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Fra industriområde til 
ditt nye hjem

Tromsø Skipsverft ble Tromsø bys første 
industriarbeidsplass da det ble etablert i Skansegata 1 i 
1848 

Den 27  april 1848 møttes ti herrer på kontoret til kjøpmann 
M W  Holmboe i Tromsø  De var redere og handelsmenn 
og hadde et klart mål; å etablere et skipsverft i Tromsø  
Skipsbyggmester Ambrosius Holm fra Kristiansand var 
en av partnerne  Han var hentet inn for å få verftet anlagt 
og i drift  De øvrige var byens viktigste kjøpmenn og 
partsredere 
 
Den ikoniske middelalderfestningen Skansen som 
nærmeste nabo, er historisk viktig og skal ivaretas  Dette 
har formet både prosessen og resultatet med utviklingen 
av Vervet  Vi har bevart viktige elementer, maritime 
gjenstander og brukt anerkjente landskapsarkitekter for å 
få historien til å flyte inn i framtiden.
 
Kanskje kan din være på Vervet  

Vervet
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Byens nye 
banebrytende 

bydel
Totaleiendom er stolte av å utvikle Vervet på den gamle 
tomten til Tromsø Skipsverft   Muligheten til å utvikle en 
komplett bydel – med 440 boliger, næringsvirksomhet, 
kaféer og hotell – på et så spesielt område sentralt i 
Tromsø, er unik 
 
Våre ambisjoner for prosjektet blir deretter 
 
Vervet skal bli en urban bydel med yrende folkeliv, og 
en viktig del av sentrum – også for folk som ikke bor på 
Vervet  Sammensetningen av næringsaktørene gjøres med 
særlig blikk på bolyst og byliv 
 
Slipptorget, som ligger mellom Skansen og Maskin-
verkstedet, danner utgangspunktet for den naturlige 
møteplassen  Her vil et bredt spekter av spennende 
næringsaktører samle seg, i kombinasjon med at de første 
byggetrinnene «Maud» og «Fram» ferdigstilles 
 
Hele dette området står klart når de første beboerne flytter 
inn på Vervet i 2020 
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Hjertet av Vervet
Maskinverkstedet fra 1911 som fortsatt står igjen på verftstomta vil bli rehabilitert 
– og utgjøre bydelens hjerte 
 
Med sin naturlige plassering med inngang fra Slipptorget, vil Maskinverkstedet 
både innvending og utvending bli en moderne restaurant, sosialt møtested og 
arena for kulturarrangementer innenfor et bredt spekter av ulike sjangre 
 
I prosessen har vi tatt vare på en rekke elementer som vil bli brukt som 
utsmykking – slik at identitet og industrihistorie blir med inn i framtida 
 
Velkommen inn.

Vervet
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Vervet skal være vakkert å se på – men viktigere, romme gode liv for de som bor 
der  

Midt i den nye bydelen vil det bli en egen sentrumsbarnehage med definert 
uteareal som også beboerne kan benytte utenom barnehagens åpningstider  

Det legges opp til 750m2 opparbeidet fellesareal til fri bruk for beboerne  
Arealet får beliggenhet like over barnehagen og vil inneholde treningsfasiliteter, 
badstue, bordtennis, stort oppholdsrom med velutstyrt kjøkken til bruk til 
ulike arrangementer  I tillegg vil det være lagt opp til hybler som kan leies for 
besøkende  Det blir boblebad, felles terrasse, vaskerom og hobbyrom med 
verktøy  

For å sikre forsvarlig drift av samtlige fellesarealer er det egen vaktmester som 
skal betjene boligene i området, fellesområdene og garasjeanlegget, som også 
har felles verksted med tilhørende verktøy for både bil og sykkel 

Et godt sted å være

Vervet
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På Vervet bor du så sentralt at du kanskje ikke trenger bil 
i hverdagen  Vi legger likevel til rette for at de som ønsker 
det, skal kunne ha bil  Det blir parkerings-
anlegg med omtrent 300 parkeringsplasser, og 
innkjøringen til garasjeanlegget langs Tromsøbrua fra 
nordvest, skjermet fra fellesarealet  Det vil være mulig 
å inngå leieavtale på både kort og lang sikt, og alle 
parkeringsplasser har mulighet for lading av elbil  
 
I tillegg får beboere mulighet til å tegne medlemskap 
i Vervet Bildeling  Her kan man leie bil ved behov, og 
man slipper å tenke på forsikring, avgifter, parkering og 
verditap  Det vil også være mulig å leie henger, takboks og 
barnestol  En slik løsning gjør det enklere og billigere for 
de aller fleste enn å eie egen bil. 

Dette er et av flere tiltak vi gjør på Vervet for å inspirere til 
en grønnere livsstil   
  
Det medfølger to sykkelparkeringsplasser til alle boliger  
For de som ikke har egen sykkel vil det også være mulig 
å leie elsykkel og sykkelhenger for frakt av barn eller 
varer  Det blir eget sykkelverksted hvor man kan vaske og 
skru på syklene  

En enklere hverdag
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Mer tid til deg selv og dine. 
Velkommen til Vervet.
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Ekte opplevelser
Lukten av nybrent kaffe  Smaken av ferskt brød  Atmosfæren av en lun kafé  
Opplevelsen av mat servert med innlevelse – og akustisk musikk i ørene  
 
Nordbyen nyter allerede en rekke slike steder med egenart og identitet  Den 
følelsen vil vi videreføre på Vervet 
 
I den nye bydelen vil du finne næringsaktører som tilbyr unike tjenester – et 
ærlig håndverk  Vi garanterer for eget bakeri, mikrobryggeri, sjarmerende 
restauranter, pulserende kaffebarer og autentiske kulturopplevelser 

Bryggeri 13

Tromsø Kaffebrenneri

Bårstua Svermeriet
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Forskning viser at folk som bor i sentrum lever både mer aktive og lykkeligere liv 
 
Et bredt utvalg av sosiale møteplasser gjør man treffes oftere og i takt med 
Tromsøs vekst, vokser de kulturelle tilbudene ytterligere  
 
Vår ambisjon er å skape en bydel hvor alle skal ha det bra og hvor vi legger til 
rette for godt naboskap.

Smilet av sentrum
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Porten til Ishavet Tidlig på 1900-tallet opplevde Tromsø 
å bli utgangspunkt for en rekke fangst-, 
forsknings- og turistekspedisjoner til 
arktiske og antarktiske strøk, noe som 
var med på å gi byen tilnavnet Porten 
til Ishavet.

Under Roald Amundsens ledelse ble
polarskuta «Gjøa» det første fartøyet
som seilte gjennom Nordvestpassasjen 
Etter tre år på havet nådde skipet, og 
mannskapet på seks, Stillehavet i 1906  
Forberedelser og ishud til båten ble 
gjort på Tromsø Skipsverft 
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Verdens største reisenettsted – Tripadvisor – kåret nylig Tromsø til Europas mest 
ettertraktede reisemål, og helt oppe på 3  plass på verdensbasis  

I dag har vi tilgang til 2 400 hotellrom i Tromsø  Ifølge Tromsø kommunes 
beregninger vil behovet være på over 10 000 rom i 2030 
 
En eventyrlig vekst som det må legges til rette for 
 
På Vervet planlegger vi Nord-Norges største konferansehotell med et areal på 
ca  15 500 m², 300 hotellrom og konferansesal på ca  1 000 m²  Det vil bli et nytt 
signalbygg i byen, hvor det gjennomføres en arkitektkonkurranse i forkant av 
byggestart for å sikre kvaliteten på det estetiske uttrykket 
 
Hotellet på Vervet vil ha internasjonalt snitt, være inngangsporten til Tromsø – 
«Arctic Capital» – og gjøre oss rustet til å møte veksten i den nye framvoksende 
arktiske metropolen 

Tromsø – Europas nye trendby

24

Vervet Vervet

25



26

Vervet Vervet

27



Nærheten til havet er en av særegenhetene til Tromsø  Det vi vil utnytte det 
til fulle på Vervet  
 
Det blir laget en flott småbåthavn med mulighet for kjøp av leierett.
 
Vi oppretter også Vervet Båtdeling dersom du ikke har egen båt, 
men ønsker å leie for en periode  Også for kajakker vil det bli både egen 
docking samt utleie 

Velkommen til sjøs! 

Havets rekreasjon
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Hvor 
skal 
vi?

Historien vår smelter inn i 
hverdagen. Vi vil ta vare på 
denne historien, samtidig 

som vi skaper en bydel som 
Tromsøs befolkning blir 

stolte av. Forhåpentligvis 
vil Vervet forsterke byens 

identitet.
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Middelalderfestningen Skansen er det mest verdifulle 
kulturhistoriske anlegget i Tromsø  Dateringer av 
festningsverket varier fra 1000-tallet til 1400-tallet  I 
reguleringen av tomta har bevaringen av siktlinjene 
fra Skansen vært helt sentral 

Byens eldste siktlinjer
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Vårt ambisjonsnivå for Vervet synliggjøres gjennom utformingen av bydelen 
med hensyn til arkitektur, uteområder, estetikk og kunst  
 
Det anerkjente arkitektkontoret LPO skal tegne hele området, noe som sikrer 
enhetlig utforming 
 
– Vi har en målsetning om å lage den flotteste bydelen i Tromsø. Vårt fokus 
vil være på industrielle minner, masse variasjon og skape et bygulv som skal 
være et samlingspunkt for folket i Tromsø, sier Lars Haukeland, styreleder og 
fagansvarlig arkitekt i LPO 
 
LPO står blant annet bak utbyggingen på Vulkan i Oslo, og har vunnet flere 
priser for sitt arbeid med å kombinere gammelt og nytt   
 
–Det som er viktig for Vervets suksess at området får en egen identitet, sier 
arkitekten 
 
Vervet vil bli en sjelden motsetning – hvor byens eldste industrihistorie møter 
framtidens behov 
 
–Det vi gjør her nå må være Tromsø, og det betyr at vi må ta vare på 
verftshistorien  

Vervets identitet
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Foto fra Vulkan i Oslo, som også ble tegnet av LPO Arkitekter Bilde: LPO Arkitekter
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  Dette sjøflyet, her avbildet på Vervet, er det kjente LN-DAB «Ternen», en enmotors Junkers W 34hi som blant annet 
gikk i rute mellom Tromsø og Bergen. Det var det første trafikkflyet til «Det Norske Luftfartselskap», og var i drift fra 
1935 til andre verdenskrig da tyske soldater beslagla det. Det ble skrotet i 1946.

↓
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Sammen skaper vi 
identitet

For å gi Vervet, den nye bydelen i Tromsø en egen identitet, 
samarbeider LPOs arkitekter med kunstner Olav Christopher Jenssen. 
Tanken er å etablere en tydelig sammenheng mellom bygg og kunst.

Olav Christopher Jenssen er en av Norges mest anerkjente og utstilte 
samtidskunstnere i internasjonal sammenheng  Han har først og fremst gjort seg 
bemerket som maler og som en fornyer av det abstrakte maleri, men arbeider 
også med tegning, grafikk og bokverk. For å tilføre farge og signal til den nye 
bydelen som er under oppføring i Tromsø, har oppdragsgiver Vervet AS gitt 
kunstneren oppgaven med å tilføre farge og signal i samarbeid med LPO 
- Det var i grunnen ingen føringer på at dette skulle bli figurer, men for meg 
betyr signal først og fremst noe man gjenkjenner og forstår  Jeg tenkte derfor at 
jeg måtte skape noe som ville være med på å gi stedet en egenart, identitet og 
gjenkjennelsesmoment, forteller Jenssen  

Organiske former
 
- De organiske formene har fulgt meg i hele min karriere, men akkurat disse 
formene og dette temaet oppstod her på LPO den første dagen vi sammen 
jobbet med prosjektet, sånne øyeblikk skal man ha tillit til, forklarer kunstneren 

- Videre har prosjektet utviklet seg, men forutsetningen har oppstått gjennom 
samtalene vi har hatt sammen  
Selv om organiske former er noe bestandig for Jensens verk, er den erfarne 
kunstneren er opptatt av at alle verk skal representere et nytt avsnitt i sin 
kunstneriske aktivitet 

- Jeg er opptatt av at dette verket skal ha en helt egen identitet  Man skal kunne 
kjenne igjen lynne og figurasjonen, men denne nye grafiske og fargemessige 
situasjonen her er helt ny, tanken er at figurene skal være med på å gi stedet en 
egen identitet 

Etter hvert i prosessen tenker kunstneren at reportaret kan utvides, men 
nå begynner hva som blir de tre første figurene å bli klart. Hvordan de helt 
skal lages er enda ikke avklart  For å være sikre på at de skal tåle naturens 
påkjenninger har det blitt foretatt vindberegninger som har vært med på å 
bestemme konstruksjonen  Det er viktig at de både blir stabile, men samtidig 
fleksible. 

Industriell historie
 
- For meg er det første gang jeg har fått vært med på en slik prosess, men jeg 
opplever at vi sammen skaper vi en identitet for denne bydelen hvor både 
bygninger og utsmykking spiller på lag med elementer fra områdets historie og 
identitet, sier Jorid Krosse, en av arkitektene fra LPO som jobber på prosjektet 
sammen med Jenssen  Hun forklarer at oppdragsgiver er opptatt av å bygge 
videre på stedets industrielle historie til det gamle skipsverftet som var der og 
har selv foreslått å bruke Cor-ten på fasaden, en materialreferanse til stål som vil 
gi bygningene en røff og industriell karakter 

- Det er veldig spennende og annerledes å få jobbe sammen med Olav 
Christopher  Det er en deltagelse i noe som slutter seg om annet innhold, sier 
Jorid og forklarer at intensjonen er at figurene skal kunne befinne seg i en helhet: 
Bygningene skal stimuleres av kunsten og omvendt  Det skal representere et 
fellesskap og skape en tydelig sammenheng mellom bygg og kunst 

- Videre tenker vi at figurene skal både sammen og hver for seg fortelle en 
historie og fungere som veivisere inn i prosjektet  

Olav Christopher Jenssen og Jorid Krosse idémyldrer fargevalg for Vervet. Bilde: LPO Arkitekter

Vervet
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• Helhetlig nabolag – næring, bolig og handel i skjønn forening
• Mulighet for ferskt brød og nykvernet kaffe levert på døra fra lokalt bakeri
• Vaktmester som bistår beboere og vedlikeholder ute- og fellesareal
• Umiddelbar nærhet til middelalderfestningen Skansen – Tromsøs viktigste 

kulturminne
• Solrikt område midt i sentrum
• Private terrasser
• Soldempende glass
• Utsikt mot Tromsøs innseiling og sentrum
• Felles takterrasser med beplanting og møbler
• Hotell med alle fasiliteter som nærmeste nabo
• Sørvendt og sosialt torg (Slipptorget)
• Kaipromenade mot sør som er unik i Tromsø
• Universell utforming og tilrettelagt for alle
• Utvendig tineanlegg av gangsoner
• Gode uteområder med ulike soner
• Lekeplasser og mulighet for rekreasjon på området
• Privat sykkelparkering for hver bolig
• Barnehage i «bakgården»
• Bilfritt område – parkering i kjeller
• Mulighet for gasspeis
• Mulighet for utvendig boblebad på private terrasser
• Vannbåren varme i gulv
• Mulighet for ulike boformer, både selveier og borettslag
• Ni ulike innganger med egen heis og adkomst – gir god flyt og rolig oppgang
• Felles vasketjenester
• Mulighet for å leie gjesteleilighet/hybel i fellesanlegg
• Søppelsug på hele området, lukkede anlegg slik at man unngår lukt  Ingen løse 

søppeldunker eller søppelbiler skal inn på området
• Ingen snørydding
• Høyhastighetsfiber og trådløst internett på området
• Egen app for bydelen for booking av fellesareal, fellestjenester og informasjon
• Bruk av gamle maritime gjenstander på uteareal
• Områdets eget restaurant og kulturhus – Maskinverkstedet

Noen grunner til å velge Vervet

• Egen utsmykning på området av samtidskunster Olav Christopher Jenssen
• Unike uteområder med ny bruk av gamle gjenstander fra 150 år med skipsindustri
• Gangavstand til friområder både på øya og på fastlandet
• Restauranter rett utenfor døren
• Kajakk-docking og -utleie
• Småbåthavn
• Bildeling
• Båtdeling
• Elsykkel-pool
• 750 m2 fellesareal – herunder: 

• Tilgang til arrangementslokale med kjøkken, med plass til 50 personer
• Treningsrom på 250 m2 forbeholdt beboere
• Mulighet for å leie personlig trener
• Massasjestudio og solarium
• Opparbeidet smørebod for ski i garasjeanlegget
• Sykkelverksted
• Bilvaskestasjon
• Badstue
• Golfsimulator
• Bordtennis
• Biljardbord
• Shuffleboard
• Vaktmesterrom
• Snekkerverksted
• Tegneserierom
• Strikke- og syrom
• Verktøyrom

Finn flere fordeler på Vervet.no
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Framtidens måte 
å bo på

Det skal være komfortabelt å bo på Vervet  For å gi en komplett oversikt over 
servicetilbudet i bydelen lager vi en app som gjør logistikken i hverdagen 
enklere 
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Å komme inn i ditt nye hjem på Vervet skal gi deg følelsen 
av kvalitet, trygghet og stolthet 
Følelsen skal starte allerede når du spaserer langs kaia, 
sommer som vinter, i sol og regn, snø og storm 

Vi har egne interiørdesignere som har lagt ned stort 
engasjement i at ditt nye hjem skal representere deg 
og det livet du ønsker å leve  De har gjort det enkelt for 
deg ved å skreddersy tre forskjellige designutvalg på 
leilighetene som du kan velge utfra, design der du skal 
kunne kjenne deg igjen og få godfølelsen 

Våre endringskonsulenter har satt seg godt inn i det 
utarbeidede designet og vil ha tilholdssted i vårt 
kundesenter i Skansegata 11, inngangsporten til Vervet 
Her tar de godt imot deg og vil gi deg en grundig 
gjennomgang av den leiligheten du ønsker å se uttrykket 
på både visuelt og digitalt, utfra dette møtet vil det 
være mulig å tilpasse den designpakken som passer deg 
best  Vi ønsker at denne opplevelsen skal være trygg og 
inspirerende 

Skaperprosessen
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Klassisk

Kjøkkenet har moderne profilerte fronter med gode grep. Fargene får du 
i 8 delikate og innbydende nyanser  Vi har valgt hvite fronter med laminat 
benkeplate i lys eik   Vegg mellom over- og underskap vil få samme utførelse 
som benkeplaten  Armaturer med spylefunksjon i krom 

Badet er et rom som skal få frem velværefølelsen. Store fliser i lys beige og 
innredning i samme fargeskala heller mot en delikat og tidløs retning   

Med listefrie overganger mellom vegg og nedforet himling har vi tilført det lille 
ekstra i store deler av leilighetene  Himling i oppholdsrom får hvite downlights  
Det rene uttrykket bevarer vi ved å holde himling, vegger og listverk i en klassisk 
ren hvit tone 

Enstavet lys eikeparkett harmonerer til sorte vinduskarmer og gir en varm 
følelse 

Leiligheter på over 60 m2 vil få egen gasspeis 

Det klassiske designet representerer det lune hjemmet.

2 dl frosne blå-bær 
2 dl appelsinjuice 
2 dl vanilje-yoghurt  
1 banan

20 minutter

1–2 porsjoner

Blåbærdrøm

❶ Kjør alt i en blenderen 
på høy hastighet i et par 
minutter 

❷ Server i høye glass med 
sugerør 

En søt, sunn og energipakket 
start på dagen!
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Fredags-nachosen trenger ikke være usunn  Bytter du 
ut kjøttdeigen og nachochipsen med belgfrukter som 
kidneybønner, løk, paprika, mais, vårløk eller purre, får 

du en mye sunnere fredagskveld

Søtpoteter: 
2 stk  søtpoteter

Bønnemix:
1 boks kidneybønner
1 stk rød paprika 
1 stk gul paprika
3 stk tomater 
4 ss vann

Topping:
¼ stk purreløk
1 håndfull fersk koriander

Tacokrydder:
2 ss spisskummen
1 ts cayennepepper (hvis ønskelig) 
2 ss paprikapulver 
1 ss tørket oregano 
2 ts hvitløkspulver 
1 ss havsalt 
2 ts sort pepper

Melkefri rømmedressing:
100 g cashewnøtter
4 ss kokende vann (eller mer til 
ønsket konsistens)
¼ ts salt 
1 hvitløksfedd 
2 ss sitronsaft 

Søtpoteter
Forvarm ovnen til 200 °C  Kutt 
søtpoteten i båter (ca  1-1,5 cm tykke)  
Plasser båtene på bakepapir på 
stekebrett  Dryss salt og pepper over 
og stek i 20-30 minutter avhengig av 
ovn  

Bønnemix
Varm opp kidneybønnene i en kjele 
på medium varme  Tilsett Cayenne 
pepper, paprikapulver, spisskummen, 
hvitløkspulver, vann, salt, pepper, 
hakkede tomater, gul og rød paprika  
Bland godt sammen! Mos bønnemixen 
med baksiden av stekespaden til 
ønsket konsistens  Hold bønnemixen 
varm til servering 

Melkefri rømmedressing
Ha cashewnøttene i en blender og 
kjør blender til nøttene er pulverisert  
Kjør blenderen litt til slik at nøttene får 
en kremet konsistens  Tilsett kokende 
vann, sitronsaft, hvitløk, salt, og kjør 
til alt har blitt en fyldig krem  Smak til 
med salt og pepper om ønskelig 

... og til slutt
Server nachosen med potetbåtene 
nederst og bønnemixen over  Topp 
med kuttet purreløk, guacamole og 
den melkefri drømmedressingen 

Server rykende varm og nyt fredags 
nachoen med god samvittighet!

20 minutter 4 porsjoner

Søtpotetchips

Moderne

Delikate slette grepløse fronter som fins i 7 avstemte farger, vi har valgt en 
delikat beigetone  Armaturer med spylefunksjon i krom  Benkeplate i høyglans 
hvit og vegg mellom over- og underskap får en mørk kontrastfarge   

Badets design spenner fra hvit i innredningen til delikate beigetoner  Det legges 
store fliser på gulv og vegg med mosaikk i dusjsonen. Denne fargeskalaen gir et 
delikat og tidløst uttrykk og vi mener vi har skapt grunnlaget for en spafølelse    

Med listefrie overganger mellom vegg og nedforet himling, samt downlights i 
oppholdsrom har vi lagt til rette for det lille ekstra  Downlights vil være i klassisk 
hvit utførelse lik himling, vegger og listverk 

Enstavet lys eikeparkett er vårt valg i boligen  Til sorte vinduskarmer vil 
parketten harmonere og gi en varm atmosfære  

Leiligheter på over 60 m2 vil få egen gasspeis

Det moderne kjøkken er stilfullt og tidløst og litt strammere enn det 
klassiske.
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Eksklusiv
Når det gjelder designvalget i de eksklusive leilighetene, kan kjøper utfolde seg i 
toppsjiktet når det kommer til material- og designvalg, noe som gir stor effekt på 

sluttresultatet.

Kjøkkendesignet har fronter i heltre i en liggende spileutførelse på underskap med 
sokkelskuffer. Disse underskapene fins i 4 fargenyanser fra lys eik til helsort som kjøper kan 
velge fritt fra  Dette kombineres med slette grepfrie overskap og benkeplater som harmonerer 
med uttrykket  På veggen mellom over- og underskap legges det en bronsetapet  Batteri og 
kum i matt sort med muligheter for kokende vann direkte fra springen     

For det lille ekstra vil det være Integrert isbitmaskin, innebygd kaffemaskin og vinskap  Synlig 
integrerte hvitevarer leveres i sort for å harmonere med kjøkkenets andre designelement   

Badet har store 60x60 flis i beige toner på gulv og vegg, mosaikk i dusjsonen og spyletoalett 
med luktfjerner og integrert lys  Baderomisnnredningen er i nyanser som går igjen i leiligheten 
forøvrig  Dette resulterer i en etterlengtet velværefølelse og for å fullføre det eksklusive 
uttrykket   

Massive innerdører i lys eik, sammen med parkett i hvitpigmentert enstavet eik og mørke 
detaljer i vinduskarmer blir uttrykket tidsriktig og balansert mot hverandre    

Det blir nedforet himling i boligen  Mellom himling og vegg vil det være listefritt  Belysningen 
ønsker vi skal smelte inn med designvalg forøvrig og sorte kvadratiske downlights i 
oppholdsrommene er derfor et naturlig valg  Enkelte av leilighetene vil få automatisk 
biopeis og kontrastvegger i varme toner som spenner fra lyse delikate til dusere lune toner   

Denne pakken inkluderer 4 timer interiør- og designveiledning, samt oppgradert gasspeis.
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Hotell

Konferansesal

Skippergata

Corten-bygget

Slipptorget

Maskinverkstedet

Byggetrinn 1:
«Fram»

Byggetrinn 2: 
«Maud»

Polarmuseet

Sentrum

Byggetrinn 3: 
«Gjøa»

Barnehage og 
fellesareal

Ballbinge og innvendig 
parkeringsanlegg Kaipromenade

Skansen

Salgskontor
Kundesenter

Småbåthavn
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Det tas forbehold om trykk- og skrivefeil  Bilder og illustrasjoner vil avvike fra endelig utseende 

www.vervet.no

SVANEGODKJENT TRYKKSAK – 241 762
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