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Område 1: 
S4.3, S4.5  og S4.6

Område 2:
S4.10, S4.11 og S4.12

Område 3:
S4.38 og S4.39

Område 4:
S4.31, S4.32, S4.44, 
S4.45 og S4.46

Område 5: S4.28

Område 6: S4.42

Område 7: K4.21
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OMRÅDE 1 (S4.3, S4.5, S4.6)

PLANKART ILLUSTRASJONSPLAN

Plangrep 
Sentrumsformålene 4.3, 4.5 og 4.6 ligger sentralt plasser ved en av de viktigste adkomstene til 
Svolvær. Flesteparten som kommer til Svolvær gjør det via rundkjøringen på E10 for deretter å 
dra videre nedover Lofotgata eller Svolværveien. Begge veiene går gjennom disse sentrums-
formålene. Mange passerer også rundkjøringa for enten å dra videre øst- eller vestover. Området 
definer slik et viktig førsteinntrykk av Svolvær. Det er en klar mulighet for å forsterke identiteten 
av området som en viktig tilkomst til Svolvær. Innenfor sentrumsområdene 4.3, 4.5 og 4.6 tillates 
derfor etablering av høyhus for å markere en viktig inngang til byen. 

Gjeldene planer
I gjeldene kommunedelplan for Svolvær er S4.3, 
S4.5 og S4.6 innenfor omformingsområde C hvor 
det tillates høyere utnyttelse og høyde. Sone C 
er sammen med D vurdert å være best egnet 
for bebyggelse over 5 etasjer. Nytt planforslag 
konkretiserer og tydeliggjør de føringene som 
er vedtatt i gjeldene plan. Det er også i gjeldene 
kommunedelplan markert et område ved S4.6 til 
signalbygg / stor utnyttelse, nummerert som 2. 

For området er det reguleringsplanene 4C Storøy-
valen, 253 AMFIsentret/Valgat og 111B Saragossa 
som er gjeldene. Det vil være behov for utar-
beidelse av nye reguleringsplaner for områdene 
ved utvikling av sentrumsformålene, da flere av 
planene er eldre og utdaterte. 

Gjeldene byplan Svolvær
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Dagens situasjon
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)

7 etasjer (kote 28)

Område 1 sett fra gang- og sykkelveien / E10 ved bensinstasjonene
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)

7 etasjer (kote 28)

Dagens situasjon

Område 1 sett fra rundkjøringa
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Område 1 sett fra Sivert Nilsens gate

7 etasjer (kote 28)

Dagens situasjon (0-alternativet) 
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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OMRÅDE 2 (S4.10, S4.11 og S4.12)

PLANKART ILLUSTRASJONSPLAN

Plangrep
Vorsetøya er et viktig transformasjonsområde for Svolvær som i dag preges av flere industri- og 
næringsbedrifter. Planen legger til rette for at flere av disse kan flyttes til Osan syd og at Vorsetøya 
dermed utvikles med nye sentrumsfunksjoner, slik som boliger, kontorer, forretninger og tjenesteyt-
ing. Planen stiller krav om at området sammen med sentrum skal utvikles med en tydelig kvartals-
bebyggelse. Transformasjonsområdet kan dermed utvikles med en høyere tetthet. Grepet er viktig 
for å bygge den kompakte byen som gir rom for at flere kan bo og arbeide sentrumsnært. Området 
har i liten grad vært utbygd tidligere og en høyere utnyttelse av Vorsetøya vil ikke være i konflikt 
med eldre bebyggelse. 

Gjeldene planer 
I gjeldene kommunedelplan for Svolvær er S4.10 og S4.11 
innenfor omformingsområde C, mens S4.12 er innenfor 
omformingsområde D. Det tillates høyere utnyttelse og 
høyde innenfor begge omformingsområdene. Sone C og D 
er i gjeldene kommunedelplan vurdert å være best egnet 
for bebyggelse over 5 etasjer. Det er også i gjeldene kom-
munedelplan markert et område ved S4.11 til signalbygg 
/ stor utnyttelse, nummerert som nr. 4. Nytt planforslag 
konkretiserer og tydeliggjør de føringene som er vedtatt i 
gjeldene plan. 

For området er det reguleringsplanene 1F Hvalfangern, 
1B Skjæret/Vorsetøya Nord og 1E Vorsetøya, del 1 som 
er gjeldene. Det vil være behov for utarbeidelse av nye 
reguleringsplaner for områdene ved utvikling av sentrums-
formålene, da flere av planene er eldre og utdaterte (PBL 
§ 12-4).

Gjeldene byplan Svolvær
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Område 2 sett fra Vorsetøyveien

7 etasjer (kote 28)

Dagens situasjon (0-alternativet)
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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Område 2 sett fra Gunnar Bergs vei

7 etasjer (kote 28)

15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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Område 2 sett fra Amfiparken

11 etasjer (kote 40)

15 etasjer (kote 55)

Dagens situasjon (0-alternativet)

7 etasjer (kote 28)
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OMRÅDE 3 (S4.38 – S4.39)

PLANKART ILLUSTRASJONSPLAN

Plangrep
Havnepromenaden fra S4.41 til S4.38 er de siste årene utbygd med en rekke nye leilighetsbygg i 
5 – 6 etasjer. Utbyggingen har vært positiv for Svolvær, men prosjektene fremstår noe ensartet og 
monoton i materialvalg, høyde og utforming. Gjennom å åpne for et høyere bygg innenfor S4.39 
eller S4.38 vil det kunne berike havnepromenaden og diversiteten i bebyggelsen og dermed op-
plevelsen av å vandre langs promenaden. 

Vestfjordgata er ei viktig og historisk gate for Svolvær som det er ønskelig å aktivisere i enda 
større grad. Et høyhus i Vestfjordgata vil kunne bli en viktig katalysator for mer aktivitet og flere 
mennesker i denne delen av byen.  

Tidligere var ikke gateløpet til Vestfjordgata slik det fremstår i dag, som en rett linje fra torget mot 
nord. Før byplanen til Sverre Pedersen for Svolvær var gata i større grad formet etter landskapet 
og terrenget. På samme måte som at mye av bebyggelsen i Vestfjordgata i dag er begrenset til 
3-4 etasjer, bør ikke det være til hindre for ny byutvikling og arkitektoniske uttrykk.

Gjeldene planer
I gjeldene kommunedelplan er det meste av S4.38 
og S4.39 avsatt med hensynsone HS3-2 som angir 
at reguleringsplanen for Svolvær havn plan-id 169 
gjelder. Reguleringsplanen åpner for at innenfor 
kvartalene tillates høyere bebyggelse enn hva 
kommunedelplanen angir for Vestfjordgata. Det til-
lates gjennom reguleringsplanen inntil fem og seks 
etasjer, noe som tilsvarer inntil kote 24 langs kaia 
og kote 27 langs Vestfjordgata. I reguleringsplanen 
for Svolvær Havn angir bestemmelsene at det skal 
utarbeides detaljreguleringsplan for området. 

Reguleringsplan Svolvær havn (plan id 169)
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Område 3 sett fra torget, oppover Vestfjordgata 

7 etasjer (kote 28)

Dagens situasjon
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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Område 3 sett fra torget 

15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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Område 3 sett fra Størmerodden 

15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)

7 etasjer (kote 28)

Dagens situasjon
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Område 3 sett fra havnepromenaden / hurtigbåtkaia

7 etasjer (kote 28)

Dagens situasjon (o-alternativet)
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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OMRÅDE 4 (S4.31, S4.32, S4.44, S4.45, S4.46)

PLANKART ILLUSTRASJONSPLAN

Plangrep
Sentrumsformålet S4.46 ligger strategisk til i havnebasseng til Svolvær. I dag består bygningsmas-
sen i området av en relativt beskjeden arkitektur i forhold til beliggenheten. Området har også få 
kvaliteter som kommer allmenheten til gode, utover at det er et fint utsiktspunkt over havna. Et 
klart definert høyhus innenfor S4.46 vil kunne fremstå som et landemerke i havna som mottar alle 
som kommer sjøveien til Svolvær. 

S.4.32 omfatter Vorsetøya som er et viktig transformasjonsområde i Svolvær. I dag preges områ-
det av flere industri- og næringsbedrifter. Planen legger til rette for at flere av disse kan flyttes til 
Osan syd og Vorsetøya og dermed utvikles med nye sentrumsfunksjoner, slik som boliger, kon-
torer, forretninger og tjenesteyting. Planen stiller krav om at området sammen med sentrum skal 
utvikles med en tydelig kvartalsbebyggelse. Transformasjonsområdet kan dermed utvikles med en 
høyere tetthet. Det er viktig for å bygge opp under den kompakte byen som gir rom for at flere kan 
bo og arbeide sentrumsnært. Området har i liten grad vært utbygd tidligere og en høyere utnyt-
telse av Vorsetøya med tilhørende sentrumsformål (S4,33, S4.44 og S4.45) vil ikke være i konflikt 
med eldre bebyggelse. 

Gjeldene planer
I gjeldene kommunedelplan for Svolvær ligger deler av S4.32 innenfor sone D. Innenfor sonen kan 
det vurderes om en høyde over 5 etasjer er hensiktsmessig. Den høyeste bebyggelsen bør ikke 
ligge nærmest havet, men får en posisjon langs Vorsetøyveien. Sammen med sone C er sone D 
vurdert å være best egnet for bebyggelse over 5 etasjer. Deler av området er i gjeldene plan sirklet 
inn med nummer 5 og 6, dette er steder i Svolvær hvor høyhus (eller annet signalbygg) kan funge-
re som en markør, et orienteringspunkt eller et landemerke i bysituasjonen.  
Innenfor området er det nylig vedtatt en reguleringsplan for Kjølelageret (plan ID 241) som tillater 
hotell med inntil 7 etasjer (kote 30). Det foreligger også en reguleringsplan fra 2014 for deler av 
området, havnekvartalet (plan id 229). Denne planen åpner for bolig, forretning og kontor i 4 til 5 
etasjer (maks kote 21). Det foreligger i tillegg en rekke eldre reguleringsplaner innenfor områder. 
Dette er 1E Vorsetøya, del, 1B Skjæret/ Vorsetøyva Nord, 17B Havnekvartalet, 2D Havlykvartal-
et,17B Havnekvartalet – Bekholmen – Svolvær. Tre reguleringsplaner innenfor området er under 
en pågående planprosess og vært til offentlig ettersyn. Dette gjelder Avisgata 5 (plan id 259), 
Havneterminalen (plan id 261) og 
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Område 4 sett fra moloen

7 etasjer (kote 28)

0-alternativet, dagens situasjon inkludert vedtatt detaljregulering med nytt hotell for Thon
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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Område 4 sett fra Purkholmen

7 etasjer (kote 28)
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15 etasjer (kote 55)

11 etasjer (kote 40)
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SENTRUMSFORMÅL S4.28

PLANKART ILLUSTRASJONSPLAN

Plangrep

Kvartalet bør sluttføres med en helhetlig bebyggelse som samtidig ivaretar kulturminnene, slik som bev-
aring av Telegrafgården. Det kan i forbindelse med en detaljregulering åpnes for noe flere etasjer som er 
tilbaketrukket. Siktlinjer og visuell kontakt med kirka må bil ivaretatt, spesielt fra torget og Fiskergata. Byg-
gehøyden må tilpasses tilstøtende gesimshøyde. 

Gjeldene planer 

I gjeldene byplan er S4.28 innenfor fortettingsom-
råde A1 (nedre sentrum, Vestfjordgata, torget) hvor 
utviklingen skal baseres på en revitalisering og 
fortetting av eksisterende kvaliteter hvor hoved-
strukturen beholdes. Noe økning i antall boliger og 
høyder/utnyttelse tillates. Innenfor A1 skal hensynet 
til torget, havnepromenaden og Vestfjordgata legge 
føringer for utviklingen. Bebyggelsen rundt torget 
må utformes spesielt med vekt på gode solforhold 
på torget og tilstøtende gaterom, aktivisering av 
torget, harmoniserende arkitektoniske / estetiske 
uttrykk og frisikt til Svolvær kirke. Nye høyhus rundt 
torget frarådes. 

For området er det reguleringsplanen Svolvær sen-
trum, kvartaler i (plan id 9) som gjelder. Planen er i 
ny kommunedelplan foreslått opphevet.

Gjeldene byplan Svolvær
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Dagens situasjon (0-alternativet)

5 etasjer (kote 21)

5 etasjer tilbaketrukket (kote 21)

6 etasjer (kote 24,5)

6 etasjer tilbaketrukket (kote 24,5)

S4.28 sett fra Fiskergata
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S4.28 sett fra torget

Dagens situasjon (0-alternativet)

5 etasjer (kote 21)

6 etasjer (kote 24,5)
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5 etasjer tilbaketrukket (kote 21)

6 etasjer tilbaketrukket (kote 24,5)
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S4.42 sett fra torget

Dagens situasjon 
(0-alternativet)

8 etasjer (kote 32)

5 etasjer (kote 22)
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S4.42 sett fra krysset Vestfjordgata - Kirkegata

Dagens situasjon 
(0-alternativet)

8 etasjer (kote 32)

5 etasjer (kote 22)
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Sol- og skyggevirkninger, 21. mars

Eksisterende situasjon (0-alternativet), 21. mars kl. 15:00

4 etasjer (kote 18), 21. mars kl. 15:004 etasjer (kote 32), 21. mars kl. 15:00
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Sol- og skyggevirkninger, 21. juni

Eksisterende situasjon (0-alternativet), 21. juni kl. 18:00

4 etasjer (kote 18), 21. juni kl. 18:00 8 etasjer (kote 32,5), 21. juni kl. 18:00
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KOMBINERT FORMÅL K4.21

PLANKART ILLUSTRASJONSPLAN

K4.21

Plangrep

Et tydeligere bygnignsvolum på Purkholmen vil gi området et sterkere landemerke. Det åpnes for et 
tårnbygg på inntill 10 etasjer. Dette vil være med å bygge opp under den ønskede trasformasjonen av 
Vorsetøya til et nytt urbant område i Svolvær med flere boliger, forretninger og servicefunksjoner.  

Gjeldene planer 

I gjeldene kommunedelplan er K4.21 innenfor sone D som åpner for at det kan vurderes bebyggelse 
høyere enn 5 etasjer. Fortrinnsvis bør ikke den høyeste bebyggelsen ligge nærmest havet, men få en tilba-
ketrukket posisjon langs Vorsetøyveien. For området K4.21 er det detaljreguleringen Purkholmen (plan id. 
218) som gjelder. Planen har fastsatt en maks høyde på 17 meter. 
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K4.21 sett fra politistasjonen 

Eksisterende situasjon

Eksisterende situasjon / 5 etasjer (0-alternativet / kote 23)



81
10 etasjer (kote 39)

7 etasjer (kote 29)
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K4.21 sett fra moloen 

Eksisterende situasjon

Eksisterende situasjon / 5 etasjer (0-alternativet / kote 23)
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10 etasjer (kote 39)

7 etasjer (kote 29)
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Sett fra Storøyveien - Brugata

Sett fra Osan
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SAMLET VIRKNING 

Sett fra Gunnar Bergs vei

Sett fra Svinøybrua
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Sett fra E10 ved avkjørselen til Moltebærholmen

Sett fra fergekaia
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