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"Tromsøs uterom bør reflektere både i form og funksjon byens identitet som arktisk hovedstad og 
gjøre det mulig for folk som bor her å utfolde seg ute hele året. Det vil ikke bare bidra til å skape en 
mer attraktiv by, men også bidra til en mer sosialt bærekraftig by fordi det gjør det lettere å møtes, bli 
kjent og involvere seg i ulike aktiviteter". 

Kirsti Methi, prosjektleder i Arktisk Hovedstad prosjekt

 “For å skape gode inkluderende byer og byrom trenger vi flere rom som skaper møter på tvers - 
hvor vi møter de som også er forskjellige fra oss selv. Bare på den måten kan vi åpne for uventede 
hendelser, nye relasjonar - og få til videre fellesskap som er sentrale for en inkluderende by.” 

Anniken Førde, Professor ved Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UIT
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Arktis er et klimaområde med global betydning, en politisk samarbeidsregion og hjemst-
ed for ca. fire millioner mennesker. Fellestrekk er vekst i næringsliv, behov for kompetent 
arbeidskraft, og økt fokus på gode sosiale strukturer for videre utvikling. FNs bærekrafts-
mål nr. 11 ble vårt eget med følgende spørsmål: Hvordan kan offentlige rom i arktiske 
byer bli inkluderende og trygge slik at alle samfunnets medlemmer opplever økt livsk-
valitet? 

Tre metodiske grep ble valgt: Kunnskapssamling med fagmiljøer innen arkitektur og 
samfunnsplanlegging med kunnskap om inkluderende arbeidsformer og lokalspesifikke 
forhold. Dertil et samskapingsprosjekt for et nytt byrom og en sterk kommunikasjons-
plan for spredning.

Svarene var tydelige: Partene anerkjente verdien av inkluderende prosesser og nye so-
siale byrom. En konkret case og inkluderende arbeidsform tok oss fra ord til handling. 
Økt bevissthet om arkitekturfagenes rolle i samfunnsutviklingen, opplevelsen av styrket 
helhetlig tenking etter samarbeid på tvers av siloer og roller, samt gevinsten av kom-
petanseheving og nytenking for alle involverte parter.  

For en fortsettelse for og med innbyggerne.

I dette prosjektet ble det jobbet med et byrom i Tromsø: Stegene var: 

Valg av byrom
Innvolvering av innbyggere: workshops for ulike grupper
Formidling av prosjektet og byutviklingsdiskusjoner: Kronikker og annet
Kompetansehevings aktiviteter: Internasjonalt seminar for kommunene og andre
Formidling av innspill fra innbyggere: Illustrasjons utstilling
Design av konkrete tiltak til byrommet:  Workshop med arkitekter 
Presentasjon av  tiltakene for innbyggere
Bygging av tiltak
Byromsfest

Inkluderende arktiske byrom

2  

Valg av byrom  
I samarbeid med Tromsø kommune ble det valgt byrommet foran Prostneset som om-
rådet for prosjektet. Det foreligger allerede planer for å jobbe med dette byrommet i 
Sentrumsplanen. Tromsø Havn eier og drifter området som er etter vårt syn: Tromsøs 
viktigste knuttepunkt.

“Tromsø Havn ønsker at NODA skal bruke det flotte torget på Prostneset til dette pros-
jektet fordi det er et arktisk byrom som vi ønsker å videreutvikle slik at det blir et sted 
til glede og bruk for både byens befolkning og de tilreisende”, sier Harriet Willassen – 
marked og kommunikasjonssjef i Tromsø Havn.



Rapport 2021Rapport 2021



Rapport 2021Rapport 2021 09 10 7 6

Workshop med barn  
To 5.klasser fra Tromsø international school 
39 barn 

Befaring og workshop med barn
To 5.klasser fra Gyllenborgskole 
50 barn 
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Workshop med voksne
Worskop med elever ved Voksenoplæringa, 12 ulike nasjonaliteter
18 deltakere

Workshop med ungdom
TUSJ ungdomsgruppe ved Kirkens bymisjon og tre klasser ved Kvaløya VGS
30 deltakere
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Kronikkserie om tema byrom
Ulike aktører ble invitert til å skrive kronikker om tema inkluderende arktiske byrom
Shilan Ghadani, leder i Tromsø Sentrum 
Andreas Joki Arild og Erik Stange Ankre, ledere i PUST Tromsø 
Anniken Førde, ved UIT 
Anniken Romuld, arkitekt, byutviklingsavdeling, Tromsø kommune 
Kirsti Methi, prosjektleder i Arktisk Hovedstad prosjekt ved Tromsø kommune 
Mari Bergset, landskapsarkitekt og lærer ved AHO. Landskapsstudie 
Michele Renée Widerøe, Leder i NODA 

Kompetanseheving
Det ble arrangert seminar med mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske byrom. 
Med foredragsholdere fra Norge, Canada, Sverige og  Russland, seminaret ble streamet.
Med tilsammen 120 deltakere.

13 12
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Workshop med arkitekter  
Flere arkitektkontorer ble invitert til å designe gode tiltak for dette byrommet, basert på 
innspillene fra Tromsøs innbyggere. Deltakere var Spinn arkitekter, Norconsult, Asplan 
Viak, Fra innersia og Lo:Le landskap

11  

Illustrasjonsutstilling
Utstillingen viser resultatet av en seks måneder lang involveringsprosess med innbygge-
re i Tromsø. Illustrator og grafisk designer Liv Ranghild Kjelland 

17 16
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Bygging av tiltak
En av paviljongene har blitt bygget av PEAB Bjørn Bygg sine lærlinger. De andre vil bli 
bygd senere i høsten 2021 

Presentasjon av tiltak
Konkrete tiltak tegnet av tre utvalgte arkitektkontorer etter workshop: Asplan Viak 
Tromsø, Norconsult Tromsø og rådgiver Fra Innersida Tromsø. Paviljongene har som 
funskjon å være et møteplass, et sted for opphold og lek, samt gi farge til byrommet

19 18
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Byromsfest
Hele byen ble invitert til fest for å feire prosjektet, samt vise mulighetene som finnes i 
dette byrommet 

Samarbeidspartnere
Tusen takk til alle de involverte i prosjektet. 

Tromsø kommune avd. byutvikling
Tromsø havn
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse studiet ved Tromsøs Arktisk Universitet
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse studiet ved UIT: Nordic Urban Planing studiet
Arktisk hovedstad prosjekt, Tromsø kommune
Arctic Mayor Forum 
Arkitektkontorer Norconsult, Lo:Le landskap, Asplan Viak, Spinn Arkitetekter og Fra In-
nersida.
Landskapsarkitekturstudiet i Tromsø (UIT/AHO)
Tromsø sentrum
PUST Tromsø
Voksenopplæringa i Tromsø
Gyllenborg skole
Tromsø international school
Kvaløya Videregåendeskole
Integreringsutvalget 
Sjømatfest
Kaffe Bønna
Media Event
Magymedia
Lundblad
NODAs fagråd og styret

Takk til prosjektet økonomiske bidragsytere: 
Troms- og Finnmark fylkeskommune
Norske landskapsarkitekters forening 
Nord-Norges Arkitektforening 
PEAB - Bjørn Bygg
Tromsø kommune 
Tromsø havn

23 22
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Takk til Troms- og Finnmark fylkeskommune for tilliten

I media

og No´Da?

Prosjektet har fått følgende publisitet:
- NRK radio Tromsø: 
https://www.no-da.no/nyheter/2021/intervju-i-dagens-mårrasending-på-nrk-troms
- Sosial medier: 
Facebook https://www.facebook.com/NODA 
- Sosial medier: 
Instagram: https://www.instagram.com/noda_nor/
- Nettsiden til NODA: 
https://www.no-da.no/noda-arctic/
- Nordnorsk debatt (Avisa Nordlys): 
https://www.no-da.no/nyheter/2021/kronikkserie-om-inkluderende-arktiske-byrom
- Saker i iTromsø avis i forkant: 
https://www.no-da.no/nyheter/2021/i-dagens-itromsø-avis
- Saker i iTromsø avis i etterkant: 
https://www.no-da.no/nyheter/2021/byromsfest-i-itromsø
- Presentasjon Byromsfesten: 
https://www.no-da.no/aktiviteter/byromsfest
- Presentasjon gjennom prosjektets egen film: 
https://www.youtube.com/channel/UCoJ4ELIfSVjrMKCdgE74YDg/videos
- Presentasjon på ulike møter

De andre paviljongene skal bygges i løpet av 2021 og 2022.
De skal bygges og driftes av Tromsø kommune, Tromsø Havn og PEAB Bjørn Bygg.

Byromsprosjektet har vært en suksees som nå ønskes gjennomført andre steder.
NODA skal i løpet av høsten 2021 søke midler til å ta prosjektet til tre andre kommuner i 
Nord-Norge.
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