
 

 
Innspill til Kommunedelplan for Tromsø sentrum 
Nordnorsk Design- og Arkitektursenter 
 

 

 
Nordnorsk Design- og Arkitektursenter er en aktør som jobber med å fremme 
forståelse for design- og arkitekturfagene i Nord-Norge. I Tromsø har NODA spesielt 
fokus på byutvikling. I forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan for 
Tromsø sentrum PLANID 0225 i Tromsø kommune, har NODA samlet inn innspill 
fra innbyggere. Innspillene ble samlet gjennom workshops for voksne og barn, hvor 
det ble valgt å jobbe spesifikt med kaipromenaden i Tromsø sentrum, et byrom med 
stort potensiale.  

Workshopens deltakere var representanter fra næringsliv, arkitekter, 
landskapsarkitekter, samfunnsplanleggere, designere, studenter, samt andre 
innbyggere. Også den yngre garde i Tromsø ble invitert til et eget arrangement. En 
egen workshop ble holdt for unge voksne ved Voksenopplæringa i Tromsø. Med 
kreativ metode og i sosialt lag jobbet deltakerne med sentrumsplanen slik den 
foreligger. 

Deltakerne på alle arrangementene ble oppfordret og utfordret til å dele ideer om 
hvordan kaipromenaden kan skape et godt bymiljø som løfter Tromsø sentrum. 
Utfordringen gikk ut på å skape sosiale møblement og installasjoner, som er tilpasset 
to ulike brukere i byen – eksempelvis en danser og en gammel mann, en fisker og et 
barn, etc.  

Resultatet ble mange gode innspill til sentrumsplanen, som sendes inn under 
høringsrunden:  

 

Build ´n sip: Kaipromenaden 
Den 24. oktober arrangerte NODA Build´n sip om Kaipromenaden i Tromsø 
sentrum. Build ´n sip er et sosialt og kreativt lavterskeltilbud til byens befolkning, 
hvor ulike utfordringer innen design, arkitektur og byutvikling besvares med å 
bygge modeller – det hele over et glass med noe godt å drikke i. 13 deltakere jobbet 
med utfordringen. Her er noen av forslagene som ble utformet og/eller foreslått: 

1. «Fin» gapahuk, med tak og le for vind og vær.  
2. Kunstscene for musikk og dans. 
3. Generasjonsuavhengige byrom. 
4. Trapp ned til havnebassenget, med universelt utformet rampe. 



5. Inne-ute-bygg ved Sørsjetteen. Corten-netting som materiale. Et sted hvor 
man kan stå inne og se ut, med vindeltrapp, stupetårn på 5 m, huset strekker 
seg også ned under vann.  

6. Flytende tennisbane/idrettsanlegg. Kan brukes i konkurransesammenheng og 
filmes for å skape oppmerksomhet. En attraksjon for Tromsø.  

7. Tromsø er en vinterby, med masse snø. Må se bort fra horisontal 
markbelegning og heller tenke vertikalt! Ha installasjoner som stikker opp – 
også over snøen.  

8. Nedsunket sandkasse med vegetasjon og beplantning, for lekeplass med 
skygge og le.  

9. Blikkfang/turisme/nytt og spennende IT-prosjekt i form av en skjerm, hvor 
man kan utføre oppgaver på skjermen. Oppgavene endres stadig, slik at 
brukere (barn og voksne) kan komme tilbake igjen og igjen. Ved et visst antall 
utførte oppgaver, får man gratis kakao eller liknende på en av byens kafeer.  

10. Le og hage med lokal beplantning, med rom for dyreliv. 
11. Paviljong med flerfunksjonelle skyvedører som kan tilpasses etter vær og 

vind.  
12. Todelt scene som kommuniserer med hverandre, utformet som to motstående 

paraboler som sender lyden mellom de to delene (liknende finnes i 
underetasjen på Teknisk museum i Oslo). En scene for gatemusikk, som også 
er tilpasset brukere med dårlig hørsel, da lyden reflekteres og bærer til 
motsatt parabol. Området rundt har oppvarmede benker, lysflammekastere 
med lys og varme ildsteder.  

13. Lekeplasser med «innramming», slik at man ikke må følge med ungene hvert 
sekund, men kan være sosial med andre voksne mens barna leker. 

14. Nøkkelen er aktiviteter som fungerer på vinteren: urbane ildsteder (tenk 
koselig julestemning), installasjoner som blir bedre med snø. Se til at snøen er 
en tilgang og ikke et hinder. 

Gjennomgående for ideene som kom fram, var en blanding av lune steder som 
skjermer for vind og vær, men som samtidig bevarer bylivet og aktiviteten. 
Kaipromenaden er et eneste stort, sammenhengende byrom, som behøver helhetlig 
planlegging, men som også bør legge til rette for innslag av spontanitet og 
uorganiserte aktiviteter. NODA oppfordrer til å aktivt planlegge for at 
kaipromenaden skal være et vintervennlig byrom.  

Sentrumsplanen har et særskilt fokus på kunst langs kaipromenaden, for å gjøre 
kaipromenaden til «(...) en arena for kunstopplevelse og samhandling»1. Det var lite 
fokus på kunst blant deltakerne, men vi ser likevel at noen av forslagene kan stå som 
kunstneriske innslag, med en klar funksjon og tiltrekningskraft. Eksempler på dette 
kan være parabol-scenene eller IT-skjermen. Installasjoner tilknyttet kaipromenaden, 
bør ha bruk og funksjon i fokus, tilby aktiviteter og engasjere til interaksjoner, i 
tillegg til å høyne sentrumskvaliteten med estetiske tilskudd. NODA oppfordrer til å 

 
1  Tromsø kommune (2020) Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-2032 – Planveileder for 
offentlige byrom, s. 49 



benytte seg av lokal kompetanse innen design og arkitektur, for å sikre utforminger 
som løser utfordringer og skaper helhetlige, gode rom.  

 

Høstskolen: Kaipromenaden 
8-9. oktober 2020 arrangerte NODA høstskole for barn mellom 9-14 år, som del av 
satsningen Designskolen. 13 engasjerte elever møtte opp og formet med saks og 
papir sine forslag til hva kaipromenaden i Tromsø kan inneholde. Følgene forslag ble 
laget:  

1. Undervannssti/-tunnel, som videreføring av kaipromenaden. Lekeplass 
med sklie, huske og klatrestativ. Godteributikk.  

a. – «For lite lekeplasser i sentrum» 
2. Flytende utendørskino med offentlige toaletter 
3. Stupetårn ved badstuen. Med bålplass. 
4. Småkjøkken langs kaipromenaden så vi kan sløye fisk etter at vi har fisket 

den, og lage mat, i tilknytning med steder å fiske fra. 
5. Kafé med utsikt, lekeplass, badebrygge, skulptur, mer grønt.  
6. Scene med amfi som man kan synge, danse og underholde. Et sted å møtes 

for å underholde/bli underholdt.  
7. Kafé med lekeplass på taket.  
8. Flytende festlokaler. 
9. Park med gress. «Brygga er for grå».  
10. Park med kafé og matboder.  
11. Flytende parkanlegg med sitteplasser og lavvo.  
12. Varmtvannsbassenger.  
13. Iskremkiosk.  
14. Hus med glasstak for å se nordlyset.  
15. Flytende platting til å lese og grille. Kaipromenaden kan også strekke seg 

ut i havet.  
16. Flytende bygg og båter som tar deg rundt til husene i vannet.  
17. Toalett langs brygga.  
18. Parker med grøntarealer, benker og lekeapparater  
19. Flytende hotell. 
20. Shopping på kaikanten. (Eks.: bamse-butikk) 
21. Videospillsenter.  

Barna var opptatt av å lage oppholdssteder og steder å bringe leken med seg på 
bytur. Sentrumsplanens planveileder for offentlige byrom kan med fordel koble 
kaipromenaden tettere på delen om lekeplasser og tilpasning for barn og unge. Slik 
vil lek tydeligere kunne integreres i kaipromenaden, og barn trekkes mot attraktive 
oppholdssteder langs kaia. Kunstprosjektet langs kaipromenaden kan for eksempel 
kobles tettere på lek, eventuelt eksistere sammen med kunstprosjektene.  



Barna fikk i oppdrag å velge seg to personer eller karakterer, som de skulle lage 
møblement/installasjoner for, eksempelvis en danser og en gammel mann. Gjennom 
dette så vi at barna kombinerte formålene for møblementene til å passe flere brukere. 
Tromsøs kaikant er full av muligheter, men de gode byrommene hvor værforholdene 
også er gode, er det færre av. Ved å aktivt kombinere flere funksjoner for flere 
brukere på ett og samme sted, utnyttes mulighetsrommene og bidrar samtidig til økt 
samspill mellom ulike brukergrupper.  

Flere av forslagene fra barna og elevene hadde i seg elementer av en «forhandling» 
om kaikanten, hvor de tidvis trakk havet opp på land og tidvis trakk land ut på 
havet. Slik forhandles grensene mellom hav og land, og kaipromenaden 
levendegjøres med overaskende momenter. Sitteplasser og grøntarealer sto sentralt.  

 

Designskole for Voksenopplæringa 
Den 28. oktober 2020, inviterte NODA en gruppe fra Voksenopplæringa til å komme 
med forslag til kaikanten i Tromsø. Deltakerne ble tatt med på en befaring langs 
promenaden mellom Nordnorsk Kunstmuseum og Pust. 13 deltakere med bakgrunn 
fra mange ulike land jobbet i omtrent 2 timer med utfordringen. Forslagene var: 

- Samlingsplasser og sittegrupper for flere mennesker, med benker som vender 
mot hverandre.  

- Scene i tilknytning til kafé, ute på brygge. Vende scenen mot land (fra havet) 
for å vende publikum mot havet.  

- Blomster rundt trær. Trær man kan sitte under, små oaser og store trær. 
Fungerer som møtepunkt for ungdom og andre.  

- Tak og levegger, men som ikke er lukkede.  
- Flaggstang. For å vite hvor vi er, som et samlingspunkt, et sted å flagge fra 

ved store anledninger. Også for turister, som turistattraksjon, for bilder.   
- Et sted for familietid. Rom/sted for BBQ, grilling, matlaging og -spising 

sammen med familie og barn. Gjerne sammen med en lekeplass, og med 
utsikt.   

- Ikke avskrive skipstrafikken/skip som ligger til kai, men utnytte til attraksjon 
for barn og unge, men også eldre. Mye historie og identitet i skipene. Viktig å 
inkludere industrien, historien og næringen i bylivet.  

- Mer mulighet til å vende seg ut mot vannet og havet, men med beskyttelse og 
sikkerhet for barn.  

- Hage med sitteplasser og benker.  
- Kaféer hvor man kan være kjærester uten at noen kan se, med brygge som 

fører ut i havet.  
- Broer, ramper ned til havet.  
- Fiskerestaurant med fiskebrygge/-plass utenfor.  
- Sitteplasser tilrettelagt for barnevogn, og barnefamilier. Et sted hvor man kan 

ta med mat og snakke sammen.  
- Barneteater i byen, som er viktig for kulturutvikling. Scene ute for når været er 

bra. Små øyer med hytter du kan leie for å slappe av.  



- Scene. Mye kultur i Tromsø, men mangler utescene. Balanse mellom utsikt og 
lyd. Komfortable og ergonomiske sitteplasser.  

- Park på parkeringsplassen ved Prostneset/nedenfor Nordnorsk 
Kunstmuseum. Mulighet for å trene og gå på tur. Mye grønt. Sitteplasser og 
is-spising. 

- Bro til restaurant ved sjøen. Åpne vinduer om sommeren.  
- Fiskested, sitteplass.  
- Musikk viktig for mennesker, for å uttrykke følelser osv. Tromsø mangler en 

åpen scene – men kan bruke steder i havet. Laget i tre. Med flyttbare 
sitteplasser. Åpen for at ulike mennesker med ulik bakgrunn og kultur kan 
bruke den.  

- Kafé/kiosk med musikk. Fiskeaktiviteter tilknyttet, og sitteplasser. 
- Lokalt marked for å kjøpe og selge fisk langs kaia. Kan være en 

jobb/oppholdssted for pensjonister.  
- Sitteplasser, kose seg, se utsikten, ha utsikt, et koselig sted, som er grønt.  

Forslagene for kaipromenaden og sentrum var mange. Deltakerne hadde stort 
engasjement, og en av deltakerne uttrykte at det var «overaskende og positivt at vi 
inviterte dem til å komme med forslag til kaipromenaden». Et tydelig fellestrekk for 
forslagene er sitteplasser og oppholdssteder for større grupper og familier. 
Sittegrupper hvor man selv kan ta med mat og drikke, eller tilberede mat og drikke, 
uten å måtte betale for å oppholde seg der, var populære forslag. Underholdning, 
musikk og kultur ble tatt fram som eksempler som kan trekkes ut på gatene – og til 
kaipromenaden. Deltakerne så viktigheten av å koble de ulike funksjonene sammen, 
den enes kafé kunne være publikumsplass for en annens kulturscene.  

Flere pekte også på å utnytte mulighetene og aktivitetene havet gir. Fiske og skipsliv 
har lang historie i nord, og kan utnyttes til å skape oppmerksomhet og aktivitet langs 
kaipromenaden. På overordnet plan kan fisket/skipstrafikk få større plass som 
aktivitet og «noe å stoppe opp ved» i bybildet. I mindre skala, kan fiske vøre 
mulighet for aktivitet for innbyggere, gjennom tilrettelagte fiskeplasser for 
privatpersoner, fiskerestauranter i tilknytning til fiskeplasser, og lokalmarked med 
fiskeboder som kan fungere som sysselsetting for pensjonister og eldre, så vel som 
andre.  

 

For spørsmål: 
Michele Renée Widerøe 
michele@no-da.no 
www.no-da.no 
  

Vedlegg 
Vedlagt ligger bilder fra henholdsvis Build ´n sip, høstskolen for barn og 
designskolen for Voksenopplæringa.  



Bilder fra Build ´n sip 

       





Bilder fra høstskolen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Bilder fra designskolen med Voksenopplæringa 

 


