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FORORD

Vi bor i en kommune og en by som har 
unike kvaliteter i nasjonal og internas-
jonal sammenheng, og dette skal vi etter 
beste evne foredle i årene som kommer.

Svolværs posisjon i kommunen og re-
gionen er en viktig del av kommunens 
strategi for fremtidig vekst. I konkurranse 
med andre byer og tettsteder er strategi-
er og planer viktige verktøy og målet er 
at byplan for Svolvær skal bli et verktøy 
som styrker utviklingen av byen.

Vågan kommune har et politisk vedtatt 
mål om å styrke Svolvær – Kabelvåg og 
bygge sammen tettstedene. Boligområ-
det i Tjeldbergvika og Industriområdet 
Osan Syd vil være viktige faktorer i dette 
arbeidet.

Vi har fått en plan som setter miljø og 
bærekraft i fokus, og som også legger 
opp til utvikling til beste for innbyggere og 
næringsliv. Nye boligområder, fortetning 
og gode muligheter for sentrumsnære 
næringsområder er eksempler på dette.

Jeg opplevde prosessen med byplanen 
som meget god. Høringer, folkemøter 
og workshop gjør at alle har fått komme 
med sine meninger, selv om noen vil føle 
de ikke har fått gjennom sine ønsker.

Innspillene fra overordnede myndigheter 
har blitt møtt gjennom dialog og endring-
er og resultatet har blitt en fremtidsrettet 
plan som gir rom for utvikling.

Takk til arbeidsgruppen som har gjort en 
stor innsats. Særlig takk til saksbehan-
dler Vågard Erdahl Nyaas som har ført 
planen i penn og som svart ut innspill og 
spørsmål på en utmerket måte.

Frank Johnsen
Ordfører Vågan kommune

januar 2020
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1 INNLEDNING

1.1 PLANENS INNHOLD 

Kommunedelplanen for Svolvær inngår 
i kommuneplanens arealdel for Vågan 
kommune. Planen angir hovedtrekkene i 
arealdisponeringen innenfor planområdet, 
herunder hvilke rammer som gjelder og 
hensyn som må ivaretas ved disponering av 
disse arealene. 

Planbeskrivelsen utgjør sammen med plan-
kart og bestemmelser kommunedelplanen 
for Svolvær 2020 – 2040. Det er i tillegg 
utarbeidet egne temakart, konsekvensu-
tredninger, drøftingsnotat, analyser og reg-
istreringer i forbindelse med planarbeidet.

Kommunedelplanen er utarbeidet parallelt 
med kommuneplanens samfunnsdel og 
skal i så måte bidra til å oppnå overordnede 
målsetninger i Vågan kommune. 

1.2 PLANENS ROLLE 
Svolvær har de siste årene opplevd be-
folkningsvekst og dermed økende utbyg-
ging. Prognosene tyder ikke på at denne 
utviklingen vil forandre seg i årene som 
kommer. Kommunen legger i tillegg til rette 
for flere arbeidsplasser og økt boligutbyg-
ging i Svolvær. Dette medfører at det er 
behov for gode overordnede planer med 
en helhetlig tilnærming til utviklingen. Ut-
fordrende topografi, viktige naturområder, 
eksisterende bebyggelse, infrastruktur, hav 
og fjell er alle faktorer som legger premisser 
på byutviklingen. Planen har som formål 
å synliggjøre, forsterke og ivareta viktige 
overordnede kvaliteter når enkeltprosjek-
ter skal utvikles. Det er ønskelig at planen 
skal være med å løfte frem en felles visjon 
for Svolvær, hvor byens omstillings- og til-
pasningsevne, konkurransefortrinn og de 
historiske premissene og stedets landskap-
skvaliteter fremheves. Plan kan på den 
måten være med å sørge for gode prosess-
er mellom offentlige og private aktører i den 
videre detaljplanleggingen og i de konkrete 
byggeprosjektene. 

Kommunedelplanen skal sørge for at ut-
viklingen i Svolvær er forutsigbar, både for 
innbyggerne og utbyggere. Politikere og ad-
ministrasjon skal kunne bruke planen som 

et overordnet styringsverktøy som ivaretar 
helhet og sikrer likebehandling.  

1.3 PLANPROSESS 
Organisering 

Arbeidet med kommunedelplanen har vært 
organisert med utgangspunkt i en politisk 
styringsgruppe bestående av representan-
ter fra Formannskapet og Hovedutvalg for 
næring, plan og utvikling. Representantene 
har vært Eivind Holst, Lena Hamnes, Anja 
Johansen, Harald Hansen og Holger Ped-
ersen. 

Administrasjonen har i arbeidet vært rep-
resentert ved prosjektleder Vågard Erdahl 
Nyaas og kommunalsjef samfunn Torbjørn 
Ollestad. Andre avdelinger i kommunead-
ministrasjonen har vært involvert ved be-
hov.  

Oppstart

Det ble varslet oppstart av kommunedelp-
lanen for Svolvær 28.01.2018. I forbindelse 
med varsel om oppstart og utarbeiding av 
planprogram ble det holdt et åpent møte 
på Aust- Lofoten videregående skole 
06.03.2018. Planprogram for kommuned-
elplanen ble vedtatt 18.06.2018. 

 
Behandling av innspill  

Det kom en rekke innspill til planen i forbin-
delse med utarbeiding av planprogram, 
samt gjennom prosessen med planen. 
Innspillene er vurdert i styringsgruppa gjen-
nom drøftingsnotater og som selvstendige 
innspill.   

Innbyggerundersøkelse 

Vågan kommune har i samarbeid med 
Vågan Næringsforening gjennomført en in-
nbyggerundersøkelse om Svolvær.  Innbyg-
gere i Vågan har fått mulighet til å besvare 
undersøkelsen via en egen nettside. Resul-
tatene fra innbyggerundersøkelsen presen-
teres på Byromseminaret i Svolvær.  
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Planforum

Det har vært gjennomført to formelle møter 
med regionale myndigheter i løpet av utar-
beidelsen av planprogram og planforslag, 
begge på Planforum i Bodø. 

Interne møter 

Det har vært gjennomført en mengde min-
dre møter med ulike aktører i perioden, 
blant annet med foreninger, interessegrup-
per, næringsaktører, mv. Det har også vært 
gjennomført flere åpne møter.  

Møter og workshops 

06.03.2018 - Folkemøte, planprogram

08.11.2018 - Åpent prosjektkontor på Baca-
lao 

14.12.2018 - Befaring på Svinøya

02.02.2019 - Familelørdag, barn og unge 
bygger sin drømmeby 

13.02.2019 - Åpent prosjektkontor på 
Aust-Lofoten VGS

20.02.2019 - Folkemøte med workshop om 
vekstretninger

21.02.2019 - Informasjonsmøte om Hjellsk-
jæret 

27.02.2019 - Folkemøte med workshop om 
trafikk og infrastruktur  

Høringsperiode  

Planforslaget var til offentlig ettersyn våren 
2019. Det ble levert 98 skriftlige innspill 
i løpet av høringsperioden, hvor to av 
merknadene inneholdt varsel om innsigelse. 
Nordland fylkeskommune varslet innsigelse 
knyttet til manglede konsekvensutredning 
av byggehøyder og Fylkesmannen i Nor-
dland varslet innsigelse til forslaget om to 
boligområder ved Lille-Kongsvatn. Det er 
ved 2. gangs høring foretatt konsekvensu-
tredning av byggehøyder og planforslaget 
har justert omfanget og plasseringen av 
boligområdene ved Lille-Kongsvatn.

Legobygging på Nordnorsk Kunstnersenter

Prosjektkontor på Aust-Lofoten videregående skole

Workshop om vekstretninger for Svolvær

Workshop om infrastruktur i Svolvær
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1 INNLEDNING

1.4 KONSEKVENSUTREDNINGER 

Kommunedelplaner skal alltid konsekven-
sutrede nye utbyggingsområder og større 
endringer i arealbruken. Kravet om kon-
sekvensutredning er fastsatt i forskrift om 
konsekvensutredninger (2017). 

Plan – og bygningslovens (pbl) § 4-2: Alle 
planforslag skal ved offentlig ettersyn ha 
en planbeskrivelse som beskriver planens 
formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og retningslinjer 
som gjelder for området. For kommune-
planer skal planbeskrivelsen gi en særskilt 
vurdering og beskrivelse – konsekvensu-
tredning av planens virkning for miljø og 
samfunn. 

En konsekvensutredning skal beskrive de 
virkninger som oppstår for miljø og sam-
funn. Dette skal gjøres ut i fra kunnskap 
som allerede finnes og eventuelt oppdater-
ing av denne. 

Konsekvensutredningen til kommunedelp-
lanen for Svolvær er utarbeidet som egne 
dokument til planen. I konsekvensutrednin-
gene redegjøres det nærmere for tema som 
er utredet, kunnskapsgrunnlaget og metode 
som er brukt. Det er foretatt en konsekven-
sutredning av nye arealformål i planen og 
en for byggehøyder.

1.5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANAL-
YSE (ROS) 

Plan- og bygningsloven § 4-3 fastsetter 
krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i are-
alplanleggingen: 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging 
skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for pla-
nområdet, eller selv foreta slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbar-
hetsforhold som har betydning for om ar-
ealet er egnet til utbyggingsformål, og even-
tuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Område med fare, risiko 
eller sårbarhet avmerkes i planen som 
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Plan-
myndigheten skal i arealplaner vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å 
avverge skade og tap.

Risiko- og sårbarhetsanalysen er del av 
konsekvensutredningen for planområdet. 

Av relevans for planen arbeides det i Lo-
fotrådet med å få utarbeidet en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for hele Lofoten. Basert 
på denne vil det bli utarbeidet en egen 
ROS-analyserapport for Vågan kommune. 

  

KONSEKVENSUTREDNING  
BYGGEHØYDER I 

KOMMUNEDELPLAN SVOLVÆR

2. gangs høring

Konsekvensutredning høyhus Konsekvensutredning arealformål



KOMMUNEDELPLAN SVOLVÆR 2020 - 2040 7



KOMMUNEDELPLAN SVOLVÆR 2020 - 2040 8

2 PREMISSER FOR PLANARBEIDET

2.1 SVOLVÆR – BYEN I LOFOTEN

 
Overordnet situasjon 

Svolvær er administrasjonssentret i Vågan 
kommune og en av ti regionsentre i Nord-
land. Vågan kommune er den største kom-
munen i Lofoten målt i areal og nest størst 
målt i befolkning. Folketallet var pr. 1. jan-
uar 2019 på 9595 i hele kommunen, hvor 
nærmere 70 prosent av befolkningen bor i 
området Kabelvåg – Svolvær. 

Viktige offentlige funksjoner som rådhus, 
skoler og helsetjenester er lokalisert i 
Svolvær. Det er rundt 520 elver som går 
på Svolvær barne- og ungdomsskole. På 
Aust-Lofoten videregående skole er det et 
elevtall på mellom 350-400 elever. Kom-
munen drifter i tillegg VIO; Vågan innvan-
drer- og opplæringssenter, samt Vågan kul-
turskole, begge lokalisert i Svolvær.   Det er 
også en fylkeskommunal fagskole; Lofoten 
fagskole reiseliv med base i Svolvær. 

Sysselsettingen i Vågan var i 2018 på rundt 
4700. Antall bedrifter i Vågan har hatt en 
jevn økning fra 1023 i 2005 til 1296 i 2018 
(SSB). Kommuneprofilen viser en syssel-
settingsgrad på rundt 49 %, denne har lig-
get relativt stabilt helt tilbake til 2005. Tele-
marksforskning sin utredning i forbindelse 
med kommunereformen (2016) benevner 
en positiv vekst i antall arbeidsplasser. 
Næringsstrukturen i kommunen er derimot 

noe lite variert, og det er en del bransjer 
representert i Vågan som er bransjer som 
på landsbasis har vært i nedgang. Vågan er 
en egen bo- og arbeidsmarkedsregion, og 
over 80 prosent av de sysselsatte arbeider i 
egen kommune. 

Historisk sett har sysselsettingen vært in-
nenfor primærnæringene, og da særskilt 
innen fiske. Dette har endret seg i dagens 
Vågan-samfunn. Tall som foreligger fra 
Nordland fylkeskommune fra 2017 viser at 
kun 10 % av de sysselsatte i kommunen 
arbeider innen oppdrett, fiskeforedling og 
fiske/ fangst. Omsetningen spesielt innen 
oppdretts- og fiskerinæringen er stor sam-
menliknet med andre næringer, med en om-
setning på rundt 20 % av total omsetning. 
Videre er ca. 18 % sysselsatt innen reiseliv, 
overnatting og servering, med samlet ca. 3 
% av omsetningen i kommunen. Bygg og 
anlegg sysselsetter ca. 13 %, og har en om-
setning på rundt 8 %, og rundt 10 % syssel-
settes innen detaljhandel, med en omset-
ning på ca. 5 %. Tall fra kommuneprofilen 
viser samtidig at 30 % av de sysselsatte i 
kommunen arbeider innen offentlig sektor.

Reiseliv og konferansevirksomhet er i vekst 
i kommunen. En tosidig styrking av kulturtil-
budet og hotellkapasiteten har vist seg som 
en god strategi, med etableringen av Thon 
hotel og Lofoten kulturhus. Økningen i rei-
selivet har også medført flere nye spisest-
eder og kafeer i Svolvær, og potensialet for 
å satse videre på mat, opplevelser og kultur 
er stort. Svolvær er også ofte utgangspunk-
tet som destinasjonssted for å oppleve mer 
av Lofoten og regionen rundt. Dette til tross 
for at Svolvær ikke er geografisk midtpunkt 
i Lofoten, men er derimot den mest urbane 
byen i Lofoten. Et godt utgangspunkt for å 
være attraktiv, ikke bare som reisemål, men 
også som tilflyttingssted. Svolvær drar store 
fordeler av å være plassert i en av Norges 
mest eksotiske og tradisjonsrike regioner 
samtidig som det er urbane kvaliteter og 
tilbud som det forventes fra en by. Fantas-
tiske naturomgivelser og mulighet for alle 
former for mosjon og friluftsliv i umiddelbar 
nærhet. Et tett sentrum og korte avstander 
mellom boligområdene og sentrum er noen 
av de viktigste kvalitetene ved Svolvær. 
Kvaliteter som må ivaretas og forsterkes for 

Planområdet for Svolvær
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å tiltrekke nye innbyggere og skape flere 
arbeidsplasser. 

Historisk utvikling 

En av Svolværs tidligste kartfestede planer 
er fra 1901 og viser tydelig at tettstedet er 
spredt på flere øyer med hovedtyngden på 
Svinøya og Lilleøen. Båten er det viktigste 
framkomstmiddelet og havet forener de 
ulike stedene. Vågan herredstyre vedtok 23 
mai 1898 at den allminnelige bygningslovs 
bestemmelser måtte bli gjort gjeldende for 
Svolvær. Byggekommunen omfattet hele 
Lilleøen, Hjellskjæret, Lamholmen, Svinøya, 
Østerøya og Bukkedauen. Året etter ble 
også Kjeøya innlemmet. 

Svolvær fikk bystatus i 1918 på bakgrunn 
av den store befolkningsveksten stedet 
hadde. På under ti år hadde Svolvær vokst 
fra 1537 innbyggere til 2458 innbyggere. 
Med økt vekst og aktivitet kom behovet 
for en overordnet plan. Arkitektene Sverre 
Pedersen og Oscar Hoff utarbeidet en by-
plan for Svolvær, som ble vedtatt i 1923. 
De store planleggeres visjoner er tydelige; 
rette gater, sluttede kvartaler, trerekker, al-
léer og store parkanlegg. Sentrale grep er 
å legge Rådhuset sentralt i byen, i fonden 
av et basseng mellom Storøen og Lilleøen, 
kirken og brannstasjonen på høyder. Torget 
var nøye planlagt med fjellkonturene på 
Lille Molla som fondmotiv. Det skilles klart 
mellom den tette kvartalsstruktur i sentrum 
og de åpne, grønne områdene rundt, som 
var Svolværborgernes haveforstad og hvor 
de hadde sine sommersteder. 

 

Sentrumsplanen – «Svolvær år 2000»

Etter Sverre Pedersens plan fra 1923, ble 
det ikke gjennomført flere planprosesser i 
Svolvær før arbeidet med “Svolvær 2000” 
startet tidlig på 90-tallet. Dette resulterte 
i en sentrumsplan for Svolvær, vedtatt i 
1993. På den tiden var byen i ferd med å 
vende fokus vekk fra havna. Fiskerinæringa 
gjennomgikk endringer og mye av aktivi-
teten som tidligere hadde tilhold på kaia og 
langs havna var i ferd med å legges ned 
eller flyttes. Sentrum stod overfor endringer 
etter at man hadde besluttet å flytte ferge-
leiet bort fra torget.

Mange var redde for at dette skulle bidra til 
ytterligere nedgangen i handelen rundt tor-
get og i Vestfjordgata. Utviklingen og utbyg-
gingen hadde i større grad vært konsentrert 
rundt områdene utenfor sentrum som Osan, 
Melkerdalen og Stranda. Dette ble fanget 
opp i prosessen med sentrumsplanen. 
Havna hadde alltid vært stedet for aktivitet i 
Svolvær, sjøen var en ressurs i bybildet og 
dette ville man ikke miste.

Det ble igangsatt flere prosjekter i etterkant 
av “Svolvær 2000” og sammen med private 
satsninger lyktes man i stor grad å snu ut-
viklingen og sette nytt fokus på havna og 
torget. Dette var blant annet:

Svolvær tidlig på 1900-tallet
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2 PREMISSER FOR PLANARBEIDET

• Utbygging av Lamholmen

• Etablering av Havnepromenaden

• Ny bebyggelse mellom torget og

Lamholmen

• Opprusting av Havneparken

• Ny utforming av Svolvær torg

• Ny gateutforming i Vestfjordgata

Byplan Svolvær – byen i Lofoten 
Utviklingen i Svolvær etter sentrumsplanen 
ble vedtatt i 1993 medførte behov for nye 
verktøy i planleggingen. Arbeidet med ny 
kommunedelplan ble derfor startet opp i 
2009. Planen har lagt til rette for at det kan 
bygges nye bolig- og næringsområder mel-
lom Kabelvåg og Svolvær, i tilknytning til 
eksisterende gang- og sykkelvei som ble 
ferdigstilt i 2005. 

Det ble satset på sentrum gjennom fortet-
ting og foredling av eksisterende kvaliteter. 
Framkommelighet for myke trafikanter, triv-
sel og høy kvalitet i de sentrale byrommene 
var en viktig prioritering. Kaifronten, Torget, 
Havnepromenaden og Vestfjordgata knyttes 
tettere sammen med den nyere, kommer-
sielle delen av sentrum langs Lofotgata og 
Sivert Nilsens gate. 

Utfordringer mellom bolig og næringsakti-
vitet som er for tett opp i hverandre ble tatt 
tak i ved å legge til rette for et nytt næring-
sområde i Osan syd. 

  
Kommunedelplanen for Svolvær som ble 
vedtatt i 2012 har vist seg å være noe be-
grensende for den utviklingen Svolvær op-
plever. Det er som regel tilfelle for alle plan-
er og det vil alltid være behov for revisjoner. 
Sverre Pedersen sa det treffende, da han 
hadde lagd byplanen for Svolvær i 1925: 
”Det viser seg i saagodtsom alle byer, at 
de omraader, som avsees til befolkningens 
næringsliv, blir for smaat tiltat. Det gjælder 
derfor ved enhver byplan at ta rummeligt i.”

Revisjonsarbeidet med kommunedelplanen 
for Svolvær har derfor hatt som formål å 

justere planen på de områdene det har vist 
seg mest nødvendig. Revisjonsarbeidet ble 
fastsatt gjennom planprogrammet i 2018 
med hovedtemaene: 

1. Bygningsmessig kvalitet og volum i sen-
trum. 

2. Vekstretninger for byen og behov for 
nye boligområder inn mot marka. 

3. Nye utfyllingsområder i byen som kan 
styrke byens vekstkraft og attraktivitet. 

4. Flytting av industrivirksomheter fra 
Vorsetøya og Hjellskjæret til Osan Syd. 

5. Utviklingspotensialet på Svinøya med 
de utfordringer bru og «krevende» ar-
ealbruk mellom fiskeri, turistformål og 
boligformål gir. 

6. Trafikkforhold i byen med vekt på fram-
kommelighet, parkering og sykling må 
vurderes og E10 som miljøgate bør 
drøftes. 

7. Næringslivets behov for forutsigbar are-
albruk. 

8. Oppvekstområde – vurdere barn og un-
ges behov for areal til lek og aktiviteter.

Prosessen rundt disse temaene og 
nærmere informasjon om medvirkningen i 
planarbeidet er samlet i et eget vedlegg til 
planen. 
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2.2 GJELDENDE PLANER  

Kommunedelplanen er utarbeidet med 
føringer fra nasjonale, regionale og kommu-
nale planer.

NASJONALE FØRINGER

Nasjonale forventinger til regional og kom-
munal planlegging  
Nasjonale forventinger ble vedtatt ved 
kongelig resolusjon 14. mai 2019. Regjerin-
gen forventer at kommunen: 

Legger til rette for tilstrekkelig og variert 
boligbygging, lokalisert ut fra hensynet 
til samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging  

Sikrer høy arealutnyttelse rundt kollek-
tivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk 
av sykkel og gange i dagliglivet, og 
sikrer sammenhengende gang- og syk-
kelforbindelser av høy kvalitet  

Utnytter potensialet for fortetting og 
transformasjon før nye utbyggingsom-
råder tas i bruk og legger til grunn at 
transportveksten skal tas med kollek-
tivtransport, sykkel og gange 

Tilrettelegger for etablering av boliger, 
arbeidsplasser, handel, service og so-
siale møteplasser i sentrum  

Sikrer trygge og helsefremmende bo- og 
oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 
luftforurensning 

Tar vare på̊ naturverdier og legger til 
rette for fysisk aktivitet og trivsel ved å 
sikre sammenhengende grønne struk-
turer, åpne vannveier og nær tilgang til 
områder for lek, idrett, rekreasjon og 
nærfriluftsliv 

Legger prinsippene om tilgjengelighet 
og universell utforming til grunn  

Statlig planretningslinje for samordna bolig, 
areal- og transportplanlegging  
Retningslinjene legger følgende føringer til 
grunn: 

Planlegging av arealbruk og transport-
system skal fremme samfunnsøkon-
omisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkav-
vikling. Planlegging skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsted-
er, 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 miljøvenn-
lige transportformer.  

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

I planleggingen skal det tas hensyn 
til overordnet grønnstruktur, forsvarlig 
overvannshåndtering, viktig naturmang-
fold, god matjord, kulturhistoriske verd-
ier og estetiske kvaliteter. Kulturminner 
og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som 
ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 

Andre nasjonale føringer  
Lovverk, forskrifter, rundskriv, storting-
smeldinger, statlige planretningslinjer, stat-
lige planbestemmelser, mm.

 

REGIONALE FØRINGER  

Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 
Planen har følgende målsettinger: 

Regionsentrene skal være lokomotiver i 
livskraftige regioner 

Skape gode og funksjonelle arenaer for 
kunst, kultur, fysisk aktivitet og idrett i 
alle regioner 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Legge til rette for gående og syklende 
og gode kollektivløsninger 

Satse pa ̊ utvikling av byer og tettsteder 
med grunnlag i stedenes egenart 

Utvikle robuste samfunn med velfun-
gerende infrastruktur og god omstilling-
sevne 

Andre regionale føringer og planer

Regional planstrategi for Nordland 
2016-2020.

Regional transportplan for Nordland 
2018-2029 

Regional planbestemmelse om etabler-
ing av kjøpesenter 

Regional plan for By- og regionsenter-
politikk for Nordland 2017 - 2025

Strategi for stedsutvikling, vedtatt 
23.04.2015

Nordlandsmodellen – faglige råd om 
bypolitikk, sluttrapport desember 2016.

Klimautfordringene i Nordland, strategi 
og handlingsprogram 2011-2020.

Kulturminneplan for Lofoten (2008).

Handlingsplan folkehelsearbeid 

Handlingsplan for bærekraftig reisemål-
sutvikling i Lofoten (Destination Lofoten 
2018 - 2020)

 
 

KOMMUNALE FØRINGER 

Folkehelseplan for Vågan kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 
2032

Trafikksikkerhetsplan

Helse og omsorgsplan

Helhetlig ROS-analyse Vågan kommune

Boligsosial handlinsplan 

2.3 OVERORDNEDE MÅLSETTINGER  

1. BÆREKRAFTIG OG HELHETLIG ARE-
ALBRUK 

Arealene i Svolvær er et knapphetsgode, 
og bør brukes målrettet for å fremme sted-
lige kvaliteter. Effektiv utnytting av arealene 
og riktig plassering av ulike virksomheter er 
viktig for miljøvennlig byutvikling. For å op-
pnå bedre bymiljø må vi utvikle tettere byer 
og steder som er tilrettelagt for gange, syk-
kel og kollektivtransport. Samtidig må det 
sørges for nærhet til service- og kulturtilbud, 
mangfold og variasjon. Gjennom helhetlig 
planlegging skal kommunen sikre kvalitet i 
utforming av bebyggelsen, gode byrom og 
utemiljø, samt ta hensyn til grønnstruktur, 
landskap og eksisterende verdifull bebyg-
gelse. En helhetlig planlegging innebærer 
også god og målrettet besøksforvaltning 
innenfor planområdet.

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig, - areal- og transportplanlegging, 
SPR BATP (2014)

- Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging (2015)

- Nordlandsmodellen – faglige råd om 
bypolitikk (2016)

- Regional planbestemmelse om etabler-
ing av kjøpesenter, jf. plan- og bygning-
sloven § 8-5, Nordland 

- Strategi for stedsutvikling, vedtatt av 
Nordland fylkesting (2015)

- Handlingsplan for bærekraftig reisemål-
sutvikling i Lofoten (2018 - 2020)

2. FORTETTING MED KVALITET 

De nasjonale planprinsippene legger opp til 
å utnytte byenes og tettstedenes arealer på 
en effektiv og miljøvennlig måte. Utbygging 
skal gjennomføres slik at ny bebyggelse 
blir et positivt bidrag til området. Samtidig 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
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skal verdifulle kvaliteter ved arkitektur, byg-
ningsmiljøer, kulturhistorie, landskapstrekk 
og grønne områder ivaretas. Ny utbygging 
skal ha nærhet til kollektivtransport. For-
tetting og omforming av arealene i byene 
er krevende: komplekse eiendomsforhold, 
interessekonflikter, høy arealverdi og tunge 
investeringer stiller offentlige og private 
aktører overfor store utfordringer. Vågan 
kommune har hovedansvaret for en over-
ordnet planlegging som legger rammer for 
en bærekraftig by- og tettstedsutvikling i 
Svolvær. Ansvaret for å tilrettelegge pros-
esser med forhandlinger, utbyggingsavtaler, 
eiendomstransaksjoner m.m. ligger hos 
rådmannen. Erfaringer fra flere prosjekter i 
Svolvær viser at fortetting tilfører merverd-
ier. Slike verdier er i form av lavere drifts-
kostnader, mer variert boligtilbud, visuelle 
kvaliteter, nye møteplasser og mindre trans-
port og arealbruk. I sum kan fortetting gi 
betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. 

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- Byrom – en idehåndbok, Kommunal og 
moderniseringsdepartement (2016)

- Fortett med vett, Miljøverndepartemen-
tet, Husbanken og NIBR (2009)

- Boligsosial handlingsplan for Vågan 

3. MILJØVENNLIG MOBILITET 

Miljøvennlig byutvikling krever at det satses 
på kollektivtransport, bruk av sykkel og til-
rettelegging for gående. Det vil bidra til be-
dre bruk av samfunnets ressurser og bedre 
miljø, helse og økonomi for hver og en av 
oss. Satsing på miljøvennlig mobilitet bidrar 
også til et bedre nærmiljø i form av større 
trygghet, færre biler på veiene og færre 
parkerte biler i gater og byrom. Ved å la pri-
vatbilen stå på korte turer og daglige arbe-
idsreiser, sikres bedre helse og trivsel som 
kan bidra til redusert sykefravær og høyere 
produktivitet. Ved å satse på miljøvennlig 
transport kan den enkelte bedrift eller virk-
somhet redusere kostnader og arealbruken 
til parkeringsplasser. Det er viktig at bedrif-
tene støtter opp om ansatte som ønsker å 
legge om sine reisevaner fra bil til å bruke 

buss, sykkel eller å gå til fots.

Luftforurensning og støykonflikter mini-
maliseres gjennom god arealplanlegging 
og lokalisering av virksomheter, arbeid-
splasser, sentrumsfunksjoner og boliger. 
Trafikkreduserende tiltak er mest effektive 
når flere virkemidler brukes samtidig, som 
for eksempel parkeringsrestriksjoner, til-
rettelegging for gående og bedre kollekti-
vdekning. Tilrettelegning for nye ferdsel-
sruter på sjø kan også være et viktig tiltak 
for å redusere bilbruken og belastningen på 
veiene. Ny teknologi og økning i reiselivet 
kan muliggjøre nye båtruter både internt i 
planområdet og mellom Svolvær og andre 
nærliggende tettsteder.

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig, - areal- og transportplanlegging, 
SPR BATP (2014)

- V123 Kollektivhåndboka (2014)

- N100 Veg- og gateutforming 

- Trafikksikkerhetsplan for Vågan kom-
mune 

- Regional transportplan, Nordland Fylke-
skommune (2018) 

4. EN AKTIV OG LEVENDE BY FOR 
ALLE 

Sentrum er byens hjerte og rammer om 
livet og aktivitetene for alle aldre. Et godt 
og levende sentrum er viktig for å utvikle 
Svolvær som en miljøvennlig by. Her finner 
vi det administrative og kulturelle midtpunk-
tet og de viktigste tjenestene og servicetil-
budene folk trenger i hverdagen. Gate- og 
kvartalsstrukturen i sentrum skal videreut-
vikles med fokus på tilrettelegging for alle 
trafikantgrupper. Arealbruken i de enkelte 
kvartal skal ta hensyn til næringsvirksomhet 
i byen som for eksempel verfts- og havner-
elaterte funksjoner. 

Universell utforming skal ligge til grunn for 
alle tiltak i utviklingen av Svolvær jf. PBL § 
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1-1. Målet er å forme byrom og bygninger 
slik at ingen føler seg diskriminert eller hin-
dret fra å delta i byens aktiviteter og tilbud. 
Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for 
helsen. Det påvirker humøret, gir energi, 
reduserer stress og kan slik være en avg-
jørende faktor for livskvalitet. I tillegg mot-
virker det overvekt og fedme. Det er viktig å 
huske at fysisk aktivitet ikke bare er knyttet 
til trening og idrett. Det handler vel så mye 
om hverdagsaktiviteter som å gå til skole 
og jobb, leke ute, gå på tur i marka, sykle 
til kveldsmøter eller å gå til nærbutikken 
for å handle. Skal vi ha gode muligheter til 
å være aktive, må vi planlegge slik at for-
holdene ligger til rette for det. Det må være 
trygt å ferdes på veiene og det trengs gode 
uteområder i nærmiljøet. 

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- Folkehelseplan for Vågan kommune

- Handlingsplan for universell utforming, 
Nordland Fylkeskommune 

5. EN SAMMENHENGENDE GRØNT-
STRUKTUR  

Naturen i og rundt Svolvær er viktig for folks 
trivsel og helse og gir muligheter til rekreas-
jon, mosjon og friluftsliv. Den er også grun-
nlaget for biologisk mangfold i bebygde 
områder. Svolvær er fra naturens side vendt 
mot havet i sør og fjellene i nord. Nærheten 
til urbane tilbud kombinert med flotte natu-
ropplevelser på og ved havet, i bymarka og 
i fjellene er byens viktigste fortrinn. Utbyg-
ging og fortetting kan være en trussel mot 
de grønne områdene. For å sikre kvalite-
tene i de grønne områdene og begrense 
videre nedbygging er det nødvendig med 
langsiktig planlegging, god forvaltning og 
tilrettelegging. Målet er å utforme velfunger-
ende og sammenhengende grønnstrukturer 
som binder sammen boligområder, skoler, 
barnehager, strandsonen og marka. De “blå 
strukturene”, som hav, viker og de innerste 
fjordarmer med bekker og vann må sees 
i nær sammenheng med de grønne om-
rådene. 

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- M-100 Planlegging av grønnstruktur i 
byer og tettsteder, Miljødirektoratet

- M-98 Kartlegging og verdsetting av fri-
luftslivsområde, Miljødirektoratet 

6. EI RIKHOLDIG KULTURHISTORIE 

Kulturminner og kulturmiljøer er uerstat-
telige kilder til kunnskap og opplevelse. De 
forteller om utviklingen i samfunnet fram til 
i dag og er viktige for identitet, historie, og 
folks tilhørighet. Kulturminnene er ressurs-
er for Svolvær som bør bevares og brukes 
aktivt til å utvikle byen, lokalsamfunnet og 
næringslivet. Svolvær er sterkt preget av 
internasjonale impulser gjennom besøk og 
aktiviteter og må se på sin kulturarv som en 
viktig ressurs med tanke på reiseliv, næring-
sutvikling og innovasjon. I et langsiktig per-
spektiv kan det også være mer lønnsomt å 
bevare verdifulle deler av bygningsmassen 
framfor å rive og bygge nytt. Planen gir 
føringer for de kulturhistoriske verdier ved 
utvikling og omforming av områder gjennom 
bestemmelser og retningslinjer.  

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- Riksantikvarens bystrategi (2017)

- Kulturminneplan for Lofoten, Nordland 
fylkeskommune (2008)

7. EI REIN LUFT, LITE STØY OG LA-
VERE UTSLIPP 

Ren luft og rolige omgivelser er viktig for 
folks helse og trivsel. Utslipp fra vedfyring 
og annen forbrenning, eksosutslipp fra 
båter, kjøretøy, vegstøv og annet svevestøv 
er de viktigste årsakene til lokal luftforu-
rensning. For utslipp av klimagasser er 
veitrafikken den største kilden, med i over-
kant av 30% av Vågan kommune sine to-
tale klimagassutslipp. De lette kjøretøyene 
forårsaker 23,7 % av utslippene og tung-
transporten står for 9,5% av utslippene. 
Sjøfarten er den andre store utslippskilden 
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i kommunen, hvor passasjerbåtene står for 
27,8% og fiskeflåten for 5,6% av foruren-
sningen.    

Støy er et av de store miljøproblemene som 
rammer flest mennesker i Norge. Nærings-
virksomhet, sjørettet transport, vegtrafikk og 
verftsindustrien er alle aktører som forårsa-
ker støy i Svolvær. Den største støykilden 
er her som ellers i landet vegtrafikkstøyen. 
Det er som regel vesentlig enklere og billig-
ere å forebygge støykonflikter på planstadi-
et enn å gjennomføre tiltak i etterkant.  

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016) 

- M-128 veileder til retningslinje for be-
handling av støy i arealplanlegging 

8. TRYGGE OG GODE NÆRMILJØER 
FOR BARN OG UNGE 

Barn og unge har en relativt begrenset aks-
jonsradius. Gode og trygge uteområder i 
nærmiljøet er derfor svært viktig for deres 
utfoldelse i hverdagen. Stor trafikkbelast-
ning og press på arealene i byer og tettst-
eder gjør det viktig å sikre barnas behov i 
planleggingen. Kommunens barnetråkkreg-

istreringer (kartlegging av hvor barn bev-
eger og oppholder seg) er et hjelpemiddel 
for å oppnå dette og skal vektlegges ved 
planlegging og regulering. Flere barn og 
unge oppsøker sentrum og vokser opp i 
dette miljøet. Med dagens utbyggings- og 
fortettingsaktivitet i sentrum, er det en stor 
utfordring å tilrettelegge trygge og gode op-
pvekst- og nærmiljøer. 

Barn, eldre og mennesker med bevegelses- 
og orienteringshemminger er de grupper 
i befolkningen som oppholder seg mest i 
nærmiljøet. Nærmiljøene bør ha varierte 
møteplasser og friluftsområder som frister 
til utfoldelse og rekreasjon. Samtidig er om-
rådene et sted for sosialt samvær mellom 
generasjoner og opplevelse av tilhørighet. 

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i plan-
leggingen

- Barn og unge og planlegging etter plan- 
og bygningsloven, Miljøverndeparte-
mentet (2009)

- Barnetråkk registering og frilufts-
livkartlegging, veilederen Barnetråkk 
(2010)
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9. HØY ESTETISK KVALITET 

God estetisk kvalitet i våre fysiske omgiv-
elser er når vi opplever noe som vakkert og 
innbydende gjennom sanser og følelser. Et 
godt sted kjennetegnes av et samspill mel-
lom god kvalitet i de bygde omgivelsene og 
tilrettelegging for mangesidig bruk; at hen-
synet til funksjon også er ivaretatt. Det fo-
rutsetter gjennomtenkte løsninger, både i de 
store grepene og i de små detaljene. Dette 
omfatter alt fra overordnede elementer som 
landskap og bebyggelsesstruktur, byrom 
og veier, ned til utformingen av den enkelte 
bygnings volum, fasader, tak, materialer og 
farger. Det skal fremvises dokumentasjon 
som viser de estetiske kvalitetene ved nye 
tiltak og det er viktig at dette fremstilles i 
sammenheng med tiltakets omgivelser.  

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- T 1264 Gode steder 

10. KLIMATILPASNING 

Klimaendringene vil medfører et stort be-
hov for tilpasning til kraftigere nedbør med 

håndtering av overvann og økt skredfare. 
Bebyggelse og anlegg nært havet vil i 
tillegg være utsatt for stormflo, ekstrem-
vær og havnivåstigning i større grad. FNs 
klimapanel anslår at utslippene av klima-
gasser i verden må reduseres med 40-50 
prosent innen 2030 for å begrense den 
globale oppvarmingen til 1,5 grader. Alle 
tiltak innenfor planområdet må derfor bidra 
positivt til at både miljø og klima blir iva-
retatt et i globalt og lokalt perspektiv. Det 
skal være høy bevissthet rundt behovet 
for klimatilpasning og planen skal legge til 
rette for at Svolvær sine omstillingsevner er 
gode.  

Relevante planer og føringer legges til 
grunn:

- Samfunnssikkerhet i plan- og bygning-
sloven, Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap 

- Håndtering av havnivåstigning i kom-
munal planlegging, Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap 

- Klimautfordringene i Nordland, Nordland 
Fylkeskommune 
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Tett på Kabelvåg  
Sammen med Kabelvåg skal Svolvær 
styrke nærings- og bostedsattraktiviteten i 
kommunen. 
 
Tett på naturen  
Marka, fjellet, havet og vannet er grunn-
leggende kvaliteter som skal ivaretas. I na-
turen skal det tilrettelegges for meningsfulle 
opplevelser for alle.  
 
Tett på torget 
Hjerte til Svolværs er torget med ulike tje-
nester, opplevelser og handel- og kulturtil-
bud. God estetisk utforming og høy kvalitet 
skal være kjennetegnet for torgområdet.  
 
Tett på tiden  
Byen ligger i trefningspunktet mellom his-
torie og nyskapning; det gamle og det nye 
Lofoten. God balanse mellom utvikling og 
bevaring skal sikre en helhetlig byutvikling.   
 
Tett på aktivitetene  
Korte avstander mellom bolig, arbeid, kultur 
og natur er et godt utgangspunkt for en ak-
tiv og deltakende hverdag. Svolvær skal bli 
landets beste by for gående og syklende i 
alle aldre.

2.3 VISJON  
- EN INTIM OG DYNAMISK BY
 
I Svolvær er det tett mellom hav og fjell. 
De naturgitte forholdene har vært forutset-
ninger for byens utvikling, et utgangspunkt 
som fortsatt er unikt for å forsterke tettheten 
av folk, aktiviteter og opplevelser. Å være 
tett på er derfor den overordnende visjonen 
for byutviklingen til Svolvær.  
 
Tett på menneskene  
Svolvær skal være en attraktiv by for både 
besøkende og innbyggere. Det skal være 
rom for en mangfoldig og variert befolk-
ningssammensetning.    
 
Tett på øyeblikkene  
De store opplevelsene og de gode øyeblik-
kene knyttet til natur og kultur skal styrkes. 
Mulighetene som ligger i natur, kultur- og 
fritidstilbud og nærhet mellom arbeid og 
hjemmet skal prege utviklingen til Svolvær.  
 
Tett på havna  
Svolvær havn skal være et av byens frem-
ste byrom, pregeget av mangfold, aktivitet 
og kultur. Havna, med torget og havne-
promenaden skal være Svolværs tydeligste 
identitetsmerke.  
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3 PLANENS HOVEDTREKK

3.1 STRATEGISK UTVIKLING -  
BYEN SOM DRIVKRAFT 

Planen viderefører målsetningen til kom-
muneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 
om å implementere FNs bærekraftsmål til 
en lokal kontekst og forståelse. For kom-
munedelplanen til Svolvær vil bærekrafts-
mål nr. 11 bærekraftige byer og samfunn 
være det viktigste målet å følge opp. Dette 
medfører blant annet at planen skal legge til 
rette for at Svolvær er inkluderende, trygg, 
motstandsdyktig og bærekraftig. Samfunns-
delen har videre definert følgende mål for 
bærekraftige byer og samfunn:

Utvikling av Svolvær som robust region-
senter 
Satsning på kommunens kultur- og natu-
rarv 

Fortetting - Miljøvennlige løsninger 
knyttet til byutvikling, nybygg og trans-
portløsninger m.m.  

Digitale løsninger innen videreutvikling av 
kommunal tjenesteproduksjon  
Samfunnssikkerhet og ROS 
Boligpolitiske og boligsosiale hensyn 

Ivaretakelse av Universell Utforming og 
tilgjengelighet for hele befolkningen i 
Vågan
Livskraftige lokalsamfunn

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 
2032 prioriteringer rundt folkehelse følges 
også opp i planen. Det er et viktig mål å 
fremme befolkningens helse i seg selv, og 
det bidrar til økt velferd og livskvalitet for 
den enkelte. Befolkingens helse er også 
en av samfunnets viktigste ressurser som 
kommunedelplanen for Svolvær skal være 
med å fremme. Samfunnsdelen setter også 
premisser for den helhetlige besøksforvalt-
ningen i Vågan kommune.

Oppfølgingen av de overordnede målsetnin-
gene redegjøres for i 7 deltemaer som gir 
grunnlaget for den strategiske utviklingen 
av Svolvær. Disse er:

Identitet, egenart og byform
Indre by og Svolvær sentrum  

Boligstrategi – å bo tett mellom hav og 
fjell
Næringsutvikling
Mobilitet og infrastruktur 
Rekreasjon, fritid og marka

Kulturminneverdier – tett på fortida  

Planen er videre inndelt i delområder for å 
enklere legge til rette for ulike prioriteringer 
og føringer i utviklingen av de forskjellige 
stedene i Svolvær. 

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
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Ordsky for Svolvær
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Delområde 2 

– Tjeldbergaksla, Osan, Ørnhaugen, Juten, 
Kongsmarka, Nedre Svolværvatnet, Stran-
da, Knutvika og Grønnåsen. 

Det åpnes for nye boligfelt i tilknytning til 
etablerte boligområder. De nye boligfeltene 
vil kunne bedre tilkomsten til friluftsom-
rådene rundt Svolvær. 

Forbindelsene mellom sentrum, marka og 
boligområdene styrkes med flere sammen-
hengende gang- og sykkelveier. 

Delområde 1 

- Tjeldbergvika og Osan

Det legges til rette for boligutbygging i Tjeld-
bergvika som er med å bygge Svolvær og 
Kabelvåg tettere sammen. 

 
Utvikling av nye store næringsarealer i 
Osan syd, videreføring av områdeplanen 
Osan – Kabelvåg.  

Formål Arealer Beskrivelse
Boligformål 630 dekar 5 nye boligområder (ca. 100 dekar)
Kombinert bebyggelse og anlegg 22 dekar
Næringsbebyggelse 31 dekar
Tjenesteyting 11 dekar
Idrettsanlegg 544 dekar Alpinbakken og Stranda stadion
Fritids- og turistformål 30 dekar Lofoten feriesenter (Leirskola)
Natur- og friområder 283 dekar
LNF 2700 dekar Markaområdet, inkludert fjell 

Formål Arealer Beskrivelse
Boligformål 150 dekar Tjeldbergvika – nytt boligområde
Kombinert bebyggelse og anlegg 124 dekar Del av Osan-syd
Næringsbebyggelse 310 dekar Osan-nord og Osan-syd 
Natur- og friområder 357dekar Sjønære natur og friluftsområder
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Delområde 3 

- Solheim, Nonshaugen, Knausen, Gar-
sosen, Melkerdalen, Øvreværet, Marinepol-
len, Innstadvika, Multebærholmen. 

Flere trafikksikkerhetstiltak langs E10. 

Fortetting i eksisterende boligområder nært 
sentrum og viktig sosial infrastruktur.  

Tilrettelegging for flere boliger og liggeplas-
ser for båter ved Multebærholmen.

Formål Arealer Beskrivelse
Boligformål 489 dekar
Kombinert bebyggelse og anlegg 50 dekar
Næringsbebyggelse 4 dekar
Tjenesteyting 34 dekar
Natur- og friområder 27 dekar
LNF 517 dekar

Delområde 4 
- Fergeleiet, Storøya, Vorsetøya, Langåsen, 
Lamholmen, Størmerodden, Hjellskjæret

Fortetting i indre by og åpning for bolig-
formål i nye områder, som på Vorsetøya og 
Hjellskjæret. Videreføring av havneprome-
naden i begge retninger fra torget. 

Forsterke sentrum – aktive 1. etasjer, pri-
oritere myke trafikanter og grøntstrukturen.  

Formål Arealer Beskrivelse
Boligformål 135 dekar 1 nytt boligområde (3 dekar)
Sentrumsformål 239 dekar
Kombinert bebyggelse og anlegg 210 dekar
Næringsbebyggelse 86 dekar Hovedsakelig verftsindustri
Tjenesteyting 19 dekar Aust-Lofoten VGS og Lokalmedisinsk 

senter
Parker og grøntområder 31 dekar
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Delområde 5 

– Bukkedauen, Kløfterholmen, Austerøya, 
Svinøya, Vesterøya, Gunnarholmen, 
Kjeøya, Kuba 

Det historiske bygningsmiljøet på Svinøya 
blir ivaretatt, samtidig satses det videre på 
reiseliv og gode bomiljø. Betydningen av 
fiskeriaktiviteten opprettholdes og styrkes 
sammen med eksisterende natur og grønta-
realer innenfor området. 

Formål Arealer Beskrivelse
Boligformål 21 dekar 1 nytt boligformål (0,7 dekar)
Kombinert bebyggelse og anlegg 27 dekar
Næringsbebyggelse 82 dekar Fiskerinæring
Fritids- og turistformål 10 dekar Arealer til nye rorbuer (FT5.4)
Natur- og friluftsområder 107 dekar Inkluderer områder for tørking av fisk
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BYEN UNDER FJELLENE 

Fjellene er de sterkeste vertikale ele-
mentene i det store landskapsrommet til 
Svolvær. De står som en høy og langstrakt 
vegg mot nord og vest. Byen rammes inn 
av fjellene, mens den åpner seg mot sto-
rhavet, på flate, sammenhengende øyer 
som strekker seg ut i sjøen. Dette er byens 
mest iøynefallende karaktertrekk, plasserin-
gen ved foten av bratte fjell og på kanten av 
Vestfjorden. Havet utgjør det åpne, horison-
tale elementet, som sammen med fjellene 
skaper det dramatiske landskapsrommet 
byen befinner seg midt i. Fjellenes frem-
tredelse endrer seg med hvor man ferdes i 
byen, men er likevel en urokkelig bakgrunn 
for Svolvær, og blir slik en del av byens 
identitet og arkitektur. 

BYENS HENVENDELSE MOT HAVET
 

Store deler av Svolvær grenser til vann, 
både ferskvann og saltvann. Når det gjelder 
de områdene som grenser til havet, kan 
man skille mellom indre og ytre havom-
råder. De indre områdene ligger lunt til 
og er preget av stor frodighet i vegetas-
jonen, mens de ytre delene av byen ligger 

3.2 IDENTITET, EGENART OG BYFORM

Mål  
 
Svolvær skal være en by hvor ny og ek-
sisterende bebyggelse tilpasser hveran-
dre gjennom skala, plassering, material-
itet og form på et helhetlig vis. 

I Svolvær skal de store landskapsrom-
mene føyes sammen med den men-
neskelige skala. Siktlinjer og mellom-
rommene i bebyggelsen skal trekke det 
omkringliggende landskapet inn i det 
bygde miljø.  

Svolvær skal ha gode forbindelser til 
hav og ferskvann, åpne for allmenheten. 

I Svolvær skal naturlige høyder bev-
ares som viktige landskapstrekk og 
utsiktspunkt. Høydedragene sin silhuett 
skal ikke forringes av byggehøyder.  

Svolvær skal være en by med varierte 
og differensierte bygningstypologier.  

Klimatiske forhold skal være premissgiv-
ende i byutviklingen. 

•

•

•

•

•

•

Landskapet i byen Byen og vannet
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værhardt til med lav og karrig vegetasjon. 
For å styrke Svolvær som en kystby må 
havet trekkes inn i byen og byen ut mot 
havet. Nye tiltak ved sjøkanten skal ivareta 
visuelle kvaliteter i brytningen mellom vann 
og land med tilgang for offentligheten. Na-
turområder langs ferskvann og sjø skal iva-
retas og sikres allmenn tilgjengelighet med 
gode siktforhold. Dette er av stor betydning 
for byen med tanke på rekreasjon, visuell 
karakter og at alle skal kunne ha glede av 
sjø- og vannkanten.

Mange års oppfyllingsarbeid av strand-
sonen har endret byens topografi fra å 
ligge spredt på en rekke halvøyer, øyer og 
holmer til i dagens situasjon med primær 
plassering på en storhalvøy. Utfyllingsar-
beidet pågår ennå og flere slike utfyllinger 
planlegges. Der utfylling er nødvendig for å 
fremskaffe mer areal, må det også sikres at 
utfyllingen styrker andre viktige kvaliteter. 
Svolvær sin kontakt med hav og sjø er 
uvurderlig for byens identitet.  

VIKTIGE SIKTLINJER I SVOLVÆR
1. Torget mot Molldøra (Lille Molla)
2. Kirkegata mota havna og Lille Molla
3. Johan E. Paulsens gate mot havna og Lille Molla
4. Skolegata mot havna og Lille Molla
5. Parkgata mot havna og Lille Molla
6. Bakkegata mot Lille Molla
7. Vestgjordgata mot Fløya og Geita
8. Storgata mot Blåtind, Fløya og Geita
9. Sivert Nilsens gate mot Blåtind

10. Gymnasgata mot Kongstind
11. Valgata mot Løva og Kongstind
12. Håkon Kyllingmarks gate mot Løva og Kongstind
13. Roald Amundsens gate mot Løva og Kongstind
14. Richard Withs gate / Brugata mot Løva og Kongstind
15. Avisgata mot Løva og Kongstind
16. Brugata mot kirka
17. Kong Øysteins gate / Løkthaugen mot kirka
18. Fiskergata og torget mot kirka
19. Vorsetøyveien mot kirka, Blåtind og Fløya

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
13

14

15

17

18

19

16

LANDSKAPET I BYEN 

Utfylling mellom holmer og øyer, bebyg-
gelse på knatter og hauger til tross: det 
opprinnelige landskapet i Svolvær er fortsatt 
lesbart. De nærmest ubebyggelige  
bergene og haugene som er igjen er der-
for viktige landskapselementer i byen. De 
utgjør de gjenværende områdene med 
vegetasjon i sentrum, utover de anlagte 
parkene. Det vil være uheldig å bebygge 
disse landskapselementene, fordi man da 
reduserer dem som visuelle kvaliteter. De 

Eksisterende siktlinjer må ivaretas og flere etableres ved ny utbygging.
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noe tettere og høyere bebyggelse i sentrum 
og for de sentrumsnære områdene, samti-
dig som karakteren til eksisterende bygn-
ingsmiljø skal bli ivaretatt. Fra Vorsetøya til 
Hjellskjæret skal det være en kontinuerlig 
bystruktur med sammenhengende gateløp, 
havnepromenader og siktlinjer. Indre by 
skal tilrettelegges på premissene til de 
gående og syklende.   En høyere utnyttelse 
av arealene er viktig for å oppnå målene 
om et mer aktivt sentrum, mer miljøvennlig 
mobilitet, økt befolkningsvekst og flere ar-
beidsplasser. 
 
Kvartalsstrukturen  
 

I sentrum skal den eksisterende kvar-
talsstrukturen bli opprettholdt og videreført 
mot Vorsetøya. De fleste kvartalene i 
sentrum er sammensatt av mange små 
enkeltbygninger, som sjeldent overskrider 
fasadelengder på 20 meter. Bygningsstruk-
turen er på grunn av dette nokså kompleks, 
noe som gir en visuell rikdom som bør etter-
strebes ved ny utbygging. Eldre og bevar-
ingsverdige bygninger i eksisterende 
kvartaler bør bevares, mens ny bebyggelse 
tilpasser høyde, form og materialer til denne 
bebyggelsen. Hjørnemotivene som er 
fremtredende for mange av bygårdene i 
Svolvær bør vurderes videreført ved ny 
kvartalsbebyggelse.
 

Høyhus 
 

Norge kan høyhus defineres som bygninger 
med flere enn 12 etasjer eller med en 
høyde på over 35 meter.  Høyhus kan bare 
etableres innenfor angitte områder definert 
i vedlegg B – retningslinjer for områder og 
arealformål. Det skal sikres nok luft og him-
melrom i byen med en avstand mellom ulike 
høyhusprosjekt på minst 150 meter. Det 
tillates bebyggelse med inntil 15 etasjer og 
høyhusene bør ha en slank utforming som 
fremhever de omkringliggende landskapsk-
valitetene til Svolvær. De områdene som er 
avsatt til høyhusbebyggelsene er definert ut 
fra hensyn til landskap, siktlinjer og bystruk-
tur.

 
 
Formål som kontor og reiseliv er regnet for 
å være mer arealeffektive enn boligformål 
i høyhus. Det er fordi disse formålene har 
færre krav til uteareal og parkering. Det kan 
likevel være viktig å sikre en andel boliger 
i høyhus som har hotell- eller kontorformål 
for å ivareta et differensiert og variert sen-
trum. Dette må bli vurdert ved hvert enkelt 
prosjekt sett i forhold til plassering i byen. 

Før eller ved oppstart av detaljregulering 
for høyhusprosjekter bør det gjennomføres 
arkitektkonkurranse som grunnlag for et 
best mulig prosjekt. De ulike konkurranse-
forslagene bør presenteres som en offentlig 
utstilling i Svolvær.   

Mulig høyhusbebyggelse sett fra Osan

Byakser – langsgående og tverrgående

har i tillegg en viktig funksjon som grønne 
lunger mellom bebyggelsen og de brukes 
som lekeområder for barn, utsiktspunkt og 
de demmer opp for nedbør og erosjon. De 
grønne lungene skal være tilgjengelig for 
allmenheten og inngå i helhetlige nettverket 
av Svolvær sin grønnstruktur. 

KYSTKLIMAET

Svolvær har et subarktisk maritimt klima, 
det er preget av relativt milde vintre og en 
sommersesong på mindre enn fire måned-
er. En forholdsvis kort sommer og mye vari-
erende vær legger begrensinger på bruken 
av uterommene i Svolvær. Det tilsier der-
imot ikke at byrommene er overflødig, tvert 
imot må det heller stilles ekstra høye krav til 
gode kvaliteter ved både nye og eksiteren-
de byrom. Forskjellen i temperatur, mellom 
sol og skygge, vind eller le er stor og det er 
derfor viktig at byrommene i Svolvær ut-
formes med bakgrunn i disse forholdene. 
Plassering av ny bebyggelse, byggehøyder 
og formgivning er med å påvirke byrom-
menes attraktivitet. For de viktigste byrom-
mene slik som torget, parkene, Vestfjordga-
ta, Storgata og havnepromenaden må det 
planlegges for gode solforhold og tas hen-
syn til de fremherskende vindretningene. På 
vinteren er nordvesten den mest fremher-
skende vindretningen. Nordavinden tar med 
seg kulde nordfra, selv på solfylte sommer-
dager. Sørvesten har størst vindstyrke, der-
for er det denne vindretningen som gjør 

mest skade p̊ bygninger og kaianlegg. 
Typisk på høsten kommer ofte stormene, 
økt vannstand og springflo med sørvesten.   
Bebyggelse og anlegg skal derfor plasseres 
slik at det ikke oppstår unødvendig fare for 
skade ved stormflo og ekstremvær. 

BYOMRÅDENE 

Svolvær sine ulike og differensierte om-
råder med varierte bygningstypologier skal 
forsterkes som en viktig bykvalitet. De ulike 
byområdene skal utvikles på sine premisser 
for å gi Svolvær en variasjon og rikdom i 
bygningsmiljøene og arkitekturen.

 
Indre by og sentrum - delområde 4

Området fra Vorsetøya til Hjellskjæret, 
avgrenset mot E10 utgjør den indre byen i 
planen. Dette området med hovedvekt på 
bykjernen skal inneholde de viktigste funks-
jonene og tjenestene i Svolvær. 

Indre by skal preges av urbanitet gjennom 
handel, kultur, reiseliv, tjenestetilbud og 
gode bokvaliteter. Det vil være viktig å sikre 
effektiv og god arealutnyttelse innenfor om-
rådet gjennom fortetting og opparbeidelse 
av offentlige rom med høy kvalitet. Det er 
definert ulike rammer for byggehøydene for 
å sikre en variert og differensiert bygnings-
typologi. Generelt legges det til rette for en 

Vindretninger sommer (mai – august) Vindretninger vinter (januar – april)
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noe tettere og høyere bebyggelse i sentrum 
og for de sentrumsnære områdene, samti-
dig som karakteren til eksisterende bygn-
ingsmiljø skal bli ivaretatt. Fra Vorsetøya til 
Hjellskjæret skal det være en kontinuerlig 
bystruktur med sammenhengende gateløp, 
havnepromenader og siktlinjer. Indre by 
skal tilrettelegges på premissene til de 
gående og syklende.   En høyere utnyttelse 
av arealene er viktig for å oppnå målene 
om et mer aktivt sentrum, mer miljøvennlig 
mobilitet, økt befolkningsvekst og flere ar-
beidsplasser. 
 
Kvartalsstrukturen  
 

I sentrum skal den eksisterende kvar-
talsstrukturen bli opprettholdt og videreført 
mot Vorsetøya. De fleste kvartalene i 
sentrum er sammensatt av mange små 
enkeltbygninger, som sjeldent overskrider 
fasadelengder på 20 meter. Bygningsstruk-
turen er på grunn av dette nokså kompleks, 
noe som gir en visuell rikdom som bør etter-
strebes ved ny utbygging. Eldre og bevar-
ingsverdige bygninger i eksisterende 
kvartaler bør bevares, mens ny bebyggelse 
tilpasser høyde, form og materialer til denne 
bebyggelsen. Hjørnemotivene som er 
fremtredende for mange av bygårdene i 
Svolvær bør vurderes videreført ved ny 
kvartalsbebyggelse.
 

Høyhus 
 

Norge kan høyhus defineres som bygninger 
med flere enn 12 etasjer eller med en 
høyde på over 35 meter.  Høyhus kan bare 
etableres innenfor angitte områder definert 
i vedlegg B – retningslinjer for områder og 
arealformål. Det skal sikres nok luft og him-
melrom i byen med en avstand mellom ulike 
høyhusprosjekt på minst 150 meter. Det 
tillates bebyggelse med inntil 15 etasjer og 
høyhusene bør ha en slank utforming som 
fremhever de omkringliggende landskapsk-
valitetene til Svolvær. De områdene som er 
avsatt til høyhusbebyggelsene er definert ut 
fra hensyn til landskap, siktlinjer og bystruk-
tur.

 
 
Formål som kontor og reiseliv er regnet for 
å være mer arealeffektive enn boligformål 
i høyhus. Det er fordi disse formålene har 
færre krav til uteareal og parkering. Det kan 
likevel være viktig å sikre en andel boliger 
i høyhus som har hotell- eller kontorformål 
for å ivareta et differensiert og variert sen-
trum. Dette må bli vurdert ved hvert enkelt 
prosjekt sett i forhold til plassering i byen. 

Før eller ved oppstart av detaljregulering 
for høyhusprosjekter bør det gjennomføres 
arkitektkonkurranse som grunnlag for et 
best mulig prosjekt. De ulike konkurranse-
forslagene bør presenteres som en offentlig 
utstilling i Svolvær.   

Mulig høyhusbebyggelse sett fra Osan

Byakser – langsgående og tverrgående

Snitt - blanding av ulike formål er viktig for sentrum

Høyhusområder i Svolvær
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Svinøya og Kuba – delområde 5

Svolvær sitt gjenværende arnested er å 
finne på Svinøya og Kuba, her er mye av 
den eldre bebyggelsen fra væreiertiden 
godt bevart. Området preges av næring-
er som reiseliv, industri og fiskeri, i tillegg 
til boligbebyggelse. Det vil være viktig å 
bevare og vedlikeholde den eksisterende 
bebyggelsen, samt at ny bebyggelse til-
passes nåværende bygningsmiljø på en 
god måte. Fiskerinæringen skal prioriteres 
i området med bakgrunn i fiskerienes be-
tydning for Svolvær som fiskerihavn, iden-
titetsskaper og levende kulturhistorie. Kuba 
skal framstå som et grøntområde med 
innslag av både fiskeriaktivitet og rekreas-
jon. 

Bolig- og småhusområdene 

Boligområdene som i stor grad ligger rundt 
Leirospollen og Gardsosen skal preges av 
småhusbebyggelse. Det tillates fortetting 
innenfor eksisterende småhusmiljø der 
dette ivaretar områdekarakten. Noe høyere 
bebyggelse kan vurderes langs høydedrag 
slik som ved hauger, berg og fjell, men 
dette skal ikke føre til negative silhuett-
virkninger eller få klare negative følger for 
naboer. Mellom Svolvær og Kabelvåg skal 
Tjeldbergvika utvikles som et nytt boligo-
mråde med småhusbebyggelse og høye 
krav til landskapstilpasning. Her skal de 
viktigste landskaptrekkene i området iden-
tifiseres og bevares. Det skal være gode 
forbindelser til bymarka og sentrum fra alle 
boligområdene med gang- og sykkelveier, 
og mål om universell utforming.

Næringsområdene – i delområde 1, 4 og 5 

Flere næringsområder i Svolvær har 
tydelige identiteter og verftsindustrien er en 
av de mest synlige næringene med areal-
behov både i sjø og på land. Næringsom-
rådene i Osan, på Størmerodden og Hjell-
skjæret skal ivareta verftsindustrien sine 
arealbehov og styrke Svolvær sin identitet 
som kystby, der verftshallene forblir viktige 
signalbygg i bybildet. Fiskeriene er også 
viktig for Svolvær og det skal sikres flere 
gode liggeplasser for fiskeflåten, særlig i 
tilknytning til Hjellskjæret, Marinepollen og 
Moltebærholmen. En synlig fiskeflåte er 
viktig for Svolværs identitet som havneby 
og utfartssted til fiskefeltene. 

Dokumentasjonskrav

Planen stiller krav om at for nye tiltak skal 
det gjennomføres en situasjon- og sted-
sanalyse ved detaljregulering som del 
av grunnlaget for blant annet å fastsette 
utforming og byggehøyde. Stedsanalysen 
skal vise hvordan prosjektet hensyntar om-
kringliggende landskap, nye vindforhold og 
nåværende solforhold for parker, nabobe-
byggelse og offentlige rom. 

Ved detaljregulering av prosjekter med 
en størrelse over 500m2 og, eller over 5 
etasjer skal det utarbeides fysisk modell til 
kommunen som del av det komplette mate-
rialet. Utsnitt og skala for modellen gjøres i 
samråd med kommunen. 
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Nord – søraksene 

Den nord-sørgående bystrukturen til 
Svolvær er framtredende med bakgrunn 
i byplanen til Sverre Pedersen fra 1925. I 
dag ligger fortsatt byens langsgående gater 
og viktigste forbindelser i denne retningen. 
Det er likevel behov for å stramme opp ak-
sene, samt øke kvaliteten og estetikken på 
noe av den tilgrensende bebyggelsen. Del-
er av strekningene fra Marinepollen i nord 
til Vorsetøya i sør er i for stor grad preget 
av punktvis bebyggelse, utflytende gater og 
kryss, store parkeringsflater og industrielle 
kassebygg med lave estetiske og bymes-
sige kvaliteter. Det er derfor nødvendig at 
makroskalaen til Svolvær med den over-
ordnede bystrukturen er førende når enkelt-
prosjekter utvikles innenfor indre by. Vest-
fjordgata, Storgata og Sivert Nilsens gate 
er alle være viktige forbindelser som bør 
knytte Marinepollen og Vorsetøya tettere 
sammen med sentrum. De langsgående 
aksene må også ses i sammenheng med 
tverraksene, med særlig vektlegging av 
krysningspunktene mellom aksene. Dette 
vil ofte være steder med god beliggenhet 
for publiksrettede funksjoner med inngang 

3.3 INDRE BY OG SENTRUM 

Mål

Indre by skal være godt tilrettelagt for 
myke trafikanter blant annet gjennom 
universell utforming. 

Indre by skal være et godt sted å bo 
med flere og ulike boligtyper.  

Sentrum skal være levende og ha høy 
aktivitet gjennom handel, tjenesteyting, 
kultur og bevertning. 

Indre by skal ha tydelige og sammen-
hengende forbindelser mellom viktige 
målpunkt. 

De offentlige rommene, gatene og 
parkene skal ha høy kvalitet og god es-
tetikk.

TETT PÅ BYENS PULS 

Et mangfoldig og velfungerende sentrum 
er den viktigste arena for aktivitet i en by. 
Svolvær sentrum skal være knutepunktet i 
byen og hovedarena for handel, tjenesteyt-
ing og kultur.  Sentrum skal være et sted 
der folk bor og treffes og hvor møtene mel-
lom menneskene er det grunngivende for 
en spennende og levende by. Høy estetikk 
og god kvalitet er viktig for at sentrum forblir 
et attraktivt sted å oppholde seg. Dette skal 
sikres gjennom mer beplantning, belysning, 
opphøyde fortau, sykkelveier, oppstram-
ming av gateløp og kryss, samt fjerning av 
parkeringsplasser. Aktive fasader skal være 
med på å gjøre byen mer levende med 
publikumsrettede virksomheter på gateplan. 
Gjennom å åpne byggene sin kontakt med 
byrommene og gatene vil ute- og innesitu-
asjonene sammenkobles i større grad. 

BYFORBINDELSER 

Svolvær skal ha en tydelig og sammenhen-
gende bystruktur hvor gode forbindelser 
mellom viktige målpunkt oppnås. Dette skal 
være en forutsetning ved alle tiltak i indre 
by. 

•

•

•

•

•

Byakser - langsgående og tverrgående
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fra kryssene. 

Kultur- og handelsaksen 

Forbindelsen mellom kjøpesenteret og 
torget er i dag en av de viktigste byak-
sene i Svolvær. Torget er byens storstue, 
det demokratiske byrommet i byen, mens 
kjøpesenteret er byens kommersielle sen-
terpunkt. Sammen har de stor tiltrekning-
skraft og mange beveger seg mellom mål-
punktene. Aksen mellom Kjøpesenteret og 
torget trenger en helhetlig utforming med 
beplantning, universell utforming og høy 
materialkvalitet. Biltrafikken bør i stor grad 
fjernes slik at aksen er utformet på premis-
sene til myke trafikanter.  Gjennom å legge 
bedre til rette for gående, få flere aktive 
fasader og publikumsrettede funksjoner på 
gateplan “smører man tjukt” der det allerede 
er stor aktivitet for å skape enda mer aktivi-
tet og liv i sentrum.  

Forbindelser til Langåsen 

 

Opparbeidelse av nye forbindelser mellom 
øst og vest i sentrum vil knytte Lofotgata, 
Sivert Nilsens gate, Storgata og Vest-
fjordgata bedre sammen med Langåsen 
natur- og skulpturpark. En akse fra Kirke-

gata over Kirkebakken og til Sivert Nilsens 
gate vil kunne muliggjøre en adkomst til 
Langåsparken med universell utforming. 
Det vil sikre både rullestolbrukere og de 
med barnevogn tilgang til parken, med 
riktig stigning og nødvendige hvilerepos. 
Det er også mulig med flere forbindelser 
til Langåsen natur- og skulpturpark lengre 
nord med tverrforbindelser mellom Sivert 
Nilsens gate og Storgata. Nye bygning-
stiltak langs Langåsen må sikre at disse 
forbindelsene opparbeides. Langåsen na-
tur- og skulpturpark må også i større grad 
bli sammenvevet med biblioteksparken og 
byparken. Slik kan de tre parkene fremstå 
som et større helhetlig parkområde med 
ulike karaktertrekk.    

Svolvær har med havnepromenaden koblet 
sentrum tettere på sjøen og havna. Byens 
tverrgater kobler seg godt på promenaden 
som leder til og fra havna. For besøkende 
og beboere i Svolvær er havneprome-
naden både et fint vandringselement og 
en nyttig framkomstvei. Benker og andre 
sittemuligheter i tilknytningen til prome-
naden kan være med på å øke den som 
et attraktivt oppholdssted. Sitteplasser vil 
både tilrettelegge for de som trenger hvile 
underveis og være et viktig prinsipp om at 
man skal kunne sette seg ned på offentlig 
sted uten å måtte kjøpe noe eller betale for 

Havnepromenade
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seg. Møblering, belysning, skilt og andre 
objekter med felles profil kan gi prome-
naden en sterkere identitet i Svolvær. Prom-
enaden skal både videreføres ut til molo-
en og mot Vorsetøya og Hjellskjæret. Til 
sammen kan Svolvær få en over 6 km lang 
havnepromenade gjennom indre by og ut 
mot moloen på Kuba. For å skape variasjon 
langs promenadene kan forskjellige deler 
av promenaden ha ulik tilpasning til områ-
det den anlegges. I sentrum er det naturlig 
å stille strengere krav til offentlige funksjon-
er langs promenaden, mens i ytterkantene 
kan områdene og promenaden ha annen 
karakter. Promenaden skal likevel bygges 
etter noen prinsipper og med høy kvalitet:  

- Fasader mot havnepromenaden skal 
utformes med vekt på estetisk kvalitet. 
Havnepromenaden skal tilføres kvalitet 
og innhold fra tilgrensende bebyggelse 
og bidra til at vandring langs prome-
naden blir en opplevelse i seg selv.  

- Det tillates ikke boliger i 1. etasje langs 
havnepromenaden i sentrum (sentrums-
formål). Ved etablering av boliger langs 
promenaden andre steder skal de være 
tilbaketrukket fra promenaden og ikke 
virke privatiserende.   

- Balkonger og utkragede bygg skal ikke 
virke forringende på havnepromenaden. 
Det samme gjelder for uteservering eller 
andre former for privat inngripen i den 
offentlige delen av kaia.  

- Det skal etableres sitteplasser i tilk-
nytning til havnepromenaden og det 
bør vurderes etablering av offentlige 
toaletter på relevante steder langs 
havnepromenaden. 

- Havnepromenaden skal ha universell 
utforming    

- Gjentakende elementer som benker, be-
lysning og skilt skal gi en sammenheng 
og felles profil. Av hensyn til sikkerhet 

bør det være tilstrekkelig med belysning 
og markering av kanter langs kaiom-
rådene.  

FORTETTING I INDRE BY

Det er en nasjonal målsetting at vekst i byer 
og tettsteder fortrinnsvis skal skje gjennom 
fortetting. Med fortetting menes det mot-
satte av byspredning, hvor veksten tas ved 
utbygging av nye areal i byens utkanter, 
såkalt horisontal vekst. Fortetning foregår 
gjennom å bygge tettere og/eller høyere in-
nenfor byens eksisterende grenser. Det har 
sine klare fordeler å fortette, men fortetning 
kan også medføre negative konsekvenser 
om man ikke planlegger godt nok eller tar 
tilstrekkelige hensyn i byutviklingen. Fortet-
ningen skal derfor være basert på kvalitet 
og tilførsel av merverdier for Svolvær. 

• Fortetningen skal bidra til å minimere 
transportbehov. 

• Fortetningen skal bidra til å minimere 
det totale energibehovet. 

• Fortetningen skal bevarer biologisk 
mangfold og sammenhengende frilufts-
områder. 

• Fortetningen skal innebære mindre res-
sursbruk. 

• Fortetningen skal tilføre urbane 
kvaliteter. 

• Fortetningen skal gi et variert botilbud. 

• Fortetningen skal gi et bedre servicetil-
bud.

• Fortetningen skal ikke medføre nedbyg-
ging av grønne lunger, tap av lekeareal 
for barn, tap av områder for opphold, 
turgåing i hverdagen, fattigere og min-
dre variert byvegetasjon. 

• Fortetningen skal ikke medføre redus-
erte bokvaliteter. 

• Fortetningen skal ikke ødelegge 
Svolvær sitt særpreg, kulturhistorie eller 
de viktige landskapstrekkene.



KOMMUNEDELPLAN SVOLVÆR 2020 - 2040 32

3 PLANENS HOVEDTREKK

Sentrumsfortetting

Det er mål om at sentrum skal være lev-
ende med høy aktivitet gjennom handel, 
tjenesteyting, kultur og bevertning. Samtidig 
skal sentrum være et område med gode 
bokvaliteter og hvor flere kan ha sitt bosted. 
Realiseringen av disse målsettingene krev-
er at det tilrettelegges for økt sentrumsfor-
tetting. 

Fortettingen i sentrum er ønskelig å få til 
ved å åpne for høyere bebyggelse, tette 
bystrukturen, sikre en mer effektiv utnyt-
telse av arealene og tillate noe mer utfylling. 

Som illustrasjonen viser er det i umiddel-
bar nærhet til torget, byens sentrumspunkt 
en rekke tomter som kan bebygges. I dag 
fremstår disse arealene som tomme hull i 
bystrukturen. Gjennom å tillate noe høyere 
bebyggelse i sentrum kan flere problemstill-
inger løses innenfor tomtearealet, slik som 
parkering, aktive 1. etasjer og et mer variert 
boligtilbud. Mulig fortetting av sentrumsområdet
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Fortetting på Vorsetøya

Planforslaget legger til rette for at Vorsetøya 
sammenkobles med sentrum og bygges 
ut som et attraktivt område med nye ur-
bane kvaliteter sentralt i Svolvær. Langs 
Vorsetøyveien legges det til rette for eta-
blering av handelsfunksjoner, service og 
tjenesteyting, samt boligformål. Ytterkan-
tene av Vorsetøya forbindes med sentrum 
via havnepromenader som leder ut til friluft-
sområdet helt sør på Vorsetøya. I tilknytning 
til havnepromenadene kan det anlegges 
småbåthavner og grøntarealer som parker 
og lekeplasser.     

Fortetting på Hjellskjæret

På Hjellskjæret åpner planforslaget opp for 
økt utbygging av boliger og legger til rette 
for omforming av området. Dette vil være 
med å øke stedet som et attraktivt bomiljø i 
kort nærhet til viktige funksjoner som skole, 
barnehager og sentrumsområdet. Ytterst 
på Hjellskjæret videreføres næringsområ-
det, med tilrettelegging for verftsindustriens 
utviklingsbehov. Det må i forbindelse med 
boligfortettingen og næringsaktiviteten på 
Hjellskjæret stilles krav til at Verftsgata op-
parbeides med opphøyde fortau på begge 
sider av gata. Tilrettelegging av gjennom-
gående havnepromenade og kaier mot sjø 
vil også kunne være med å øke trafikksik-
kerheten for de myke trafikantene som fer-
des på Hjellskjæret.  

Gode byrom i fortettingen 

I sentrum er det flere offentlige byrom som 
må ivaretas og tilrettelegges bedre. Utviklin-
gen av flere boliger og nye arbeidsplasser 
gjør det også viktig å opparbeide gode by-
rom. Nye fortettingsprosjekter skal derfor 
være med på å oppgradere offentlige rom 
og gater i indre by til glede for alle. I kap-
itlet 3.7 fritid og rekreasjon beskrives det 
nærmere hvordan det kan utvikles en mer 
helhetlig og sammenhengende grønnstruk-
tur i Svolvær.   

Fjernvirkninger av mulige høyhus

Mulig utvikling på Vorsetøya
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Vågans befolkningen bodde i Svolvær. 
Befolkningen i Svolvær har siden 2000 økt 
med 592 innbyggere, og de siste 10 år har 
befolkningsveksten vært i underkant av 10 
prosent. Sammenlignet med andre byer 
og tettsteder i Lofoten og Vesterålen er 
Svolvær på topp når det gjelder befolkning-
stetthet. I Svolvær bor det 1962 innbyggere 
pr. km2 som er høyere enn både Leknes 
(1384 pr. km2) og Sortland (1497 pr. km2). 
Visjonen er at byen skal fortsette å vokse 
med 2000 nye innbyggere innen 2040. Det 
betyr at for framtida blir Svolvær enda tet-
tere befolket. Svolvær har tidligere vist at 
dette er mulig, med en vekst på rundt 1000 
personer på 10 år. 

Framtidsutsikter 

Det finnes ikke utarbeidede prognoser for 
befolkningsutviklingen til Svolvær, men det 
er naturlig å basere seg på de siste årenes 
vekst og hvordan kommunen som helhet 
er antatt å vokse. Beregninger fra Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) tilsier at befolkningen i 
Vågan vil være på mellom 10100 og 11600 
innbyggere i 2040. Det tilsvarer en befolk-
ningsvekst på 20 – 95 personer årlig for 
hele kommunen. Dersom de ti siste årenes 
befolkningsvekst i Svolvær legges til grunn 
for videre vekst vil det være en gjennom-
snittlig økning på 40 personer i året. Dette 

3.4 BOLIGSTRATEGI
Mål

Svolvær skal være regionens mest at-
traktive by å bo i.  

Det skal sikres tilstrekkelige med arealer 
til 2000 nye innbyggere 

Det skal sikres et mangfoldig boligtilbud 
som er tilpasset ulike behov, baser på 
forventet befolkningsvekst. 

Nye boliger skal ha gode visuelle 
kvaliteter og god terreng- og landskap-
stilpasning.  

Alle boligprosjekter skal ha gode bok-
valiteter, sånn som: tiltak mot støy, gode 
sol- og lysforhold, uteoppholdsarealer 
for variert bruk, universell utforming, 
trygt nærområde og sikker skolevei.

Å BO TETT MELLOM FJÆRE OG FJELL

Svolvær er en attraktiv by å bo i med 
nærhet til både urbane kvaliteter og 
naturverdier som hav og fjell. I 2018 had-
de Svolvær 4737 innbyggere som utgjør 
nesten 50% av befolkningen i Vågan 
kommune, en økning fra 2000 da 45% av 

•

•

•

•

•

Befolkningsutvikling i Svolvær
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kan samsvare godt med anslagene til SSB 
om høy vekst, og hvor det er naturlig å 
anta at mesteparten av veksten vil komme i 
Svolvær. Legges en befolkningsvekst på 40 
personer i året til grunn vil den totale øknin-
gen i Svolvær være på 840 personer innen 
2040. Når det gjennomsnittlig bor 2 person-
er pr. bolig utgjør det et estimert boligbehov 
på rundt 420 nye enheter i Svolvær frem 
mot 2040.

Erfaringstall fra flere av leilighetsprosjek-
tene som er bygd de siste årene viser at 
rundt 25 % av leilighetene som er solgt 
benyttes til bolig nummer to, sekundær-
bolig. Dette har bakgrunn i at Svolvær er 
en populær feriedestinasjon og folk har 
mer fleksibilitet i hvor de bor deler av året. 
I framskrivningene for antall nye boenheter 
er det derfor viktig å legge til denne an-
delen. Det tilsvarer et behov på rundt 100 
boenheter til personer som ønsker å bo i 
Svolvær deler av året. 

Det er samtidig viktig med tilstrekkelige 
arealreserver i tilfelle utviklingen av enkelt 
boligfelt stopper opp eller tar lengre tid enn 
planlagt. En variasjon i type boligområder 
og boligtyper er også viktig, samtidig som 
det sikres konkurranse mellom ulike ut-
viklere. Planforslaget legger derfor til rette 
for å utvikle rundt 900 flere boenheter, 
fordelt på 10 nye områder i planperioden. 
Dette vil gi nok arealer til at Svolvær kan 
vokse med 2000 nye innbyggere innen 
2040.  

Boligstrategi 

En variert befolkningssammensetning har 
behov for ulike type boliger. Det er derfor 
nødvendig med en boligstrategi som sikrer 
et differensiert boligmarked. 

Framskrivningene fra SSB anslår at det vil 
være den godt voksne befolkningen som 
øker mest i Vågan. Sett i forhold til i dag vil 
det særlig være de over 70 år det blir langt 
flere av. Det anslås en dobling av befolk-
ningen mellom 80-89 år innen 2040, fra å 
være i underkant av 400 personer i 2018 til 
at det blir rundt 800 personer mellom 80-89 
år i 2040. Totalt anslås befolkningen i 2040 

å være på 10700, en vekst på i overkant av 
1000 personer fra 2019.

Tettere indre by 

Med en aldrende befolkning vil det være 
mer samfunnsøkonomisk og ressurseffektivt 
å bygge leiligheter sentralt plassert i byen 
med nærhet til hjemmetjeneste. I leilighets-
bygg som er særlig tilrettelagt for eldre bør 
det avsettes fellesarealer innendørs, felles 
lånehybel og servicerom for helsetjenesten. 
En eller flere felles lånehybler vil gjøre det 
mulig å ha famille og venner på besøk selv 
med en 2 roms-leilighet. Fellesarealene vil 
sikre en mer effektiv drift, være kostnads-
besparende og ivareta beboernes sosiale 
behov. Det er viktig at ved prosjekter hvor 
dette er relevant, blir fellesarealene avklart 
og fastsatt i reguleringsplan. 

En viktig effekt av å bygge flere leiligheter 
både som selveier og utleie til eldre vil være 
at flere eneboliger kan bli tilgjengelig for 
barnefamilier. Det vil kunne gi økt tilflytning 
til Svolvær og være med å øke bostedsat-
traktiviteten. Samtidig er det viktig å gjøre 
leilighetsbygg generelt mer attraktive som 
bolig for barnefamilier, derfor bør 1. etasje 
ved alle utbygninger være særlig tilrettelagt 
for barnefamilier. Det innebærer blant annet 
større leiligheter i 1. etasje med nærhet til 
uteområder og lekearealer. I regulering-
splaner bør det fastsettes boligtypesam-
mensetning. Det kan også innebære krav 
om duplex-leiligheter for å gi en større 
mulighet til privatliv når flere bor sammen.   

Sosial boligbygging 

Kommunedelplanen legger til rette for ut-
bygging av et differensiert boligtilbud. Det er 
ett av de viktigste tiltakene kommunen kan 
foreta for å sikre at flest mulig får skaffet 
seg egen bolig. God variasjon i boligmas-
sen, inkludert et stort og variert leiemarked 
muliggjør at færre vil trenge kommunal 
bolig. Det vil likevel være tilfeller hvor per-
soner har behov for bistand fra kommunen. 
Dette er personer som enten står i en situ-
asjon uten bolig, står i fare for å miste boli-
gen eller bor i uegnet bolig / bomiljø. Kom-
munedelplanen har derfor en bestemmelse 
som ivaretar at kommunen kan sikres kom-
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munale boliger ved regulering av mer enn 
seks boenheter gjennom utbyggingsavtale. 
Det er ett viktig virkemiddel kommunen kan 
benytte seg av for å sikre enn mer sosial 
boligbygging i Svolvær. 

NYE BOLIGOMRÅDER

Tjeldbergvika 

Utbygging av boliger i Tjeldbergvika vil 
være i tråd med de politiske målsetningene 
i Vågan om å bygge mellom Svolvær og 
Kabelvåg. Tjeldbergvika gir en god mulighet 
for mange nye boliger som er både attrak-
tive og med gode bokvaliteter. Avstanden 
mellom Kabelvåg og Svolvær er kort og 
på denne strekningen har man det beste 
kollektivtilbudet i kommunen, i tillegg er det 
gang- og sykkelvei. Det er viktig at ved eta-
blering av nye boliger i området får disse en 

god kobling til gang- og sykkelveien, samt 
kollektivtilbudet. Det må sikres en gradvis 
utbygging av området i flere etapper. Det 
er foretatt en mindre justering av formåls-
grensen til boligbebyggelsen etter 1. gangs 
høring i Finnvika.

Eksisterende boligområder 

Det legges til rette for flere nye boligformål 
i tilknytning til eksisterende boligområder. 
De nye boligarealene er ment å fortette 
eksisterende boligområder og binde de 
bedre sammen med hverandre. Etablering 
av nye boligområder i tilknytning til allerede 
utbygde boligområder vil kunne dra nytte av 
eksisterende infrastruktur som vei, vann og 
avløp. Gjennom etableringen av nye boli-
gområder vil det også være mulig å legge 
bedre til rette for utfartsmuligheter til natu-
rområdene i Svolvær.

Nr. Område Planstatus Boligtype Boen-
heter

B1.1- B1.3 Tjeldbergvika Delvis nytt område - uregulert Småhusbebyggelse 200 +/-
B2.17 Ørnbukta Nytt område - uregulert Småhus / leiligheter 30 +/- 
B2.20 Ørnhaugen vest Nytt område – uregulert Småhusbebyggelse 15 – 20
B2.23 - 
B2.24

Jostranda Delvis nytt område - uregulert Småhusbebyggelse 10 – 15

B2.42 Knutvika Nytt område – uregulert Småhusbebyggelse 10 
B2.48 Strømparken Nytt område – uregulert Småhusbebyggelse 2 – 6
B5.9 Kjeøyskjæret Nytt område – uregulert Småhusbebyggelse 2 - 3 
K4.9 Størmerodden Nytt formål (kombinert) Leiligheter 10 +/-
K4.12 - 
K4.20

Vorsetøya Nytt formål (kombinert) Leiligheter 250 +/- 

K2.2 Osan Montesori Nytt formål (kombinert) Leiligheter 30 +/-
K4.8 Klippenborg Nytt formål (kombinert) Leiligheter 80 +/-

Fortetting Høyere utnyttelse  Leiligheter 150 +/- 
K3.3 - K3.6 Moltebærholmen Eksisterende - uregulert Leiligheter / småhus 40 +/-
B2.19 Ørnhaugen Eksisterende - uregulert Småhusbebyggelse 30 +/-
B3.9 Garsosen Eksisterende - uregulert Småhusbebyggelse 20 +/-
B3.16 Grusholla Eksisterende - uregulert Småhusbebyggelse 15 +/-
Totalt 850 - 900 boenheter

Gul = nye områder   
Grønt = eksisterende områder, avsatt til bolig, men ubebygd 
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Nye boligformål
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3.5 NÆRINGSUTVIKLING

Mål

Doble antallet arbeidsplasser i Svolvær 
innen 2040 sammenlignet med i 2019. 

Utvikle Osan syd som et nytt og mod-
erne nærings- og industriområde. 

Videreutvikle og forsterke verksteds- 
og verftsindustrien, samt Svolvær som 
fiskerihavn. 

Tilrettelegge for ei bærekraftig og 
helårlig reiselivsnæring. 

Satse på et levende sentrum med 
mangfoldige tilbud innen handel, 
service, kultur og andre tjenester og 
næringer.  
 

Sikre god kollektivdekning til arbeids- og 
publikumsintensive virksomheter.

TETT PÅ SJØEN OG HAVNA 

Næring og aktivitet i nær tilknytning til havet 
er grunnlaget for det som i dag er Svolvær. 
Havna er et historisk og strategisk viktig 
område for byens utvikling og identitet. Bån-
det til sjøen er fortsatt svært synlig i byen, 
selv om næringen som historisk var tettest 
knyttet til havet; fiskeriene, har mistet noe 
av sin dominans. Likevel er nærheten til 
sjøen fortsatt ett av Svolværs viktigste for-
trinn. Store deler av næringsvirksomheten 
ligger langs havet og sør for E10, hvor 
riksveien nærmest fungerer som en grense 
mellom næringsaktiviteten i sør og boligom-
rådene i nord. Nærheten til sjøen og havne-
bassenget er viktige faktorer for industri så 
vel som for reiseliv og restaurantbransjen.  

TETT PÅ FISKEFLÅTEN 

Svolvær er en populær fiskerihavn, særlig 
under vinterfiske, dette medfører at det må 
legges videre til rette med flere ligge-plass-
er for kystfiskeflåten. Det er ønskelig å iva-
reta og forsterke betydningen av Svolvær 
som fiskerihavn i Lofoten. Sjøområdene 

ved Hjellskjæret, rundt Marinepollen og ved 
Moltebærholmen har gode havneforhold 
for fiskefartøy og andre båter. Utviklingen 
av disse områdene skal derfor tilrettelegg-
es i størst mulig grad etter kystfiskeflåtens 
behov, om mulig i kombinasjon med andre 
formål. Samtidig som indre havn forbedres 
og tilrettelegges videre med flytebrygger og 
flere fasiliteter.

Marinepollen, Multebærholmen og Hjellsk-
jæret er viktige områder for flere båtplasser. 

TETT PÅ NÆRINGSAREALENE 

Planen viderefører Osan syd som et 
område med stort potensial for næring-
sutvikling, med betydning ikke bare for 
Svolvær, men hele kommunen og regionen. 
Området ligger i korridoren mellom Svolvær 
og Kabelvåg, utenfor etablerte bebyggelse-
sområder. Konflikt mellom ulike formål er 
derfor lav samtidig som området kan kobles 
på eksisterende riksvei. Det legges opp til 
et velfungerende næringsområde med ef-
fektiv arealutnyttelse. Området gir stor grad 
av fleksibilitet når det gjelder virksomhet-
styper. Området er stort, men kan utvikles 
etappevis etter behov. 

Utviklingen av næringsområdet innebærer 
bygging av en større dypvannskai på vel 
200m. Kystverket har gjennomført utbed-
ringstiltak for farleden inn til vestre havn 
som muliggjør satsningen på Osan syd. 

•

•

•

•

•

•
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Formål Areal Beskrivelse
Næringsarealer 488 dekar Ca. 300 dekar ubebygd areal (Osan syd) 
Sentrumsformål 239 dekar Fortetningsmuligheter – høyere utnyttelse 
Kombinert 435 dekar Forretning, næring, bolig – transformasjon 
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Mulige områder for deponering av masser ved miljøopprydding av Svolvær havn og utbedring av østre farled.

Innseilingen har nå en bredde på 100 meter 
og dybde på 12,5 meter. Endelig utforming 
av kai og øvrig havneområde avklares i 
egen detaljregulering. Arbeidet med videre 
utvikling av området avklares gjennom reg-
ulering med involverte aktører i området. 
Estimert vil det kunne etableres omkring 
1000 arbeidsplasser i Osan syd når om-
rådet er ferdig utviklet. Dette vil innebære 
kontorbedrifter, lager- og logistikkbedrifter, 
samt utsalgssteder for plasskrevende va-
rer som bilforretninger og byggevarer. For 
Svolvær vil dette være av stor betydning 
for videre vekst og som regionalt arbeids-
marked i Lofoten og Vesterålen.  

 
Miljøopprydding av Svolvær havn

Et viktig tiltak for å forbedre havna i 
Svolvær er å starte oppryddingen av de 
forurensede massene i havnebassenget. 
For å kunne gjennomføre miljøopprydding-
en er det behov for å avsette arealer til de-
ponering av massene. Det er i tillegg behov 

for deponeringsområder i forbindelse med 
utbedring av farleden til østre havn. Begge 
prosjektene vil være tiltak som kommer 
lokalbefolkning, næringsliv og tilreisende til 
gode. Utbedringen av et reint og funksjonelt 
havnemiljø er noe som må prioriteres og 
foreløpige beregninger tilsier at miljøop-
pryddingen av Svolvær havn gir et behov 
på deponering av rundt 100.000 – 125.000 
m3 masser. Det er derfor avsatt flere om-
råder som er tiltenkt deponering, ved Osan 
syd, molorota på Kuba og ved Kløfterhol-
men. Etterbruken av arealene vil være med 
å styrke næringsutviklingen i Svolvær. 

TETT PÅ VERFTSINDUSTRIEN 

I Svolvær er verftsindustrien tett på sentrum 
og områder hvor mange bor. Næringen 
er en viktig del av byen og bybildet, men 
nærheten byr også på utfordringer når det 
gjelder støy og trafikk. Det er derfor behov 
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for mer kunnskap om hvordan verftsin-
dustrien generer støy til sine omgivelser. 
Støysonekart bør utarbeides for områdene 
med verftsindustri ved videre planlegging 
av omkringliggende arealer. Dette vil kunne 
gi føringer for plassering og orientering av 
ny bebyggelse, behov for støyskjerming 
og hvilke funksjoner som bør etableres i 
naboområdene. Verftsindustrien er i dag 
preget av begrensede arealer de stedene 
de er etablert. Planen legger til rette for en 
utvidelse av næringsarealene ved Hjellsk-
jæret som muliggjør ekspanderingen av 
verksteds- og verftsindustrien i området. 
Planen er heller ikke til hinder for videre ut-
vikling av verftsindustrien i Osan, her er ut-
fordringene først og fremst eiendomsforhold 
og avstander til E10.   

TETT PÅ HANDELSAKTIVITETEN 

Planen foretar en forflytning av sentrums-
sonen mot sør, hvor den utvides ned til 
Vorsetøya. Endringen knytter sonen bedre 
til Lofotgata og Vorsetøyveien hvor det alle-
rede eksisterer handelsaktivitet i en større 
skala. Det er i gjeldene kommunedelplan 
få arealer tilgjengelige i sentrum hvor det 
kan etableres store handelsarealer uten at 
eksisterende småhusbebyggelse må rives. 
Sentrumssonen inkluderer derfor ikke len-
gre småhusmiljøet knyttet til Storgata og 
Vestfjordgata nord for torget. Endringen av 
sentrumssonen medfører at ny sone omfat-
ter et areal på rundt 370 dekar, hvor tidlig-
ere sone omfattet et areal på i overkant av 
340 dekar.  

 

Når Vorsetøya inkluderes i sentrumssonen 
sender det et tydelig signal om hvor større 
arealer for varehandel skal etableres i 
Svolvær. Handelsarealene forblir med 
denne endringen i sentrum, samtidig som 
den ønskede omgjøringen av Vorsetøya fra 
et nærings- og industriområde til en urban 
del av byen med handel, tjenesteyting og 
boligformål konkretiseres. Justeringen av 
sentrumssonen forsterker Svolvær som 
regionsenter. Store sentrumsarealer med 
mulighet for høy utnyttelse gjøres tilg-
jengelig for utvikling til handel / forretning, 
tjenesteyting og boligformål. Transformas-
jonen av området flytter tungtransport og 
annen næring ut av sentrum og bygatene. 
Grepet er viktig for at svolvær utvikler seg 
videre i retning av å bli en mer kompakt, 
bærekraftig og innovativ by.

Gjennom etableringen av flere boliger på 
Vorsetøya vil dette bli et område hvor til-
gangen til handelstilbudene nås uten bruk 
av bil for en rekke mennesker i sentrum av 
Svolvær. Planen legger samtidig opp til at 
Vorsetøyveien blir en del av kollektivtrasen 
i Svolvær. Området sikres dermed et godt 
kollektivtilbud. Endringen av kollektivtrasen 
forutsettes uavhengig av transformasjon-
splanene, da det allerede er etablert en 
mengde arbeidsplasser på Vorsetøya. 

TETT PÅ REISELIVSNÆRINGA 

Flere hotellprosjekter er under planlegging i 
Svolvær og ønskes realisert. Planen legger 
til rette for denne utviklingen, særlig i sen-
trum og indre by. Tilrettelegging for vekst i 
reiselivet vil gi et større volum som er nød-
vendig for å kunne utvikle flere aktiviteter og 
tilbud, både for tilreisende og fastboende. 
Flere arbeidsplasser vil etableres som følge 
av nye hoteller og flere aktører vil kunne 
tilby nye aktiviteter, tjenester og produkter. 
Utviklingen av hoteller og andre overnat-
tingssteder vil i tillegg styrke alternativene til 
Airbnb. En rapport fra Nordlandsforskning 
fra anslår at 3% av boligene i Vågan ble 
benyttet til utleie via Airbnb i 2016. Tall for 
2019 anslår at det er rundt 300 enheter i 
Vågan som leies ut via Airbnb.   

Sentrumssonen for Svolvær



KOMMUNEDELPLAN SVOLVÆR 2020 - 2040 42

3 PLANENS HOVEDTREKK

Statistikk for antall hotellovernattinger i 
Lofoten, Vesterålen, Bodø og Tromsø 
viser at Vågan ikke har opplevd tilsvar-
ende vekst som Bodø og Tromsø de 
siste årene. For å legge til rette for 
videre vekst innen reiselivsnæringa er 
det behov for å bygge ut kapasiteten på 
overnattingsstedene. Dette gjenspeiles 
også i Våganværingenes sine oppfat-
ninger av reiselivet. Gjennom arbeidet 
med handlingsplan for bærekraftig 
reisemålsutvikling har befolkningen i 
Vågan sine synspunkter på reiselivet 
blitt avdekket.  

76% av befolkningen i Vågan er helt 
eller litt enig i at turismen er viktig for 
befolkningsutviklingen.  

87% av befolkningen i Vågan er helt 
eller litt enig i at turismen er viktig for 
arbeidsplasser og næringsutvikling. 

Rundt 80% av befolkningen i Vågan er 
helt eller litt enig at turismen er viktig for 
byutviklingen.   

Svolvær er et naturlig satsningssted for å 
bygge ut større kapasitet og flere reiselivst-
jenester i Vågan. Svolværs posisjon som 
regionsenter gir stedet allerede tiltrekning-
skraft. Eksisterende infrastruktur for å hånd-
tere flere turister er også i større grad eta-
blert enn andre nærliggende steder. Aktører 
som etablerer seg i Svolvær må likevel 
påregnes å bidra til utbedringer av dagens 
infrastruktur og til at smarte løsninger og 
tjenester blir implementert. Handlingsplan 
for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten 
og besøksforvaltning i regi av Nordland Fyl-
keskommune er i så måte viktig og relevant 
for utviklingen av reiselivet i Svolvær. 

Planen legger til rette for at reiselivet kan 
bygge ut kapasitet og tilbud i stor grad in-
nenfor indre by gjennom sentrumsformål og 
formålet kombinert bebyggelse og anlegg 
med bestemmelser. Sør for sentrum ved 
Risøyene tilrettelegges det for etablering av 
bobilcamping. Formålet vil medføre ulem-
per for trafikksituasjonen gjennom sentrum, 
men det er ønskelig å tilrettelegge for et 
sentrumsnært område for besøkende med 
bobiler. Leirskola som i dag drives som et 
kommersielt feriested blir ivaretatt gjennom 
omregulering til fritid- og turistformål. Plan-
forslaget har ved 2. gangs høring foretatt 
en utvidelse av fritid- og turistformålet mot 
vest, inn i et eksisterende friluftsområde. På 

Statistikknett

•

•

•

Antall hotellovernattinger
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Svinøya legges det til rette for at det kan 
bygges noen flere rorbuer i tilknytning til ek-
sisterende anlegg, men videre sørover mot 
Kjeøya tillattes det ikke reiselivsvirksomhet. 
Fiskerirelatert næring prioriteres i dette 
området. De negative konsekvensene som 
fremkommer i konsekvensutredningen av å 
avsette området FT5.4 til rorbubebyggelse 
må forsøkes løst i detaljreguleringen av 
området. Konsekvensutredningen foreslår 
en rekke avbøtende tiltak som vil være med 
å redusere de negative konsekvensene 
og som i noen tilfeller medfører at en ny 
bebyggelse i Svinøyvalen vil innebære pos-
itive konsekvenser. Ved 2. gangs høring av 
planforslaget er det i bestemmelsene for 
FT5.4 satt en byggegrense på 60 meter til 
gravstedet på Gunnarholmen. Det er også 
stilt krav om en mer detaljert ROS-analyse 
/ konsekvensutredning av bølgepågang fra 
øst i forbindelse med detaljregulering. 

KULTURELL OG KREATIV NÆRING 

Kulturnæringen preges av vekst og er av 
stor betydning i stedsutviklingen. Kunst og 
kultur er viktig for en attraktiv by, i tillegg 
til økonomiske utviklingen. Kulturnærin-
gen inngår i de kreative næringene, som 
blant annet rommer bransjer som media, 
arkitektur, IT, reklame og mote. Samfunnet 
i dag muliggjør i større og større grad en 
fleksibilitet i hvor man jobber. Svolvær har 
derfor et stort potensial i å tiltrekke seg 
mennesker som ønsker nærhet til natur, 
hav og fjell, men som samtidig vil ha tilgang 
på kultur- og handelstilbud. Svolvær er 
inne i urbaniseringsprosesser som kan det 
gi et økt fortrinn som lokaliseringssted for 
nye bedrifter og grundere. Planen legger til 
rette for denne utviklingen gjennom krav til 
aktive 1. etasjer i sentrum og økt fortetting. 
Svolvær har fortrinn som følge av etablerte 
markeder, eksisterende kompetanse og in-
frastruktur. I tillegg rommer byen møteplas-
ser mellom mennesker som gir læring, 
informasjonsdeling og samarbeid. Dette 
kan gi grunnlag for innovasjon, nyskapning 
og vekst i næringslivet. I svolvær kan fi-
nansielle miljø, næringsforeninger, frivillige 
organisasjoner, kunnskapsmiljø og kom-
munen sammen ta en aktiv rolle for å bidra 
til nyskapning. 

Sentrumsområdet - trafikksystem
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veistrekningen (Amfi, Biltema, Holmen, 
osv.). Strekningen skal ha en utforming fra 
vei til gate hvor det sikres trygg og effektiv 
ferdsel for både myke trafikanter og motor-
ferdsel. Både i Lofotgata og i Vorsetøyvei-
en skal det etableres tverrkrysninger som 
spesielt ivaretar hensynet til myke trafikan-
ter. Langs hele gatestrekningen fra rundk-
jøringen og ned til Vorsetøya ved Lofotkraft 
skal det være etablert opphøyde fortau på 
begge sider av gata med høy kvalitet.  

Gymnasgata - Hans Christian Størmers gt.

Viktig samleveg for boligbebyggelsen i 
området og tilkomst til industribebyggelsen 
og verkstedene ved havna. Det skal sikres 
en trygg og god forbindelse mellom E10 
og industriområdet. Dersom parkerte biler i 
gata er til hinder for dette må mulighetene 
for gateparkeringen fjernes. Det skal være 
etablert opphøyd fortau på begge sider av 
gaten fra E10 / gang- og sykkelveien ned til 
industriområdet.

Repslagergata 

Gata sikrer tilkomst til Hjellskjæret med de 
ulike formålene som er etablert i området 
slik som bolig og næring. Gata kan også 
sikre ny tilkomst til Svinøya ved omreg-
ulert forbindelse over Svinøybrua. Brua 
vil da i istedenfor å ende i Vestfjordgata 
og Austnesfjord gata få en ny forbindelse 
med Repslagergata. Austnesfjord gata kan 
dermed stenges for gjennomkjøring. Det 
skal etableres opphøyd fortau på begge 
sider av gata. 

Sivert Nilsens gate 

Gate for kollektivtransporten til og fra 
Svolvær sentrum. Trafikkutformingen for 
privatbiler defineres gjennom eget prosjekt. 
Gateparkeringen fjernes og erstattes med 
beplantning og trær, sykkelvei og opphøyde 
fortau på begge sider av gaten med høy 
kvalitet. Det skal sikres en god og sikker 
tilkomst for myke trafikanter mellom Sivert 
Nilsens gate og Aust-Lofoten Videregående 
skole.    

Kong Øysteins gate 

Gate for kollektivtransporten til og fra 
Svolvær sentrum i tilknytning til Aust-Lofo-
ten videregående skole. Gateparkeringen 

3.6 MOBILITET OG INFRASTRUKTUR

Mål

Prioritere og tilrettelegge for økt bruk av 
gange, sykkel og kollektivtrafikk. 

Gatenettet og veisystemet skal utformes 
med utgangspunkt i funksjonalitet, este-
tikk, kvalitet og sikkerhet. 

Ta i bruk ny teknologi, smarte løsninger 
og en styrket besøksforvaltning for å 
løse mobilitetsbehov. 

Flytte gateparkering og parkeringsplass-
er i sentrum til parkeringsanlegg for å 
oppnå arealeffektiv parkering. 

Redusere og fjerne barrierer i de ulike 
trafikksystemene. 

Sikre en robust infrastruktur. 

GATENETTET  
Svolvær skal ha et sammenhengende og 
finmasket gatenett slik at det er enkelt å 
orientere seg og ferdes trygt. Gatenet-
tverket skal være med å bygge opp under 
opplevelsesverdiene av å ferdes i byen. 
Estetiske hensyn, god funksjonalitet, høy 
kvalitet og sikkerhet skal legges til grunn 
for planleggingen og utarbeidelsen av alle 
gate- og veiprosjekter i Svolvær. Det skal 
ved alle gate- og veitiltak bli tatt særlig hen-
syn til myke trafikanter blant annet gjennom 
opphøyde fortau, sykkelveier, belysning og 
materialvalg. 

Gatestrukturen skal ha et tydeligere hierarki 
som ivaretar fremkommelighet, trygghet og 
reduserer konflikter mellom ulike trafikk-
grupper. Det følger derfor en gjennomgang 
av viktige gater i indre by og hvilke priorit-
eringer som bør gjelde ved utformingen av 
disse. 

Lofotgata – Vorsetøyveien 

Dette er et veiløp som er spesielt viktig for 
tilkomsten sørover i byen med Vorsetøya 
og de handelsfunksjonene som ligger langs 

•

•

•

•

•

•
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fjernes og erstattes med beplantning og 
trær, sykkelvei og opphøyde fortau på beg-
ge sider av gaten med høy kvalitet. Det skal 
sikres en god og sikker tilkomst for myke 
trafikanter til Aust-Lofoten Videregående 
skole og medisinsk senter.

Vestfjordgata 

I Vestfjordgata skal fremkommeligheten for 
biler til de tilstøtende kvartalene av Vest-
fjordgata opprettholdes. Gateparkeringen 
fjernes og erstattes med beplantning og 

trær, sykkelvei og opphøyde fortau på beg-
ge sider av gaten med høy kvalitet. 

Storgata

Det skal etableres en sterkere kobling 
mellom Vorsetøya, sentrum og parkområ-
det (byparken – biblioteksparken) basert 
på premissene til de myke trafikantene. 
Gateparkeringen fjernes og erstattes med 
beplantning og trær, sykkelvei og opphøyde 
fortau med høy kvalitet på begge sider av 
gata. Trafikkbildet for motorisert ferdsel i 
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gaten må avklares nærmere, mulighet for å 
gjøre gaten bilfri med kun tilkomst til egen 
bolig. 

E10 – trafikksikring 

Den største trafikken på E10 i Svolvær-om-
rådet er som det fremkommer i ÅDT-
illustrasjonen mellom Osan og Marinepol-
len. På denne strekningen er det også 
flere sentrale krysninger av E10 for myke 
trafikanter. Det ligger blant annet skoler på 
begge sider av E10 og veien er i den for-
stand en barriere igjennom byen. Sentrum-
sområdene og næringsområdene sør for 
E10 er separert fra boligområdene nord for 
E10.  Det er derfor behov for å gjennomføre 
flere tiltak langs E10, særlig langs de mest 
bebygde områdene. Dersom det ikke er ak-
tuelt å utforme E10 som miljøgate i samsvar 

med Statens vegvesen veg- og gateutform-
ing håndbok 017 eller nyere, må det isteden 
etableres lysregulering ved de krysningene 
som benyttes til skolevei. 

Ved Perleporten / Øvreværet er det nød-
vendig å skille gående og syklende på 
fortauet bedre fra den motoriserte ferdsel-
en på E10 med autovern eller tilsvarende. 
Det er også behov for å samle flere av 
innkjørslene i området, samt andre sted-
er langs E10 til færre på- og avkjørsler. 
Videre østover fra Perleporten er det nød-
vendig med rassikring av veien. I Osan 

bør det undersøkes nærmere muligheter 
for omlegging av vei og eventuell heving 
av E10 med planfri krysning for myke 
trafikanter gjennom kulvert. 

GANGE OG SYKKEL

Daglige gjøremål skal være innenfor gåav-
stander i Svolvær. Det skal være enkelt 
å gå og sykle til butikken, marka, barne-
hagen, skolen, fritidsaktiviteter, busshold-
eplassen, samt andre tilbud og tjenester 
fra hjemmet. Barrierer som er til hinder for 
dette må brytes ned ved blant annet å sikre 
gode og trygge kryssløsninger av trafikkerte 
veier. Innenfor planområdet er alle boligo-
mråder under 3,5 km fra sentrum noe som 
gjør at gange og sykkel er et godt alternativ 
til bilen. Gjennom å prioritere myke trafikan-
ter legges det til rette for en mer levende 
by, bedre folkehelse, mindre energibruk til 
transport, reduksjon av støy og lavere ut-
slipp av klimagasser. 

Sykkelnettverk 
Sammenhengende sykkelveier i kombinas-
jon med gang- og sykkelveier skal gjøre det 
trygt og effektivt å sykle i Svolvær. Med et 

Registrerte trafikkulykker i Svolvær

Sykkelnett i sentrum med parkeringsplasser for sykkel.
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KOLLEKTIVTRAFIKK 

Befolkningsvekst og flere tilreisende gjør at 
Svolvær trenger et kollektivtilbud som både 
er tilpasset lokalbefolkningens reisevaner 
og reiselivet sitt mobilitetsbehov. Tjenest-
edesign, god korrespondanse og koblinger 
mellom ulike transportmidler som lokal- og 
regionalbusser, hurtigbåten, kystruten og 
flytilbud er nødvendig for å sikre et robust 
og helhetlig kollektivtilbud både lokalt og 
regionalt. 

Kommunedelplanen for Svolvær har som 
mål at kollektivtrafikken sine behov blir til-
strekkelig ivaretatt innenfor planområdet. 

Arealbruk for byplanen fra 2012

nettverk av sykkelveier vil det bli etablert 
gode koblinger mellom boligområdene, 
marka og sentrum. 

Sykkeldeling

Ordninger som bysykler kan være med 
å øke sykkelandelen og sikre større 
fleksibilitet i mulige reisemønstre. By-
sykler vil også kunne være et nyttig 
tilbud for besøkende. Det vil derfor være 
viktig å se en mulig bysykkelordning i 
sammenheng med de andre tettstedene 
som Kabelvåg og Henningsvær. 
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Det er Nordland Fylkeskommune som har 
ansvaret for organiseringen av kollektivtil-
budet, som buss og hurtigbåt. 

    

Bussforbindelser

Svolvær trenger et effektivt og funksjonelt 
busstilbud hvor fremkommeligheten i 
kollektivtraseene prioriteres busstrafikken. 
Det er behov for flere holdeplasser langs 
kollektivtraseene med mulighet for å stå og 
sitte skjermet fra vind og nedbør. Busshold-
eplassene bør være av god kvalitet, univer-
selt utformet og tilpasset antall ventende 
passasjerer.

For nye utbyggingsprosjekter i planområdet 
mellom Svolvær og Kabelvåg er det særlig 
viktig at det tilrettelegges for at kollek-
tivtransporten er et like godt alternativ som 
privatbilen. 

Transformasjonen av Vorsetøya med byg-
ging av flere boliger gjør også at busstra-
seen må legges inn i dette området. 
Parkeringsterminal for bussene bør enten 
integreres i ny bebyggelse på Vorsetøya 
(tilsvarende prosjekter som i Helsinki og 
andre europeiske byer) eller flyttes til Osan 
syd. Videre bør det være et mål å fjerne 
biltrafikken i Håkon Kyllingmarks gate og 
at busstraseen derfor legges om til Roald 
Amundsens gate. Dette vil være et tiltak 
som også kan være med øke tilførselen av 
mennesker til Roald Amundsens gate. 

I tilknytning til Havneparken kan det eta-
bleres en ny bussholdeplass på dagens 
parkeringsplass. En bussholdeplass her vil 

kunne utbedres med bedre fasiliteter for 
de reisende. Bussen kan kjøre inn og ut fra 
Fiskergata og Sjøgata – Avisgata. Utform-
ing av området og kjøremønster må utredes 
og planlegges nærmere før en ny busshold-
eplass eventuelt kan etableres. 

Båtforbindelser 

Sjøveien gir gode muligheter til å forbinde 
ulike steder bedre sammen internt i pla-
nområdet. En båtforbindelse som følge av 
teknologiutvikling og vekst i reiselivet kan 
muliggjøres mellom sentrum og Svinøya 
for å etablere et alternativ til Svinøybrua 
for myke trafikanter. I en større skala kan 
det også være mulig med forbindelser 
mellom ulike tettsteder som Svolvær – Ka-
belvåg- Henningsvær, og videre vest- og 
østover. Det må da sikres kaianlegg med 
tilstrekkelig standard for å kunne knytte 
byen bedre sammen gjennom sjøveien. En 
infrastruktur på land og vann som muligg-
jør dette vil være av stor verdi for Svolvær. 
Anlegg for dette bør finnes i sentrum ved 
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torget, på Kjeøya / Kuba og Vorsetøya. I 
tilknytning til disse kaiene og liggeplass-
ene må det være muligheter for etablering 
av landstrømanlegg. Sjøtrafikken er den 
største utslippssektoren i Vågan kommune 
av klimagasser, hvor passasjertrafikken er 
hovedkilden utslippene. Tilrettelegging for 
elektrifisering av sjøfarten er derfor nødven-
dig skal Vågan og Svolvær bidra til å kutte 
klimagassutslippene tilstrekkelig. 

PARKERING 

Store deler av Svolvær sentrum sine 
ubebygde arealer benyttes i dag til parker-
ing. Disse trafikkarealene er ofte utflytende 
og fotgjengere opplever de som utrygge 
og uoversiktlige. Samtidig kan de benyttes 
til andre og mer nyttige formål for byen og 
sentrum. Strategien er derfor å samloka-
lisere mye av parkeringen i sentrum til park-
eringsanlegg for at overflateparkeringen 
i sentrum skal kunne fjernes. Videre må 
nye utbyggingsprosjekter prosjekteres med 
tilstrekkelig parkeringskapasitet for å un-
ngå uønsket parkering i bygatene. Alle nye 
prosjekter skal derfor ha som utgangspunkt 
at tilstrekkelig parkering legges i kjeller eller 
på annen måte i bygningsmassen om det 
ikke har negative konsekvenser for bymil-
jøet eller fasadens henvendelse mot gate. 
Det er gitt nærmere bestemmelser om 
hvor mye av arealet på en tomt som kan 
benyttes til bakkeparkering for å unngå om-
fattende overflateparkering. Hvor mye park-
ering ulike formål krever med utgangspunkt 
i tiltakets størrelse og lokalisering er også 
angitt gjennom bestemmelser. 

LOGISTIKK OG VARETRANSPORT

Høy fiskeri- og reiselivsaktivitet medfører 
store transportbehov sammen med den mer 
alminnelige godstransporten i Svolvær. I 
deler av byen kan dette medføre betydelige 
ulemper på bomiljø. Det vil både være 
nødvendig med fysiske tiltak og endring-
er i måten gods- og logistikkbehov løses 
for å skape bedre bomiljø og tilstrekkelig 
trafikksikkerhet. Rekkefølgekrav og utbyg-
ningsavtaler skal ivareta at det blir utbygd 
en tilfredsstillende infrastruktur for myke 

trafikanter før transportgenerende virk-
somheter får brukstillatelse. Kommunen 
kan også i stor grad legge til rette for at 
eksisterende logistikk- og transportvirksom-
heter flyttes til Osan syd. Samtidig må nye 
tjenester og teknologi bli tatt i bruk for å ef-
fektivisere og forenkle transport- og logistik-
kutfordringene. Det bør i den sammenheng 
være et mål å flytte mer over på båt. Gode 
og smarte transportsystemer kan være 
med å redusere transportomfanget, minke 
støyproblematikken og kutte utslipp til luft. 

Vareleveranser må ha tilgang dit det skal le-
veres varer, men det kan være nødvendig å 
regulere levering til tider av dagen / døgnet. 

ANNEN INFRASTRUKTUR

Klimaendringene medfører at Svolvær vil 
oppleve mer ekstremvær, og eksisterende 
bebyggelse og infrastruktur blir mer sår-
bar. Nødvendigheten av en infrastruktur 
som både forebygger og tilpasses kon-
sekvensene av et klima i endring er dermed 
avgjørende. Særlig viktig er god håndtering 
av overvann som følge av mer nedbør og 
tiltak mot stormflo og ekstremvær. Like 
viktig er tiltak og en infrastruktur som redus-
erer energibehovet i Svolvær og utslippene 
av klimagasser. 

Overflatevann

Mer nedbør og høyere intensitet i ned-
børsmengden vil gi mer overflatevann og 
utfordre kapasiteten på avløpsnettet. God 
håndtering av overflatevann skal derfor lig-
ge til grunn for alle prosjekter innenfor pla-
nområdet. Håndteringen av overvann skal 
fortrinnsvis være åpen og lokal. Det kan 
stilles nærmere krav om tiltak for å ivareta 
en trygg håndtering av overflatevann. Dette 
kan være i form av grønne tak, grønne veg-
ger, beplantning av trær og vegetasjon, reg-
nbed og fordrøyningsbasseng. Vurderingen 
av ulike tiltak må sees i sammenheng med 
lokal topografi, overflatestruktur og kapa-
siteten på avløpsnettet. Naturlige flomveier 
skal bli ivaretatt ved alle bygge og anlegg-
stiltak. 
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Stormflo og oversvømmelser 

Ekstremvær som stormflo er noe Svolvær 
må tilpasses og være motstandsdyktig. 
Bebyggelse og infrastruktur må derfor plan-
legges og utføres for å være robust nok for 
fremtiden. Grønnstrukturer mellom bebyg-
gelse og sjø kan fungere som en buffer for 
å begrense skadevirkningene av oversvøm-
melser ved stormflo. I bestemmelsene er 
det angitt krav til minste høyde på topp 
gulvnivå.

Energiproduksjon 

Det er ønskelig å utnytte lyset, vinden, jorda 
og havet for energiproduksjon og alternative 
energikilder bør alltid vurderes. Bioenergi, 

varmepumper som utnytter jord, vann eller 
luft og bygningsmaterialer som holder på 
varme er mulige alternativer. I tilfeller dette 
er mulig skal det ikke være til sjenanse for 
naboer eller omgivelsene. Anlegg for ener-
giproduksjon skal integreres på en helhetlig 
måte i bebyggelsen og arkitekturen. Arkitek-
turen og bygningenes form bør utformes på 
best mulig måte for å kunne optimalisere 
anlegg til fornybar energiproduksjon. Dette 
kan blant annet innebære optimal helning 
på tak (vinkel) og orientering for ener-
giproduksjon med solceller. Klart negative 
visuelle virkninger og støyforurensing som 
følge av energiproduksjon skal ikke tillates, 
dette er angitt nærmere i bestemmelsene.

Havnivå 2090 - 200 års stormflo
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innsats for å påvirke faktorer som direkte 
eller indirekte fremmer befolkningens helse 
og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, eller som bes-
kytter mot helsetrusler, samt arbeid for en 
jevnere fordeling av faktorer som direkte 
eller indirekte påvirker helsen. (jf. Folke-
helseloven, § 3). 

Det å fremme befolkningens helse er et 
viktig mål i seg selv, og noe som skaper 
mer velferd og livskvalitet for den enkelte. 
I tillegg er befolkningens helse en av sam-
funnets viktigste ressurser. Kommuned-
elplanen for Svolvær ivaretar hensynet til 
folkehelse blant annet gjennom planbe-
stemmelser og gjennom arealplanleggin-
gen. Sentralt står sikringen av god tilg-
jengelighet til marka og sammenhengende 
forbindelser mellom boligområder, fjell og 
fjære. Det skal også være enkelt å velge 
miljøvennlige transportformer som gange, 
sykkel eller buss. Trygghet, trivsel og bolyst 
skal bli ivaretatt blant annet gjennom bolig-
miks, uteoppholdsarealer med høy kvalitet 
og bygde omgivelser med gode visuelle 
kvaliteter. Folkehelseperspektivet skal være 
en fellesnevner for alle tiltak innenfor pla-
nområdet.  

Uteoppholdsareal og fritidsaktiviteter 

Nye utbygningssområder og omforming-
sområder skal bringe merverdi til Svolvær, 
blant annet i form av gode byrom for felless-
kapet. Alle i Svolvær skal ha tilgang til gode 
og varierte uteoppholdsarealer. Ved alle nye 
utbygninger må dette bli ivaretatt. Uteop-
pholdsarealer til lek, rekreasjon og aktivitet 
skal være med å fremme Svolvær som en 
inkluderende og trygg by. Nye større uteop-
pholdsarealer som parker og lekeplasser 
bør ikke ha samme utforming eller pro-
grammering som de eksiterende parkene 
i Svolvær, men heller tilføre nye aktiviteter 
og muligheter. Dette for å ivareta et større 
mangfold av fritidsaktiviteter og rekreasjon-
smuligheter i byen. Nye uteoppholdsarealer 
kan tilrettelegges med skateramper, petan-
quebaner, sandvolleyballbaner, tufteparker, 
med mer. Stedsanalyse skal benyttes som 
verktøy for å avklare plassering og pro-
grammering av uteoppholdsarealet tidlig 
i reguleringsprosessene. Uteoppholdsar-

•

•

•

•

•

•

•

3. 7 FRITID OG REKREASJON
Mål

Sikre viktige natur- og landskapsom-
råder som et fellesgode for byens be-
folkning.  

Etablere gode forbindelser mellom byen, 
sjøen og marka på premissene til de 
myke trafikantene.  

Fremme folkehelse og trivsel gjennom å 
tilrettelegge for økt aktivitet, mosjon og 
bruk av naturen. 

Styrke opplevelsestilbudet i Svolvær 
gjennom å forbinde natur, reiseliv og 
kultur.  

Tilrettelegge for gode forbindelser mel-
lom Svolvær- og Kabelvågmarka.  

Sikre sammenhengende grønnstrukturer 
med høy kvalitet.  

Etablere godt tilrettelagte utfartsområder 
til marka. 

TETT PÅ NATUREN

Svolværs topografi og unike geograf-
iske plassering mellom hav og fjell blir av 
mange holdt for å være en av byens beste 
kvaliteter. Avstandene til hav, ferskvann og 
mark er kort, uansett hvor i byen du befin-
ner deg, eller er bosatt. Forutsetningene lig-
ger derfor godt til rette for å kunne benytte 
seg av den bynære naturen, noe svært 
mange gjør. Svolvær byr på stor variasjon 
i naturopplevelser innenfor en liten radius: 
fra skumsprøyt på moloen til stille medi-
tasjon ved Svolværvannet, det er samtidig 
aldri langt til nærmeste fjelltopp. Naturen 
og landskapet er en fantastisk ressurs for 
Svolvær, med stort potensial både som 
ramme og åsted for unike naturopplevelser! 

Folkehelse - tett på menneskene 

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede 
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ealet skal ikke være et restareal, men ha 
en utforming som er med å strukturere be-
byggelsen og området i sammenheng med 
omgivelsene.

Sammenbinde marka med sjøfronten

Sammenhengende gangforbindelser skal 
være med å strukturere Svolværs mange 
turmuligheter, både i mer urbane miljø og i 
byens naturområder. Det er viktig at det er 

gode koblinger mellom de ulike gangveiene, 
som rundt Leirosen, Gardsosen, Svolvær-
vannet, Ørnhaugen, osv. I sum vil gang-
nettverkene være et mangfold av rundturer 
og ulike looper som er forbundet sammen 
gjennom hele byen. Ut fra disse loopene 
skal det være mulig å oppsøke viktige tur-
mål og målpunkt, slik som Linken, moloen, 
badeplassene, Djevelporten og Kongstin-
dan. Nettverket av gangveier skal forbinde 
marka og sjøfronten helhetlig sammen med 
byen. Dette er en viktig del av tiltakene med 
å prioritere enkelte stier og turløyper, for å 
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oppnå en helhetlig besøksforvaltning med 
tanke både på de som bor i Svolvær og de 
som besøker byen.   

Marka 

Svolværmarka og Kabelvågmarka henger 
naturlig sammen og benyttes til en rekke 
ulike friluftsformål. Det er viktig at denne 
kvaliteten forsterkes gjennom tilrettelegging 
og samtidig sees i sammenheng med den 
overordnede målsetningen om å bygge 
mellom Kabelvåg og Svolvær. Ny utbygning 
i tilknytning til marka må legge til rette for 
at flere får bedre tilgang til Kabelvåg- og 
Svolværmarka, blant annet gjennom op-
parbeidet utfartsparkering og enkle service 
funksjoner i grenseland mellom by og natur.  
 
De skraverte områdene i illustrasjonen 
viser de delene av marka hvor det er for-
holdsvis flatt og lite kupert terreng. Dette 
er den delen av marka som er hyppigst 
brukt av flest mennesker. Områdene er de 
med minst krevende terrenget og egnede 
for folk i alle aldre; fra barnefamilier til el-
dre og de som er mindre trent. Det er her 
langrennsløypene, fiskevannene og de 
kloppede turstiene ligger. Illustrasjonen 
viser at forskyves bebyggelse lengre inn i 
marka utvides ikke marka med samme type 
terreng i andre enden. Det finnes riktig nok 
annet fint turterreng og store naturområder 
bak, men ikke av same type kvalitet og med 
samme bruksmuligheter. 

En grønnere by 

Svolvær sentrum er i dag preget av mange 
grå flater og lite grønn vegetasjon mellom 
grøntområdene. For å styrke opplevelses-
verdien av sentrum og indre by må gatene 
og byrommene få en høyere estetisk ut-
forming. De ulike byrommene skal være 
godt sammenbundet og fremstå som en 
helhetlig grønnstruktur. Håkon Kyllingmarks 
gate, Storgata, Vestfjordgata, Gunnar Bergs 
vei og videreutviklingen av havneprome-
nadene bør særlig vektlegges for å skape 
en sammenhengende grønnstruktur og 
bedre opplevelsesverdi av byen. De grønne 
lommene i byen er også viktig for iden-
titeten til Svolvær. 

1 – Amfiparken

Parken ligger nær Lofotveien, hovedin-
nfartsåre for biltrafikk i sentrum, og ved 
Amfisenterets vareinngang. Dette er fak-
torer som gjør at parkarealet er best egnet 
som “ungdomspark” med skateramper og 
ballspill som kan medføre noe støy. Større 
barn og unge trenger ofte større areal enn 
mindre barn og areal med andre kvaliteter. 
Mens små barns behov lar seg kombinere 
med behov for ro og rekreasjon, opplever 
man ofte at større barn og ungdommers 
utfoldelse kommer i konflikt med andre 
brukergrupper. Avstanden er kort til andre 
naturlige treffsteder for unge, som bowlin-
ghall og kjøpesenteret. Amfiparken ligger 
åpent og oversiktlig til i et område med mye 
aktivitet. På den måten har man en form for 
“sosial kontroll” over det som skjer i parken. 
Det skal være støyskjerming mot trafikk og 
sikre krysninger av Lofotveien ved parken. 

2 - Byparken og biblioteksparken

Byparkene var en gang en pryd for byen, 
med velklipt gress, blomster og fontene; 
et sted å promenere og mål for en utflukt. 
Biblioteksparken var arbeidernes og barnas 
park med egen musikkpaviljong hvor det 
etter sigende ble spilt levende musikk en 
gang i uken. De to parkene bør forbindes 
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bedre sammen, enten ved å stenge gaten 
mellom dem for biltrafikk eller endre gate-
profilen betydelig, f.eks etter gatetunmodel-
len. Biblioteksparken bør tilrettelegges vid-
ere med vekt på barns behov, både de små 
og de litt større. Lyssetting av parken er vik-
tig for bruken om vinteren. Byparken har en 
lang historie som spesielt eldre mennesker 
har kjennskap til og er opptatt av. Parken 
bør utvikles spesielt med tanke på denne 
aldersgruppen. Universell utforming, sit-
teplasser og belysning er viktige elementer 
for god bruk av parken. Haugen i Byparken 
brukes som akebakke om vinteren. En leke-
plass for små barn er fint å kombinere med 
park for eldre. Parkene berikes når man 
kan observere andre i aktivitet, føle felless-
kap og ha mulighet for sosial deltakelse og 
samhandling.

3 – Langåsparken 
Det har i mange år vært et arbeid på gang 
med utvikling av Langåsen som natur- og 
skulpturpark. Parken er tenkt utviklet med 
allsidige muligheter for rekreasjon og op-
plevelse, med stille og aktive soner, utstrakt 
og allsidig bruk gjennom årstidene. Konsep-
tet er at man bygger opp en infrastruktur, 
gangveier, bruer og belysning med vekt 
på universell utforming. Utover dette bear-
beider man terrenget og vegetasjonen på 
en varsom og moderat måte. Det skal være 
en naturpark som etterhvert også fylles opp 
med skulpturer og kunstinstallasjoner. Man 
tenker seg også at parken kan benyttes 
til ulike arrangementer f. eks konserter og 
samarbeid med LIAF mm. Parken retter 
seg mot alle aldersgrupper, fastboende og 
tilreisende: En ressurs for de som bor og 
ferdes i sentrum til vanlig, og en attraksjon 
for tilreisende. Parken kan bli mer som et 
overgangselement enn en barriere, mellom 
nedre bysentrum og øvre bysentrum.

4 - Torget  
Torget fyller rollen som byens storstue, et 
samlingssted for små og store begiven-
heter. Solforholdene på torget må bli iva-
retatt for at det skal være et attraktivt sted 
å oppholde seg. Høyden på de andre byg-
gene rundt torget bør ikke økes betydelig, 
da dette vil føre til at torget stenges inne 
og mister de kvalitetene man har vært 
så opptatt av; det åpne og rause rommet 
som vider seg ut mot landskapet utenfor. 

Siktlinjer mot Kirka og Svinøya/Lille Mol-
la er viktige trekk ved torget som det må 
blitt tatt hensyn til. Torget fungerer godt på 
sommeren når det er mange boder og mye 
aktivitet, men det må sikres en større helhet 
og mer estetisk organisering og utforming 
av bodene. Boder eller salgsvogner som 
ikke tilpasses helheten som skal gjelde 
for torget kan stå i aksen mellom torget 
og kjøpesenteret. Torget kan også få en 
større bruk om vinteren hvor skøytebane 
eller akebakke/snølandskap er muligheter 
for aktivisering av torget vinterstid. Scenen 
på torget må ferdigstilles. Utover utvidet 
bruksmuligheter for torget kan også en fer-
digstilles av scenen gi et tak på torget som 
gir noe ly for regn. 

Torget er sammen med havnepromenaden 
viktige byrom ved sjøen, hvor man ikke må 
betale for å opphold seg. Dette er en verdi 
som må styrkes gjennom utemøblering og 
sitteplasser. Torget kan også få en enda 
sterkere tilknytning mot sjøen, med eksem-
pelvis et amfi eller sitteplasser som hen-
vender seg mer direkte mot havna.  

5 – Rådhusparken 
Denne grønne lommen midt i sentrum, kan 
med små grep og tilrettelegging bli mer at-
traktiv. En liten lekeplass for de minste kan 
få sin naturlige plass i Rådhusparken. Da vil 
parken med den sentrale beliggenheten bli 
et sted hvor folk stopper opp og slår av en 
prat. Det kan også være plass for en petan-
quebane i parken, en aktivitet som passer 
for folk i alle aldre, men kanskje mest pop-
ulær blant de “godt voksne”. Banen tar ikke 
stor plass, og med sitteplasser rundt kan 
den fort bli et lite samlingspunkt. 

6 – Havneparken 
Havneparken er noe av det første mange 
besøkende får se av byen om de kommer 
reisende med Hurtigruta eller rutebuss. 
Parken bør derfor ha en profil som fa-
vner også de som er på kortere besøk: 
et sted å spise medbrakt mat, vente eller 
bare nyte solen. Her kan man rendyrke 
en rekreasjonsprofil, med benker, trær og 
beplantning; en klassisk park, langt på vei 
slik den er i dag. Det bør også gis plass til 
en mindre lekeplass her, med noen mindre 
apparater. 

Trafikksituasjon for Svolvær sentrum
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7 - «Vorsetøyparken» 
Etableringen av en sørvestvendt park 
på Vorsetøya vil kunne være til glede for 
mange i Svolvær. Parken må etableres 
i tilknytning til havnepromenade / turvei 
som leder ut til grøntområde ytterst på 
Vorsetøya. Opparbeidingen av parken bør 
ikke være identisk med parkene i sentrum 
som biblioteksparken og byparken. Andre 
kvaliteter bør dyrkes, slik som nærheten og 
relasjonen til sjøen. Er dette stedet å anleg-
ge en skatebowl som i tillegg kan være bas-
seng på varme sommerdager? Etableringen 
av en større offentlig park på Vorsetøya vil 
gjøre det mulig å tilfredsstille kravene om 
uteoppholdsarealer samtidig med en høy 
tetthet i transformasjonsområdet. 

8 - Kuba – friområde  
Videre opparbeiding av friområdet på Kuba 
vil gjøre det til et attraktivt sted å oppsøke 
både for turister og innbyggere i Svolvær. 
Ved å legge gang- og sykkelveien til mo-
loen i tilknytning til området vil også flere 
ta friområdet i bruk. Friområdet bør oppar-
beides med flere benker, bord, grillplass og 
søppelbokser, samt at området kan få en 
egen tuftepark.  Infotavler om Kuba, fiske-
hjellene, krigsminnene, osv og god tilkomst 

til utsiktspunktene vil være med å berike 
opplevelsen av området.  

9 – Løkthaugen 
Sentrumsnært område med krigsminner 
fra 2. verdenskrig. God utsikt over sen-
trum, Svinøya og andre omkringliggende 
områder. Mulighet for bedre tilretteleg-
ging av tilkomsten til og informasjon om 
utsiktspunktet. Vil gi en lavterskel opplev-
elsesverdi av Svolvær også for turister.

Badeanlegg i sjø 
Det er ønskelig å legge til rette for bedre 
badeplasser innenfor planområdet. I tilkny-
tning til sentrumsområdet kan dette være 
basseng med oppvarmet vann. I fersk-
vann-områdene og ved badeplassen under 
fjellet er det muligheter for andre typer 
anlegg med brygger og saunaer. Badean-
legg ved sjø kan også ha basseng som 
fylles opp ved flo. Det må foretas nærmere 
vurderinger av utforming og prioritering av 
de ulike badeanleggene, men illustrasjonen 
viser til noen aktuelle områder som kan gi 
gode badeopplevelser for folk i Svolvær.

Trafikksituasjon for Svolvær sentrum
Mulige lokasjoner for badeanlegg i og ved sjøen
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I Svolvær vil det i så fall særlig være ulike 
bygninger og konstruksjoner knyttet til fiske-
riene, verftsindustrien, samt bygårder og 
eldre trehusbebyggelse i sentrum som har 
høy kulturell verdi, og derfor bør bevares. 
Viktige kulturminner er redegjort for i ved-
legg C – kulturminneverdier. Hensynsoner 
er gitt for bygninger og bygningsmiljøer for 
å ivareta historiske kvaliteter og gi forutsig-
barhet i bygge- og reguleringsprosesser. 
Hensynssonene er også tilført retningslinjer. 

3. 8 KULTURMINNEVERDIER  
Mål

Svolvær skal ha en lesbar bygningshis-
torie med autentisk verdi.  

Kulturminner skal være en ressurs for 
kunnskap, bruk, opplevelser, verdiskap-
ning og utvikling. 

Bevaringsverdige bygninger og bygning-
smiljø skal ivaretas og fremstå med god 
kvalitet. 

Bevaring av kulturmiljø og kulturminner 
skal motvirke en homogen og ensartet 
byutvikling.  

Gjenbruk av kulturminner skal bidra til å 
oppfylle klima- og miljømål. 

TETT PÅ FORTIDA

Kulturminnene i Svolvær er viktige histo-
riefortellere og identitetsskapere. Byens 
utvikling er lesbar gjennom forholdet mel-
lom ny og eldre bebyggelse. I Svolvær er 
historien synlig i bystrukturen gjennom ulike 
bygningsmiljø og de enkelte kulturminnene. 
Det er avgjørende at utvikling og ny utbyg-
ging balanseres med bevaringshensyn slik 
at historisk verdi og autentisitet blir ivaretatt. 

De siste årene har veksten i reiselivet og 
flere nye byggeprosjekter medført endringer 
i karakteren til Svolvær. Særlig rundt torget 
og langs havnepromenaden er dette ekstra 
synlig. Denne transformasjonen har tilført 
merverdi i form av nye funksjoner som 
restauranter, kafeer, barer, hoteller og sen-
trumsnære leiligheter. Det er viktig at steder 
utvikles for å unngå stagnasjon. Utviklin-
gen fører likevel med seg problemstillinger 
knyttet til stedets endringstempo og hva 
som vil være viktig å bevare for at Svolvær 
skal ivareta en lesbar historie. Dette er di-
lemmaer mellom vern og utvikling. Fortsatt 
finnes det en synlig historie i Svolvær om 
stedet før reiselivet gjorde inntreden i byen, 
og er det ikke i stor grad disse fortellingene 
tilreisende først og fremst ønsker å op-
pleve?

•

•

•

•

•

Generelt frarådes det mot overfladisk kopi-
ering av historiske bygninger. Stilkopiering 
av fortidas byggeskikk er ødeleggende for 
hvordan vi forholder oss til tidligere epok-
er og betydningen av en bygningshisto-
rie. Det er også til hinder for å utvikle nye 
byggemåter som utnytter de ressursene 
dagens samfunn rår over fult ut. Nye byg-
ninger og tiltak bør heller forsøke å skape 
nye variasjoner ut fra de eksisterende byg-
ningsmiljøene. Vokabularet som finnes for 
størrelse, form, materialitet, orientering og 
detaljering må benyttes. Slik kan nye bygg 
legge til vår tidsånd i eksisterende situas-
joner, samtidig som det historiske bygning-
smiljøet blir ivaretatt og verdsatt. 
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Ny bruk av kulturminner er i mange tilfeller 
viktig for å øke bruksverdien av eksister-
ende bygninger og anlegg. Kulturarven 
kan slik bli noe mer enn representasjon av 
fortiden. Gjennom ny og endret bruk kan 
kulturminner tilfredsstille behov som dagens 
samfunn stiller. Gjenbruk av bygninger og 
konstruksjoner er også viktig for å oppnå 
klima- og miljømål. Bygninger og bygning-
smaterialer er ressurser som det må være 
høy bevissthet rundt. Krav til blant annet 
livssyklusanalyser (LCA) og verktøy for 
miljøsertifisering av bygg, som BREAM blir 
stadig viktigere. Det må derfor være en hel-
hetlig strategi rundt bevaring ved nye byg-
geprosjekter i eksisterende kulturmiljø.  

KULTURARV

De materielle verdiene av kulturarven, 
som bygninger og konstruksjoner er ikke 
det eneste av kulturell betydning som kan 
være med å gjøre et sted mer attraktivt og 
interessant. De immaterielle kvalitetene 
ved kulturarven kan ofte være vel så viktig, 
slik som håndverk, mat, kunst, litteratur 
og tradisjoner. For Lofoten og Svolvær 
er selvsagt Lofotfisket og det dramatiske 
landskapet grunnlag for en rekke historier 
og hendelser av kulturell verdi. Torsketoget 
i Svolvær er et eksempel på dette, preget 
av utkledde barn og sang under skreifisket, 
bygger torsketoget opp under Lofotfiske 
som kulturhistorie og en viktig identitet for 
byen. Både den immaterielle og materielle 
kulturarven kan i så måte være viktige res-

surser i stedsutviklingen. Kulturarven og 
landskapet kan sammen være grunnlag 
for et attraktivt bosted, bærekraftig reiseliv 
og gode opplevelser. I tillegg kan det gi 
muligheter for flere nyskapende arbeid-
splasser og en sterkere felles identitet.    

Sentrum 

Svolvær sentrum har en variert kulturarv 
med både tidstypisk byarkitektur og eldre 
trehusbebyggelse. Denne lesbarheten 
er viktig å ivareta når sentrumsområdet 
fortettes og det skal bygges nytt. Enkelte 
bygninger og bygningsmiljø i sentrum bør 
derfor bevares for å sikre en historisk bev-
issthet rundt Svolvær som by fra gammelt 
av. Byplanen for Svolvær utarbeidet av 
Sverre Pedersen og Oscar Hoff i 1923 er 

fortsatt premissgivende for hvordan gater 
og bygninger er anlagt i dag.Mange av 
bygårdene i Svolvær har brutte hjørner mot 
gatekryss og dette er en av Svolværs vik-
tigste flertallsformer. Nye bygninger i sen-
trum bør ta opp dette formgrepet der det er 
naturlig gjennom moderne arkitektur for å 
holde på en historisk bystruktur. 

Vestfjordgata er spesielt viktig som del av 
det historiske sentrum hvor noen av bygnin-
gene stammer fra tiden før det ble anlagt 
en kvartalsstruktur. Den eldste bebyggelsen 
ønskes ivaretatt og ny bebyggelse bør til-
passes med hensyn til utforming og høyder. 
Den visuelle kontakten med fjellene - Fløya, 
Blåtiden, Geita - må sikres opprettholdt fra 
Vestfjordgata.  
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Arealbruk for ny byplan

Torget (H550-3)  
Den mest framtredende del av byplanen til 
Pedersen og Hoff er anleggelsen av torget. 
Herfra danner Svolværs omkringliggende 
landskap majestetiske fondmotiv som bring-
er sjø og fjell inn i byen. Dette gjør at byom-
rådet har nasjonal interesse hos Riksantik-
varen. Når sjøen ble fylt ut, torget dannet og 
øvrige sentrale byfunksjoner plasser rundt 
torget, ble Svolvær til den byen vi kjenner i 
dag. Sjøfronten, med en imponerende sik-
tlinje utgjør pentagonens femte vegg. Sjø 
og fjell utgjør majestetiske fondmotiv fra tor-
get. Om man snur seg med ryggen til sjøen 
og ser innover gatene i Svolvær, danner 
også flere av disse siktlinjer mot Svolværs 
omkringliggende fjellområder. Denne struk-
turen og de nevnte kvalitetene må være 
premissgivende for den videre utviklingen i 
Svolvær. 

Svolvær kirke (H570-7) 
Svolvær kirke ble bygget i 1934 og er teg-
net av arkitekten Harald Sund i samarbeid 
med arkitekt August Nilsen. I sine bygg 
søkte Sund ofte en fin balanse mellom his-
toriske forbilder og en mer nøktern moderne 
funksjonalistisk stil. Svolvær kirke er et godt 
eksempel på det med sin svært markante 
og spektakulære beliggenhet i byen. Den er 
oppført på Riksantikvarens liste over spesi-
elt verdifulle kirkebygg fra tiden etter 1850.

Krigsminnene i sentrum 

På Nonshaugen (H570-3) ligger et krig-
sminne fra andre verdenskrig som omfatter 
tyske kanonstillinger, oppholdsrom, bunker 
og tunnel. Tilsvarende anlegg finnes også 
på Løkthaugen (H570-4) med tyske bun-
kere, kanonstillinger, tunneler og trapper. 
Krigsminnnet på Nygårdshaugen (H570-5) 
er det største tyske intakte fjellanlegget i 
Svolvær fra andre verdenskrig. 
 
Royal hotell (H570-6) 
Hotellet har en tidstypisk byarkitektur fra 
1970-tallet. Bygget er utformet i 1973 av 
Paul Cappelen og Torbjørn Rodahls arkitek-
tkontor i Oslo.

 
Rådhuset (H570-9) 
Den opprinnelige kommunegården er fra 
1920, tegnet av arkitektene Arnesen og 
Darre Kaarbø. Nytt tilbygg ble utformet i 
1937 av Harald Sund. Dagens fasade er 
et godt eksempel på tidstypisk byarkitektur 
fra tidlig 1970-tall. Tilbygget er fra 1973, og 
arkitektene er Olsen og Olufsen fra Bodø.

 
Det gamle posthuset (H570-12) 
Posthuset har en tidstypisk byarkitektur fra 
1920-tallet. Bygget er fra 1923 og er tegnet 
av arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø. 
Det ble delvis ombygget i 1954, etter teg-
ninger av arkitekt Eilif Dahl fra Narvik. I dag 
holder Lofoten Krigsmuseum til i bygget. 

 
Svolvær bibliotek (H570-19) 
Biblioteket har en tidstypisk byarkitektur fra 
slutten av 1970-tallet. Bygget sto ferdig i 
1980 og er tegnet av arkitektene Olsen og 
Olufsen fra Bodø.
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Svinøya og Bukkedauen

 
 
Svinøya (H570-22 – H570-24) 
Bygningsmiljøet er fra 1800-tallet og omfat-
ter opprinnelig væreiergård, bolighus, butikk 
og fiskebruk. Væreiereboligen er bygget 
omkring 1830. Fiskebruket/industrimiljøet 
er fra tidlig 1900-tall. Anlegget omfatter la-
gerbygning i mur fra 1916 og saltlager fra 
1917. Anlegget er fremdeles i drift og et lev-
ende symbol på Svolværs rike fiskeindustri. 
L. Bergs Sønners anlegg er et landemerke i 
Svolvær havn.  

Bukkedauden (H570-21) 
Bryggemiljøet består av fire markante 
brygger fra slutten av 1800-tallet. Framti-
dig utvikling av Svinøya og Bukkedauen 
bør skje med utgangspunkt i bygningenes 
kulturminneverdi og det historiske miljøet, 
samt bygge videre på en blanding av 
reiseliv, kultur og boliger jf. det som allerede 
er etablert av virksomhet her: Børsen 
Spiseri, Krambua, og rorbuutleie.

Kuba (H570-25)

På Kuba ligger et omfangsrikt forsvarsverk 
fra andre verdenskrig som består av tyske 
bunkere, brakke, kanonstillinger, tunneler, 
trapper m.m. Festningsverket er et tydelig 
resultat av Lofotraidet den 4. mars 1941 og 
de tyske reaksjonene på dette.

 
Leirosen og Strandaelva  
(H570-1 og H570-2) 
Kulturmiljøet omfatter kraftstasjon med 
rørgate, kai og fundamenter etter fabrikk 
og bestyrerbolig med uthus (en gammel 
steinmurt kjerrevei). Guanfabrikk ble bygd 
her i 1856. I 1908 ble Svolværs første kraft-
stasjon anlagt her, drevet av fossen fra Lille 
Kongsvann. Stasjonen ble bygget ut i 1917. 
I 1956 brant fabrikken og deler av kraftver-
ket. Fabrikken ble totalskadet, men kraftver-
ket ble restaurert og satt i drift. Miljøet knyt-
ter seg til den tidligste industrialiseringen av 
Lofoten.

 
Finnvika og Urstabben (H730-1 - H730-3)  
Flere steinalderfunn, hustufter og en heller 
/ sláhpa. Båndlagt etter lov om kulturminner. 

Tilstandsvurdering 

I områder avmerket med hensynssone skal 
det i forbindelse med søknad om større 
tiltak som endrer bebyggelsen eller foreslår 
bebyggelse fjernet fremlegges en tilstands-
rapport til kommunen utført av fagkyndig. 
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Dette fremkommer i retningslinjene for 
hensynsonene for kulturmiljø. Tilstand-
sanalysen bør være utført i henhold til NS 
3424 Tilstandsanalyse for byggverk eller 
NS 3423 Tilstandsanalyse av fredete og 
verneverdige bygninger.

Tilstandsvurderingen er ment å redegjør for 
bakgrunnen for ønsket tiltaket, samt bygnin-
gens historie og tilstand. Herunder tidligere 
bygningsmessige arbeider og endringer. 
Vurderingen skal også inneholde vurdering 
knyttet til anbefalte tiltak og kostander for 
mulige alternativer.

Det er viktig at tilstandsvurderingen også 
inneholder en god tegnings- og fotodoku-
mentasjon. 

 




