverk på balkonger, må detaljeres ved 

byggeplan. 
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Støv 
Beregningene viser at både årsmiddelverdi, vintermiddelverdi og maksimalnivåer for nitrogendioksid 
NO2 ligger langt under de respektive grenseverdiene iht. retningslinjen T-1520 (1). Årsmiddelverdi for 
svevestøv PM10 ligger under forskriftskravet med god margin. Enkelte fasader av hotell og boliger 
ligger i gul og rød sone i henhold til T-1520, som følge av overskridelser av maksimalnivåer for PM10. 
Dette behøver ikke nødvendigvis medføre ulempe for brukere/beboere dersom tilstrekkelige tiltak 
iverksettes. For mulige tiltak se utredning Lokal luftkvalitet datert 09.02.2018. 

Luftkvaliteten i driftsfasen for det aller meste av planområdet vil være god. Bygningskroppene 
fungerer som en skjerm mot utslipp fra vegene, og luftkvalitet på utendørs oppholdsareal på 
bakkeplan vil være tilfredsstillende rundt alle bygg, med unntak av ved fasader mot nord for enkelte 
bygninger nord i området. Planlagt utendørs oppholdsareal for barnehage får god luftkvalitet.  

8.3 Barn og unges interesser 
Krav til lekeareal løses innenfor planområdet og vil tilføre stor verdi for barn og unge hele året. I tillegg 
er det korte avstander til kaipromenade, parker, torg og plasser. Tilrettelegging for fotgjengere og 
sykkel, vil også forbedre og trygge adkomsten til og fra planområdet. Det vurderes at hensyn til barn 
og unge er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

8.4 Universell utforming 
Bebyggelsen utformes med krav om universell utforming (publikumsfunksjoner og utearealer) og 
tilgjengelighet (boliger) – dette iht. gjeldende byggeteknisk forskrift. 

Utbygging av planområdet vurderes derfor å ha en positiv virkning på universell tilgjengelighet i 
planområdet. 

8.5 Folkehelse 
Planforslaget tilrettelegger for aktivitet og gode leke- og oppholdsarealer. Redusert parkering og 
prioritering av myke fotgjengere støtter opp under redusert bilbruk. Forslaget vurderes til å ha liten til 
middels positiv effekt for folkehelse. 

8.6 Skole, barnehage 
Skipsverftet ligger mellom Gyllenborg og Borgtun skoler og ligger nærmest Gyllenborg. Situasjonen for 
Gyllenborg skole er at skolen har og vil ha underkapasitet i hele perioden frem mot 2030. På grunn av 
dette foretas det per i dag elevforskyvning til Prestvannet skole. Etablering av flere boliger på Vervet 
vil bidra til denne utviklingen, og ytterligere legge press på kapasiteten. 

Etablering av ny barnehage innenfor planområdet antas å kunne gi et tilbud utover økt behov ved 
utbygging, og derfor også komme de som bor i nærområdet til gode. Barnehagetilbudet anses derfor 
for å forbedres i forhold til dagens situasjon. 

8.7 Vann og avløp 
Se vedlagt rapport VAO rammeplan datert 13.06.2017, godkjent av Tromsø kommune 20.02.2018. 

8.8 Samfunnssikkerhet (ROS) 
ROS-analysen er vedlagt som eget dokument. Analysen viser at det er utfordringer knyttet til: 

- Sterk vind 
- Fallulykke i sjø 
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- Storulykke ved Bunker Oil AS Tromsø Tankanlegg 

Det er ikke hensiktsmessig å innarbeide avbøtende tiltak for disse forhold i reguleringsplanen. ROS-
analysen foreslår avbøtende tiltak som videreføres i byggesaken og gjennomføringsarbeidet. 

8.9 Trafikk og samferdsel 
Planforslaget får relativ få konsekvenser for trafikksystemet på grunn av forholdsvis lav 
trafikkproduksjon, som er redusert ytterligere i forhold til forrige plan pga. mindre parkering.  

Kollektivtilbud 

Utbygging av planområdet vurderes å ha en ubetydelig virkning på kollektivtrafikk. Nasjonale 
målsettinger tilsier at en stor andel av trafikkvekst skal tas ved kollektivtransport, gange og sykkel. 
Fortetting i sentrum, nær et eksisterende blandet funksjonstilbud, og eksisterende kollektivtraseer og 
holdeplasser bygger opp under denne målsettingen. 

8.10 Kulturminner 
Forholdet til kulturminner med meklingsresultatet og føringene fra Riksantikvaren i forrige runde har 
vært blant hovedføringene for den nye planen.  

Terrenget senkes ytterligere rundt Skansen slik at den får en mer fremtredende posisjon. Etablering av 
slipptorget mellom Skansen og Indre havn gjør at Skansen permanent får tilbake utsikten som i over 
150 år har vært sperret med bebyggelse, båter og gjerder. 

Planforslaget regulerer ikke arealer innenfor fredningssonen på Skansen, men forslår at trafikken 
rundt Skansevollen opphører. Forslagsstiller stiller seg bak Riksantikvarens vurdering av dette og 
støtter alle tiltak som kan bidra til at vollen blir restaurert og vedlikeholdt. 

Den foreslåtte utviklingen av området vil styrke det kulturhistoriske miljøet og gi Skansen en verdig og 
vakker bymessig omgivelse. Med flere besøkende og beboere i området vil Skansens betydning i 
Tromsøs bli styrket og flere vil få gleden av Skansen som historisk landemerke. Samlet sett vil 
planforslaget ha en positiv virkning for kulturminnet Skansen. 

Tromsøbrua 
Planen kommer ikke i konflikt med bestemmelsene i fredningsvedtaket for brua. 

Situasjonen for brua har siden den ble oppført vært at bebyggelsen på verftet har ligget under og opp 
langs brukonstruksjonen. Ved at bebyggelsen på eiendommen flyttes bort fra brua kan bruspennet 
oppleves uforstyrret. Avstanden til den planlagte bebyggelsen øker utover langs brospennet slik at 
sikten fra Skansegata langs brua og over til brohodet i Tromsdalen med Ishavskatedralen som 
fondmotiv blir etablert. 

Bebyggelsen langs bruas vestside gjør at den innerste delen ikke blir synlig fra sør. Hotellets form, med 
en stigning mot vest som kontrasterer med bruas form, bidrar imidlertid til å styrke opplevelsen av 
bruas form sett fra nord. 
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9 Innkomne innspill 
 

Tromsø Havn HF 

• Påpeker Tromsø Havns avtale om fri adkomst til arealene ytterst på sjeteen. 
• Ønsker å holdes orientert underveis i reguleringsprosessen. 

Kommentarer 

• Fri adkomst til sjeteen er sikret i planen. 
• Det har vært dialog med Tromsø havn underveis i planprosessen. 

Fylkesmannen i Troms 

• Anbefaler at planen legges fram i Planforum v/Troms fylkeskommune før offentlig ettersyn. 

Kommentarer 

• Tromsø kommune tar initiativ til at planen legges frem i Planforum v/Troms fylkeskommune 
før offentlig ettersyn. 

Troms fylkeskommune 

• Anbefaler at det legges inn bestemmelser om brudd i fasader, høydevariasjon og 
gjennomgående forbindelser (siktlinjer) som bringer bebyggelsen inn i en menneskelig skala, 
både sett fra planområdet og fra byrommet rundt. 

• Forutsetter at del av den automatisk fredete festningsvollen og den vedtaksfredete brua 
ivaretas på plankart og i bestemmelser slikt det er gjort i gjeldende reguleringsplan. 

• Verkstedet/smia og de to slippene bør avsettes som hensynssone c) vern av bygning/slipper. 
Det bør utarbeides bestemmelser til disse hensynssonene om at istandsetting og vedlikehold 
skal skje etter antikvariske prinsipper. 

• For trafikkarealet under brua må det utarbeides bestemmelser om at brupilarene skal sikres. 
• En øking fra K+27 til K+36,7 på felt BH er etter fylkeskommunens vurdering betydelig. Med økt 

høyde og bortfall av grøntområde mellom bygningsvolmene på felt BH er skissert 
bygningsmasse er etter fylkeskommunens vurdering dominerende i størrelse, volum og høyde 
og må reduseres. 

• Siktsonen mellom byggeområdene BKB4 og BBB2 må utvides da det er ønskelig å bevare 
verkstedet/smia som ligger i denne siktsonen.  

• Eventuelle krav og justeringer av høyder i forhold til flomål og klimaendringer må forholde seg 
til meklingsreferatet, der høydene er satt ut fra hensynet til Skansen. 

• Anbefaler ikke at det etableres en gangbru over bukta ved og utenfor slippene.  
• Nordsjetèen må sikres som et viktig element i havneområdet. Den kan gis et vern som 

hensynssone c). Det bør uansett utarbeides bestemmelser om at moloen skal opprettholdes, 
og dersom det er nødvendig med forsterkninger, må det skje med samme materialbruk og 
teknikker som eksisterende molo. 

Kommentarer 
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• Reguleringsbestemmelsene legger opp til stor grad av variasjon. Siktlinjer og er ivaretatt, og 
bebyggelsen er lavere mot viktige byrom for å sikre en menneskelig skala. 

• Festningsvollen og brua er ivaretatt tilsvarende som i gjeldene plan. 
• Verksted og slipper er avsatt til hensynssoner H730 og H570. 
• Brupilarene er sikret gjennom bestemmelser om hensynsoner. 
• Utformingen og høyder på dette feltet er grundig studert gjennom volumstudier. Slik 

bebyggelsen på dette feltet er utformet i planforslaget, med en tydelig stigning mot vest, 
danner det en kontrast til bruas retning som bidrar til å fremheve og styrke bruas form. 
Høyden på den vestre del av feltet er lagt på kote 27, slik at den samsvarer med høydene på 
felt BKB4. En høyere utnyttelse på denne delen av planområdet kommer ikke i veien for viktige 
siktlinjer, og det påvirker ikke solforholdene i viktige byrom. Bebyggelsen er også holdt adskillig 
lavere mot torget og mot Skansen for å ivareta en menneskelig skala i øyehøyde. 

• Bebyggelsen på BH er trykket tilbake mot nord, og siktsonen er godt ivaretatt selv om 
verkstedhallen bevares. 

• En gangbru vil knytte området bedre til sentrum og bidra til bedre flyt i området. 
• Tilkomst til Nordsjeteen er sikret i bestemmelsene.  

 

Riksantikvaren  

• Forutsetter at det aktuelle planarbeidet forholder seg til meklingsprotokollen, og at alle 
endringer som gjøres ligger innenfor rammene av denne. 

• Det er svært viktig at planen tar tilbørlig hensyn til det automatisk freda kulturminnet Skansen. 

Kommentarer 

• Meklingsprotokollen er lagt til grunn for planarbeidet. Der løsninger ikke er helt i tråd med de 
konkrete føringene fra meklingen skyldes dette andre endringer fra gjeldene plan, som totalt 
sett utgjør en forbedring av de forholdene meklingen var ment å ivareta. 

Statens Vegvesen 

• Det må sikres at planlagte endringer endrer geotekniske forutsetninger fra forrige plan. 
• Ønsker å orienteres om vurderinger vedrørende Tromsøbrua og dens stabilitet som følge av 

ny plan. 
• Forutsetter videreføring av bestemmelsene som omtaler følgende forhold: 
- Dokumentasjonskrav knyttet til Tromsøbruas stabilitet. 
- Rekkefølgekrav knyttet til etablering av adkomst til Hansjordnesbukta. 
- Krav til antall sykkelparkeringsplasser. 
• Ønsker å involveres i videre arbeid. 

Kommentarer 

• Geotekniske hensyn er ivaretatt. 
• Tromsøbruas stabilitet er grundig utredet. 
• Rekkefølgebestemmelsene er videreført fra forrige plan. 
• Det har vært dialog mellom tiltakshaver og Statens vegvesen underveis i planprosessen. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat 

• Det antas at kravene til grunnundersøkelser, og at Statens Vegvesen skal godkjenne 
undersøkelser, dokumentasjon og kontrollrapporter for tiltak som kan berøre 
brufundamentene. Alle krav knyttet til grunnforhold skal følges opp i omreguleringen. 

• Eventuelle fareområder for skred skal avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende 
bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

• Beskrivelse av hvilke vurderinger som er gjort hvordan hensynene er innarbeidet i planen. Det 
er viktig at alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder er vedlagt. Vi ber om at alle 
plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 
 

Kommentarer 

• Alle krav knyttet til grunnforhold er ivaretatt. 
• Det er ikke avdekket noen fareområder for skred. 

 

10 Avsluttende kommentar 
Planforslaget gir grunnlag for en utvikling av Skipsverftstomta fra industri til nye sentrumsformål og 
åpnes for allmenn ferdsel. Sammenlignet med gjeldene plan innebærer det nye forslaget forbedringer 
og hovedsakelig justeringer for å oppnå bedre uteområder, mer varierte byggehøyder, en styrking av 
Skansens posisjon, bevaring av skipsverftsmiljøet, og redusert parkering.  
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