GRØNTSTRUKTURUTREDNING
KOMMUNEDELPLAN KABELVÅG
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DEL 1
BAKGRUNN

1.1 Formål
Formålet med utredningen av blågrønne strukturer og lokalklima er å kartlegge dagens situasjon
og bruke denne informasjonen inn i arbeidet med
kommunedelplanen. Kartleggingen vil være et viktig
kunnskapsgrunnlag for å sette rammer for bruken av
grønne områder, sikre at verdien i grøntområdene
videreføres og gir en pekepinn på hva som må
videreutvikles eller opparbeides. Det er også viktig
i arbeidet med fortetting, for å gjøre avveininger
om utbyggingsretning og avgrensing av utbyggingsområder. De klimatiske forutsettingene vil gi viktig
informasjon om blant annet flomveier for urban flom

ved styrtregn og bidra til å sette kvalitative krav for
opparbeidelse av uteområder ved ny bebyggelse og
transformasjonsprosjekter.
Avgrensning
Grøntsturkturutredningen følger samme avgrensning
som planavgrensningen til kommunedelplan Kabelvåg.
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1.2 Begrepsavklaringer og bakgrunn
Grønnstruktur
Grønnstrukturen er veven av mer eller mindre sammenhengende, store og små naturpregede områder i
byer og tettsteder. (Direktoratet for naturforvaltning,
2003)

• Fremme økologiske og estetiske kvaliteter.
• Utvikle jordsmonnet.
• Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet.
• Legge tilrette for bedre uterom.

Sammenhengende grønnstruktur
I en sammenhengende grønnstruktur finnes det gode
grønne forbindelser mellom grøntområdene som
gjør det mulig å bevege seg gjennom hele byens eller
tettstedets grønnstruktur uten å oppleve brudd eller
opphold. (Presterud, 2011)

Nasjonale forventninger
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging
for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet.
De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Grøntområde/grøntareal
Med begrepet grøntområde/grøntareal menes
grønne og vegetasjonspregete områder som befinner
seg innenfor eller i nær tilknyting til bystrukturen for
øvrig.

Regjeringen har styrket det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og kommunene har fått økt ansvar for å sikre nasjonale og
viktige regionale interesser. Regjeringen ønsker at
regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal
være basert på åpen dialog mellom alle parter, der
også staten deltar.

Vassdrag
Vassdrag er ferskvannets løp i bekker og elver og
gjennom innsjøer til utløpet i havet. Våtmarker og
bredekkede områder av nedbørsfeltet er også tilhørende vassdraget ettersom de bidrar direkte til
vannføringen. Det er videre en naturlig sammenheng
mellom grunnvannet og vannet på overflaten som
gjør at forvaltningen av vassdragenes vannresurser
også må inkludere grunnvannet. Alle vassdrag i EU
og EØS-land er inndelt i ulike vannforekomster, som
del av forvaltningen etter EUs vanndirektiv. (Store
norske leksikon, 2020)

Relevante forventninger fra Regjeirngen gjeldene
utviklingen av grøntstrukturen i Kabevåg er:

Strandsone
I arealplanlegging og jus er begrepet strandsone ofte
brukt om landbeltet 100 meter innover fra sjøen eller
vassdraget. (Miljødirektoratet,
Blågrønn infrastruktur
Blågrønn infrastruktur er et nettverk av naturlige og
semi-naturlige områder med deres komponenter og
funksjoner i rurale og urbane omgivelser. Det kan
være landlige områder, ferskvann, kyst- og havområder som til sammen forbedrer økosystems helse
og robusthet, og bidrar til bevaring av biologisk
mangfold. Det er nyttig for befolkningen gjennom
vedlikehold og forbedring av økosystemtjenester. En
blågrønn infrastruktur kan:
• Dempe skader fra kraftigere og mer nedbør.
• Sikre bærekraftig overvannshåndtering.

•

Fylkeskommunene og kommunene legger til
rette for høy arealutnyttelse i byområder gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i
omgivelsene, med vekt på arkitektur, byrom, kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier.
Lokalisering av boliger, service, handel og andre
arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter
vurderes i sammenheng med eksisterende eller
framtidige kollektivknutepunkt.

•

Fylkeskommunene og kommunene identifiserer
og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til.

•

Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og
blågrønn infrastruktur med stier og turveger som
sikrer naturverdiene, hensyn til overvann og legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser
for alle.
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1.3 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 er
kommunens overordnede plan som bidrar til å peke
ut den retningen Vågan kommune skal utvikle seg i.
Planen skal synliggjøre strategiske valg kommunen
gjør i forhold til denne utviklingen, og gi overordnede mål og strategier for egen virksomhet og for
videre samfunnsutvikling. Den nye samfunnsdelen
skal gjenspeile de prioriteringene Våganværingene
ønsker for lokalsamfunnet, slik at Vågan kommune
er godt rustet til å møte de muligheter og utfordringer som kommer i tiden framover.

oppleve spektakulære naturopplevelser, eller å ta del
i et rikt aktivitets- og kulturtilbud – det meste finnes i
nærheten.

Kommuneplanens Samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 15. juni 2020, KST-sak 065/20.

Gode universelle møteplasser og tilgang til friluftsområder, grøntarealer og nærturområder skal være
med på å oppnå målet om at “Innbyggerne i Vågan skal
oppleve god livskvalitet i egen hverdag gjennom alle ulike faser
i livet”.

Folkehelse og bærekraftig utvikling er definert som de
overordnede premissene for all planlegging og tiltak
som skal gjennomføres i Vågan kommune. Innenfor
begge disse områdene er en helhetlig og ivaretatt
grøntsturktur avgjørende. Videre har kommuneplanens samfunnsdel to strategier som omhandler grøntarealer og friluftsområder.

I kommuneplanens samfunnsdel er visjonen å være
tett på havet og fjellan i en kreativ kystkultur. Det
med bakgrunn i at naturen, havet og fjellene er
viktige arenaer for mange som bor her, gjennom arbeid, friluftsliv, jakt og fiske, og ekstremsport. Mange
av de samme arenaene er også viktige som sosiale
møteplasser. Samtidig vet vi at mange av de unike
kvalitetene innbyggerne våre trekker frem som attraktive for sitt bosted, er de samme som besøkende
ønsker å utforske. Vågans attraktivitet er i stor grad
knyttet til naturen, havet og fjellene – de unike omgivelsene våre. Her trenger du ikke reise langt for å

Utvikle helsefremmende bomiljø i hele kommunen
som fremmer livskvalitet og helse gjennom tilgjengelighet til fri natur, grøntområder, og gode
sosiale møteplasser skal målet om at “Lokalsamfunn
i Vågan skal ha gode bomiljø der folk trives og ønsker å bli
værende”.
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1. 5 Dagens situasjon - oversiktskart
Grønnstruktur
7,6 km2 - 51% av planområdet

Arealtyper
Ferskvann
Hav og holmer
Grønnstruktur
Boligformål
Næringsformål
Annet
Totalt

Arealstørrelser
1,6 km2
3,8 km2
7,6 km2
1 km2
0,3 km2
0,5 km2
ca 15km2

Beskrivelse

Kabelvågmarka utgjør ca 5 km2

Tjenesteyting, idrett, turisme, etc
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2.1 Landskapet

Kabelvåg - mellom hav og fjell

Kabelvåg ligger eksponert mot Vestfjorden

Fjellene omkranse Kabelvåg i nord

Landskapsnitt med topografien til Kabelvåg
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Grøntstruktur, ubebygde områder i dag (skog, mark og myr)
Bebygde områder, bebyggelse og anlegg
Fjære
Fjell
Sjø og ferskvann
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2.2 Arealbruk
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2.3 Bonitet
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2.4 Grunnforhold
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2.5 Løsmasser
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2.6 Landskap
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Landskapsområde (NIN, Prosjekt Landskapstyper i Nordland)
Områdenavn

Kabelvåg

Sjeldenhet og representativitet

4 - stor verdi

Areal (km2)

15 km2

Hovedtypegruppe

Kystlandskap

Hovedtype

Kystslettelandskap

Skjærgårdspreg

Kystlandskap med kystlinje

Tindelandskapspreg

Uten tindelandskapspreg

Innsjøpreg

Lite innsjøpreg

Myrpreg

Lite myrpreg

Borealt/alpint landskap

Borealt landskap (under tregrensen)

Omfang av infrastruktur

Omfattende bebyggelse og infrastruktur

Jordbrukspreg

Ubetydelig jordbrukspreg

Relieff

Småkupert ås- og fjellandskap
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2.7 Myrområder

Nøysam vegetasjon: Artar som veks på svært næringsfattige myrar og myrar som berre får tilført vatn frå nedbør.
Karakteristiske artar for nøysam vegetasjon: Molte, kvitlyng, torvull, rusttorvmose, fleire lavartar.
Ikkje nøysam vegetasjon: Artar som veks på myrar
som og får tilført vatn som har vore i kontakt med mineraljord. Artar som berre veks i ikkje nøysam vegetasjon:
Gråstorr, slåttestorr, duskull, bukkeblad, myrhatt, myrklegg,
myrfiol, blåtopp, skogstjerne, jåblom, gulsildre, vierartar.
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Myrer er åpne våtmarksområder uten trær, der det
vokser tykke lag med mose, og tillegg gjerne ulike arter
av gress, lyng og busker. I en myr går nedbrytingen av
døde planter og annet dødt organisk materiale så sakte
at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. I Norge finnes det mange myrtyper.
Dette henger sammen med vårt relativt kalde og fuktige
klima og den store variasjonen vi har i klima, geologi
og høyde over havet. Eksempler på myrtyper i Norge er
topogen myr, myreng, rikmyr og kalkmyr.
Myr er naturtypen på landjorda som lagrer mest karbon. Torvmosene dekker 3 % av verdens areal, men lagrar to-tre ganger mer karbon enn verdens regnskoger.
Det er karbon som ellers ville ha bidratt til global oppvarming. Karbon tilsvarende 250.000 tonn CO2 kan
være lagret i torva på bare én kvadratkilometer myr.

(1) Rødlimyra og Karl Smed-torvhaugen
Ca. 97 dekar myr

Kilde: SABIMA og NIBIO

Myrområder ved Kabelvåg
Innenfor planområdet er det fire større myrområder
som er registrert i kartdatabasen til NIBIO; (1) Rødlimyra og Karl Smed-torvhaugen, (2) Gammelhjemtorvhaugen, (3) Langmyra og (4) Åvikamyra. Innenfor planområdet er det flere myrområder som ikke er registrert
i digitalt markslagskart (DMK) da dette er myrområder
som ikke regnes som nyttbar til oppdyrking eller skogproduksjon.

(2) Gammelhjemtorvhaugen og (3) Langmyra
Ca. 141 dekar myr

Rødlimyra og Åvikmyra er regulert til næringsområder
i områdeplan for Osan - Kabelvåg og kommuneplanens
arealdel.

(4) Åvikmyra
Ca. 73 dekar myr
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2.8 Treslag
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2.9 Skogalder
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2.10 Beiteskog
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2.11 Potensiale for gjengroing
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2.12 Fremmede arter

10 på topp - fremmede arter i Kabelvåg
1. Hagelupin (36 observasjoner)
2. Tromsøpalme (14 observasjoner)
3. Sitkagran (10 observasjoner)
4. Parkslirekne (7 observasjoner)
5. Platalønn (5 observasjoner)
6. Fagerfredløs (3 observasjoner)
7. Honningknoppurt (3 observasjoner)
8. Mink (3 observasjoner)
9. Fôrvalurt (2 observasjoner)
10. Spadeberglom (2 observasjoner)
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Legepestrot i Smedvika

Japanpestrot ved Mølnosen

Parkslirekne ved Våganheimen

Siktagran ved Prestvatnet

Mink ved Lofoten Folkehøgskole

Snøbær ved Kystverket
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2.13 Sjø og vassdrag

8

7
9
6

5
2

4
3

10

1

Nr Navn

Økologisk tilstand

Størrelse

1

Ørsvåg

God økologisk tilstand

2,2 km

2

Karlsvatnet

Gd økologisk tilstand

0,3 km2

3

Madsvatnet

Svært god økologisk tilstand

0,1 km2

4

Prestvatnet

God økologisk tilstand

5

Svarttjønna

6

Stor-Kongsvatnet

7

Damvatnet (drikkevann)

8

Vestre Nøkkvatnet (drikkevann)

9

Litl-Kongsvatnet

10

Kabelvåg havn

Meter over havet

2

15 moh
24 moh

0,18 km

2

28 moh

Ukjent tilstand

0,02 km

2

22 moh

Godt - middels påvirkningsgrad fra dammer, sluser og
barrierer. som gir endret
habitat

1,7 km2

35 moh

0,09 km2

133 moh

0,2 km

2

315 moh

0,3 km

2

20 moh

Moderat

0,1 km2
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Kilde: vann-nett.no

Regelverk
Vanndirektivet - EUs rammedirektiv for
vann
Vanndirektivet har som generelt målt at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god
tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

sningsforskriften) Ikrafttredelse, 01.07.2004.
Avløpsvann er både vann som er påvirket av menneskeskapte prosesser fra husholdninger, prosessvann
fra industri og vann fra overflateavrenning (overvann). Avløpsvann har et høyt innehold av næringssalter og organisk materiale, men kan også inneholde
et vidt spekter av annen type forurensning.

Vannforskriften
Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i
norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å
sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og
tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet. Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for
vannforekomster. Miljømålenen skal nås i løpet av 6
år, altså før utgangen av 2021. Det generelle målet er
at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller
oppnå “god tilstand” i tråd med nærmere angitte
kriterier.
Forurensningsforskriften
Forskrift om begrensning av forurensning (foruren-

Utslipp av avløpsvann er regulert i forurensingsforskriftens del 4 om avløp. Regelverket gjennomfører EUs avløpsdirektiv i norsk lovverk.
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2.14 Sjø og vassdrag - avløp
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Utslippspunkter Kabelvåg havn >>>

Utslippspunkter Kjerkvågen >>>

Utslippspunkter Storvågan >>>
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2.15 Kartlagte friluftsområder

10

9

11

8

12

14

13
6

7
15

2
3

1

4 5

30

16

26 27

18
17

19

31

23

20
21

25

24

22
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29
28

Nr. Navn

Områdebeskrivelse

1

Ørsvågen

Variert strandsone. God ankerhavn. Egnet for vann-/vannlekaktivitet.

2

Ferdselsveier Eidet Mørk, høy granskog, gammel vei med spennende flora, elgtråkk

3

Vinterskogen

Fin vik, gamle veier med alleer som er egnet for sykling og hesteridning. dyretråkk.

4

Akebakken Eidet

Akebakke

5

Stranda på Eidet

Badestrand. Kloakkproblem. Ønske om baderampe (UU). Tilknyttet lekeplass.

6

Kabelvågmarka

Vei med liten parkeringsplass, videre gruset sti inn mot Karlsvatnet

7

Mølnosveien

Grusvei med parkering, hovedadkomst Kabelvågmarka sørvest. Trafikkfarlig adkomst fra sykkelsti langs
E10 + boligfelt Eidet (ca 250 innbyggere): stort behov for sikker over-/undergang.

8

Kabelvågmarka

Viktig friluftsområde med mange stier, og lysløype om vinteren. Skihytte, badeplasser, fiske, bærområder

9

Småtindan

Området rundt Småtindan er mye brukt hele året til friluftsliv og toppturer. Vakkert tindelandskap med
stor opplevelsesverdi.

10

Kongsvatnet

Kloppet tursti mellom kraftstasjonene Svolvær-Kabelvåg

11

“Gammen”

Mye brukt turområde: bærmark, skiområde. Turen opp til Gammen brukes mye av skole. Sti opp til
Andershaugen

12

Madsvannet

Badeplass ved Madsvannet. Det går fin sti hit, kan sykles.

13

Prestvannstien

Asfaltert vei nesten helt frem (ikke helt ferdiggjort) til ny gapahuk. Universell utforming. Inngår i lysløypetrasé.

14

Gapahukene

Mye brukt område av barnehage og skole samt lokalbefolkning. Gapahuk både ved myra og ved Prestvannet. Mye brukt til ski om vinteren.

15

Marithaugen

Det går flere stier opp til Marithaugen. Fint område med skog.

16

Alterosen

Fin sti langs fjæra, delvis tilrettelagt. Går forbi huset til Espolin Johnson. Brukt av skolen til undervisning.

17

Storvågan

Område ved museet i Storvågan. Mye brukt av skole, barnehage, lokalbefolkning og turister. Godt egnet
til undervisning.

18

Økohagen

Parsellhage, mye brukt av skole og lokalbefolkning. Lett tilgjengelig, åpent for alle. Møteplass og sammenkomster. Fuglekasser, lekeplass.

19

Bruberget

Nærturterreng, mest brukt av lokalbefolkningen

20

Kariosen

Lita badevik, brukt av lokalbefolkningen. Kloakkutfodringer

21

Rækøytjønna

Et lite vann som brukes til skøyter om vinteren. Støy fra annleggsområde rett ved.

22

Rækøya

Fint turterreng, bærområde, badeplass i Våttvika

23

Kong Øystein

Statue av Kong Øystein, godt synlig område i Kabelvåg, og mye brukt av alle.

24

Stornakken

Fin utsikt, litt bratt opp. Mest brukt av lokalbefolkning da stien begynner mellom to hus, må være kjent.
Krigsminne / “Utsikten”

25

Løkka

Møteplass, lekeplass, fotball. Brukes av innbyggerne, velforening.

26

Fengselsparken

Fin park med gamle store trær sentralt i Kabelvåg. Historisk område. Brukes mye, både til fellesarrangementer og aktiviteter som f.eks slakk-line. Trenger opprustning, stort potensiale.

27

Smedvika

Fjæreområde, mye brukt av barnehage, skole, lokalbefolkning. Fin utsikt, har potensiale, trengner opprensking og bedre tilrettelegging

28

Ursvika

Strandområde, mye brukt til badeplass, grilling. Både lokalbefolkning og turister.

29

Moloen

Moloen i Kabelvåg er mye brukt som turvei, til å se på uvær og hav. Brukes og til grilling, bading, fiske,
krabbeteiner, blåskjell.

30

Posthusparken

Park, mindre brukt, lite tilrettelagt.

31

Håkonfjæra

Nærturområde i strandsonen, mye brukt av skole, barnehage og lokalbefolkning. Bading, fiske, grilling,
ballspill, dissestativ.

32

Åkeren

Gressslette som brukes av barnehage og barn i området. Ski, dyrking, ballspill. Privateid.

33

Kjerkvågen

Området brukes som lekeområde for barn.

34

Kreta

Gammelt festningsområde fra krigen. Flott utsikt.
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2.16 Kartlagte friluftsområder - områdetyper
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MØLNELVA
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2.17 Kabelvågmarka
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Løypenett - skiløyper

6
1

2

5
3

4

1 Kraftstasjonen i Kabelvåg
2 Skihytta
3 Solbakken
4 Ungdomskola (Kabelvåg oppvekstsenter)
5 Gapahuken ved Prestvatnet
6 Kraftstasjonen i Svolvær
7 Kongsmarka (Svolvær)
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7

Løypenett - turløyper

6
1

8
2

9

5

3

4

1 Kraftstasjonen i Kabelvåg
2 Skihytta
3 Solbakken
4 Ungdomskola (Kabelvåg oppvekstsenter)
5 Gapahuken ved Prestvatnet
6 Kraftstasjonen i Svolvær
7 Kongsmarka (Svolvær)
8 Skytefelt
9 Store-Andershaugen (146 moh)
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7

Løypenett - toppturer
13
6

7

10
1

8
2

9

11

12

5

3

1 Kraftstasjonen i Kabelvåg
2 Skihytta
3 Solbakken
4 Ungdomskola (Kabelvåg oppvekstsenter)
5 Gapahuken ved Prestvatnet
6 Kraftstasjonen i Svolvær
7 Kongsmarka (Svolvær)

4

8 Skytefelt
9 Store-Andershaugen (146 moh)
10 Dronningtiden
11 Ørntind
12 Tjeldbergtind
13 Kongstiden
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2.18 Strandsone

100-metersbelte
Illustrasjonen viser arealer som inngår i strandsonen til
kommunedelplan Kabelvåg, hvor det er målt 100 meter
i horisontalplanet vinkelrett inn over land fra kystlinjen.
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Ubebygd strandsone

22

7

20

19

1
3
2

4

18

10

8

17
15

9
13

6
5

21

16
14

11
12

Nr Navn

Beskrivelser

Nr Navn

Beskrivelser

1

Enkmannsvollen (Ørsvåg)

Nes, langgrunt,

12

Rekøya

Kupert, berg, myr

2

Ørsvågholmen

Holme, tilgjengelig ved fjære

13

Stornakken

Berg, bratt, 65 moh

3

Jektberget

Bratt berg, kupert, 31 moh

14

Ursvika

Kupert, berg, noe bratt

4

Eidosen

Fjære, berg,

15

Smedvika

vik, langgrunt, traffikert veg

5

Risneset

Bratt berg, 10 moh

16

Moloen

gangveg

6

Steinvika

skog, steinur, kulturminner

17

Finneset og Prestskeia

planert, mindre berg

7

Omfløddholmen (Karlsvågen) Holme, tilgjengelig ved fjære

18

Kreta

Berg, bratt, 30 moh

8

Mølnosen

Bratt, 20 moh,

19

Kirkvågen og Kortvika

Langgrunt, steinur,

9

Klubbvikodden

Bratt berg, kupert, 19 moh

20

Åvika

Bratte berg, steinstrand

10

Alterosen

Langgrunt

21

Urstabben

Kupert, berg, klatrefelt

11

Skipsnakken og Storvågan

Kupert, berg,

22

Tjeldbergvika

Steinur, kupert, klatrefelt
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2.19 Funksjonell strandsone
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byggegrense. I områder som ligger lenger fra sjø
enn 100 m er det naturlig å la grensa for utbyggingsformålet også være byggegrense mot sjøen. Her vil
det ikke være særskilt krav om fastsetting av byggegrense mot sjø.

Fastsetting av den funksjonelle strandsonelinje er
en faglig oppgave, uavhengig av plan- og bygningsloven. Med funksjonell strandsone menes den
sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både
økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Den
kan dermed være både smalere og bredere enn 100
m (i åpent og lite kupert landskap vil strandsonen
gjerne være bredere). Landskapselementer som kan
gjøre at den funksjonelle strandsonen er bredere enn
100-metersbeltet er f.eks. viktige friluftsområder og
verdifulle naturtyper. Den funksjonelle strandsonen
begrenses i første rekke av fysiske anlegg som bygninger og veier, men også av topografi, m.m.
Grensen for den funksjonelle strandsone kan i
noen tilfeller settes lengre fra sjøen enn 100 meter.
Dette er særlig aktuelt i områder som er viktig for
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser. Om byggegrense mot sjø ikke
er fastsatt på grunnlag av en konkret vurdering av
den funksjonelle strandsonen, bør det generelle
byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen gjelde.
Bruk av særskilt bestemmelse om byggeforbud i en
smalere sone langs sjøen bør bare brukes unntaksvis.
Dette må i så fall begrunnes ut fra konkrete, angitte
forhold.

Steinvika

Fastsetting av særskilt byggegrense langs sjø er først
og fremst aktuelt der det er planlagt for utbyggingsformål nærmere sjøen enn 100 m. Byggegrense mot
sjøen kan eventuelt erstattes av en bestemmelse om
at grensa for utbyggingsformålet også skal være
Finneset

Ørsvågholmen - Jektberget
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2.20 Badeplasser

Områder barn, ungdom og voksne benytter i stor grad til
å bade, både i ferskvann og sjøen. Varierende grad av tilrettelegging og fasiliteter. Hovedsakelig ved reiselivsanleggene
på Ørsvågvær og Nyvågar det er fasiliteter, slik som badstu,
flytebrygger og toaletter.
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kabelvåg |nature
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2.21 Lekeområder og lekeplasser

Nr

Navn

Beskrivelser

Nr

Navn

Beskrivelser

1

Sandvika

lekeområde tilknyttet campingplass

18

Nakken

regulert lekeområde, grusbane

2

Ørsvågvær

lekeområde tilknyttet campingplass

19

Ursvika

regulert lekeområde, ikke opparbeidet

3

Eidet

lekeområdet

20

Finneset

lekeområde

4+5

Eidet

regulert lekeområde, ikke opparbeidet

21

Finneset

barnehage

6+7

Markveien

regulert lekeområde, ikke opparbeidet

22

Kreta

regulert lekeområde

8

Kabelvåg skole

ny skole og uteområde

23

Kortvika

lekeplass

9

Ungdomsskolemyra

regulert lekeområdet,

24

Åvika

regulert lekeplass, opparbeidet

10

Vågar idrettspark

idretssanlegg

11

Klubbvikodden

regulert lekeplass, opparbeidet

11b

Brurberget

regulert lekeplass, opparbeidet

12

Langhaugen

regulert, ikke opparbediet

13

Barneskola

nåværende barneskole

14

Fengselsparken

park, skaterampe

15

Torget

torg

16

Park

park

17

Tollefneset

regulert, ikke opparbeudet
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2. Ørsvågvær

3. Eidet

14. Fengselsrampa

20. Finneset

23. Kortvika

24. Åvika
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2.22 Økohagen

Vågan økologiske besøkshage
Formålet med Økohagen ved Storvåganveien er å drive en
hage for å fremme kunnskap og interesse for miljøvennlig drift
av hagevekster som busker, urter og blomster. Hagen skal
brukes til opplæring, rekreasjon, omvisning, utprøving og til
småskala produksjon av hagevekster. Hagen er åpen for alle,
på tvers av fysisk og mental førlighet. Skoler, barnehager samt
mennesker med ulike funksjonshemninger skal aktivt inviteres
til hagen.
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Steinhagen på Finneset
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2.23 Støy

Båt
Hjullaster

Bor

Lydnivå Lden (dBA) døgnmiddel verste døgn
Beregningshøyde: 4 m over terreng
Drift: Døgn
Antall refleksjoner: 1
Rutenett: 2 x 2 m

Grovknuser

Finknuser

VEDLEGG 1

Støysonekart
i 4 m høyde

Massetak Rækøya
Lydnivå fra alle kilder i massetaket

ca. 1:3500 (A4)
18.04.18 - AP

> 50 dB
> 60 dB

Beregnet for Kroro Eiendom AS
Filnavn: Lden verste døgn.cna
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RÆKØYTJØNNA
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DEL 3
FORSLAG
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3.1 Grønn plakat

ng
lari
k
v
na
øya
Ege r Ræk
fo

Blågrønnstruktur
Havet, marka, vannene, vassdragene og fjellene er viktige
opplevelsverdier og kvaliteter i Kabelvåg. Det bør være et
mål å styrke den blågrønnestrukturen som et overordnet og
helhetlig premiss for stedsutviklingen. Der det legges til rette
for gode og sammenhengende forbindelser mellom hav og
turområdene i Kabelvågmarka.
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Sammenkoble
Svolvær og Kabelvåg sammenkobles gjennom løypenettet i
marka.
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3.2 Løypenett

Etablering av nye turløyper
Etablering av nye og oppgraderte turløyper muliggjør enklere
ferdsel i marka, blant annet for eldre og småbarnsforeldre
med barnevogner. Turløypene kobles også til nye og eksisterende boligområder og kan dermed inngå som en del av
skoleveien til nye Kabelvåg skole.
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Tursløyfer
Sammenhengende turstier gir mulighet for å ta korte og lange
turer, og turene som er alt i mellom. Tursløyfene vil være ulikt
tilrettelagt, hvor noen sløyfer bør være opparbeidet med en
gang- og sykkelvei standard, mens andre er kloppet.
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3.3 Lek i sentrum: Fengselsparken+

Området med Fengslet og Fengselspåarken styrkes
som et aktivitetsområde for barn og ungdom i sentrum. Det legges vekt på varriasjon og flerbruk.
1 – Fengselsparken
Videreføres som rekreasjonspark med fleksibel bruk.
Benker og oppholdsmuligheter, særlig tilrettelagt for
at eldre kan oppholde seg i parken. Avsettes som
park i kommunedelplanen.
2 – Thore Hjorts gate
Gata mellom Fengslet og Fengselsparken holdes stengt for biltrafikk. Asfaltdekke beholdes for å
muliggjøre annen bruk og gi en annen kvalitet enn
de tilgrensende områdene, feks skate, basketball,
m.m. Avsettes som uteoppholdsareal i kommunedelplanen.

1
2
3

3 – Fengslet
Tilretteleges som ny lekepark med spesiel vekt på
små barn. Ulike lekeapparater, sitteplasser for foreldre og besteforeldre. Avsettes som uteoppholdsareal i
kommunedelplanen.
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Lekeplasser og uteoppholdsarealer
Arealer allerede avsatt til lek videreføres. I sentrum
styrkes området ved Fengselsparken til fri lek for
barn og ungdom. Området ved nye Kabelvåg skole
utvikles som et viktig aktivitetsområde nært marka og
Kabelvåg stadion videreføres med de tilbudene som
er etablert.

smalere enn 6 meter.
Det skal fremkomme plassering og angivelse av
eierform for lekeplasser i plankart og utomhusplan.
Arealer til lek skal opparbeides parallelt med boligutbygging. God og varig brukskvalitet i opparbeiding,
vegetasjon, grøntstruktur og møblering skal fremgå
av byggesøknad.

Det stilles krav om uteoppholdsarealer ved nye
boligprosjekter. I sentumsområdet kan eksisterende
områder avsatt til lek benyttes som uteoppholdsarealer dersom de ligger innenfor trafikksikker avstand.
Tilsvarende kommunedelplan Svolvær, utdrag under:

For boenheter større enn 50 m2 BRA skal det i
tillegg etableres felles uteoppholdsareal på 20 m2
pr. boenhet. Felles uteoppholdsareal kan ikke være
mindre enn 75m2. Arealet skal opparbeides på egen
grunn, i areal for felles uteopphold eller i offentlig
park, gate eller plass som er trafikksikker. Arealet skal
ikke ligge mer enn 300 meter i luftlinje fra inngang
til boligdel.

§ 21 Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsareal er de deler av en tomt som ikke er
bebygd eller benyttes til parkering eller avkjørsel.
Uteoppholdsarealer skal være egnet for ulike aldersgrupper og kunne brukes til lek, aktiviteter og
rekreasjon gjennom hele året. Arealet skal plasseres
slik at best mulig kvalitet oppnås med gode sol- og
lysforhold og at området er skjermet mot vind, støy
og annen miljøbelastning. Utearealene skal utformes
slik de samspiller både estetisk og bruksmessig med
omgivelsene og tilstøtende bebyggelse.

Der MUA legges til offentlig arealer skal i tillegg
følgende kriterier være oppfylt:
- Uteoppholdsarealets plassering skal
være angitt i reguleringsplan.
- Det skal være etablert trygg, sikker og universelt
utformet tilkomst til arealet.
- Utbygger skal om nødvendig bidra forholdsmessig
til at dette blir opparbeidet.
- Utbygger bidrar forholdsmessig til opparbeiding og
vedlikehold av uteoppholdsarealet. Utbyggers bidrag
fastsettes gjennom utbyggingsavtale.

Alle reguleringsplaner skal fastsette arealkrav til minste uteoppholdsareal (MUA) hvor terreng brattere
enn 1:5 ikke medregnes. Arealer avsatt skal ikke være

Kabelvåg skole

Fengselsparken

Kabelvåg stadion
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KTIV”

3.4 Kabelvåg aktiv (mulighetsstudie TIND arkitektur)

tuftepark).
• Sti med håndløper (slik at stien vises også når det er
snø i første delen av stien opp til Presthøgda.
kområdet ved skolen i sørøst til bukten ved MadsvanARKITEKTUR
"AKTIV" Kabelvåg stadion & aktivitetspark_Desember
2019 og bålplass på 55moh, med utsikt
• Gapahuk, benker
netASi nordvest.
utover Kabelvåg og Vestfjorden mot sør, mot Vågakallen mot vest og ned mot Madsvannet og SmåtinAktivitetsaksen ”AKTIV Kabelvåg” vil kunne romdan mot nord. Tilrettelagt område i bratt terreng
me:
hvor det kan være en lang sklie, klatring på taunett
• Tilrettelagt gangvei med belysning, nordover fra
og/ eller andre aktiviteter i bratt terreng.
• Benker og bålplass, brygge med robåter/ kanoer og
skolegården forbi skilek området og opp til skistadievt. badetårn der hvor det er dypt nok til å hoppe ut
on.
i Madsvannet.
• Tilrettelagt skilekområdet med sitteplasser, bålplass,
hoppbakke etc.
Innenfor ”AKTIV” vil det kunne tilrettelegges for
• Klubbhus med utkikkstårn, cafe, tidtakerrom,
svært mange forskjellige behov for ulik bruk gjennom
garasje, uteområde med sitteplasser etc. Klubbhuset
er tenkt bygget med utgangspunkt i 2 brakker (eller
døgnet og året, slik at dette blir et flerbruksanlegg.
Vi anbefaler derfor at alle brukere og potensielle
fler) brukt som midlertidig ungdomskole, i tillegg til
brukere blir invitert til å komme med innspill, slik at
garasje, hvor tidtakerrom og utkikkstårn bygges over.
dette blir et sted for alle.
Brakkene, garasjen og tårnet er tenkt kledd i vedlikeholdsfri trekledning.
Tilretteleggingen for bruk vil kunne innebære byg• Planert område på ca 3500m2 for fleksibel bruk
ging av gangveier, plattinger, trapper, benker og
gjennom hele året; skiarena om vinteren, ulike
fridrettsgrener og annen sport om sommerne, større
bålplasser i uteområder og små byggverk som gapahuk, hoppbakke, søppelhåndtering, belysning og
arrangementer og konserter - mulighetene er mange!
skilting i tillegg til klubbhuset. Dette er tenkt bygd
• Tribune med benker og bålplass i sørhellingen,
i vedlikeholdsfritt treverk på en måte som tåler vær
med intergrerte utendørs treningsapparater (f.eks.
TIND foreslår en tilrettelagt aktivitetesakse;

av landskapet
i Kabelvågmarka,
fra Madsvannet
i nordvest til
skilekområdet
”AKTIV”
- en struktur
som strekker
seg
fra skile- i sørvest
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ADIONOMRÅDET

TIND Arkitektur AS har ikke opphavsrett til bildene under.
Bildene må ikke videredistribueres eller publiseres.

ogfravind.
rasjon sett
vest

Byggemåter og materialitet vil bli diskutert
nærmere i neste fase av prosjektet.

ARKITEKTUR AS

"AKTIV" Kabelvåg stadion & aktivitetspark_Desember 2019

”AKTIV” vil kunne være:
• en læringsareana for barnehagebarn og elever ved
barne-og ungdomskolen
• et lavterskeltilbud for alle grupper i befolkningen
• et tilpasset tilbud til ulike aldersgrupper
• en uformell møteplass hvor man kan møte andre
med samme interesse og/ eller behov
• et sted å møtes uten at det koster noe eller begrenses av åpningstid etc.
• et område hvor Tilrettelagt
man ikke
behøver å være del av
gangvei
organisert idrett for å være
• et samlingsted hvor man ikke er avhengig av bil
eller annen motorisert transport for å komme til

23

Tilrettelagt sitteområde

Tilsammen vil tilretteleggingen både for adkomst,
aktiviteter og rekreasjon i ”AKTIV” bidra til en bedre folkehelse. Det vil kunne gi lokale muligheten for
mer fysisk aktivitet i hverdagen, og å få en kortreist
hverdags- natur-opplevelse i den fantastiske naturen
vi omgir oss med.

Hoppbakke

Skilek
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21

3.5 Kariosen, Smedvika, Kjerkvågen

Kjerkvågen

Kariosen
Smedvika

Osen, vika og vågen - Tre unike, ulike muligheter
Utlån av kajakk og SUP i regi av BUA i Smedvika? Universelt utformet badeplass i Kariosen? Oppleve Lofotkatedralen
under nordlyset ifra badstua i Kjerkvågen?
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Referanseprosjekter
Eksempler på mulige tiltak som tilrettelegger for
aktivitet og bruk av sjønære områder i Kabelvåg.

Flytende badstu, Casagrande & Rintala

Pir II

Sørenga, LPO og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Grorudparken, LINK Landskap
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3.6 Vassdrag

Åvikelva

Mølnelva

Madsvasselva

Hensynsone naturmiljø
Vassdragene Mølnela, Madsvasselva og Åvikaelva avsettes
med hensynssone naturmiljø. Det skal tas spesielt hensyn til
naturmiljøet ved tiltak i området, herunder anadrom fisk. Det
knyttes bestemmelser/retningslinjer til hensynssonene.
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VEDLEGG
TEMAMØTE OM
KABELVÅGMARKA

Plantema - natur og friluftsliv
Viktige natur- og friluftsområder må sikres og det skal vurderes hvordan viktige naturområder kan forbedres og gjøres
mer tilgjengelig. Kabelvågmarka er et særskilt viktig natur- og friluftsområde, men også andre større grøntområder
innenfor planavgrensningen må bli hensyntatt og styrket.
- Hvordan kan allerede bebygde områder kobles bedre sammen med naturområdene?
- Hvordan sikre god tilgang til fjell, sjø og turområder?
- Hvilken tilrettelegging skal tillates i Kabelvågmarka?
- Hvordan skape sammenhengende og helhetlig grønnstruktur?
- Hvilken type friluftslivtilrettelegging er det behov for?
- Hvordan verne om viktig naturmangfold?

Diskusjonstema under møte
- Hvilke aktiviteter bør prioriteres i Kabelvågmarka?
- Hvor kan det etableres nye forbindelser til, og i Kabelvågmarka?
- Bør det tilrettelegges for mer parkering? I så fall hvor?
- Bør det tilrettelegges for mer klopping? I så fall hvor?
- Bør turveiene forlenges eller omlegges? I så fall hvor?
- Er det utfordringer ved Solbakken /Mølnosen i dag?
- Bør det tillates bygging av flere hytter i Kabelvågmarka?
- Er det områder knyttet til marka som kan avsettes til boligbygging? I så fall hvor?
- Vegvesenet vurder ny trasé for E10 gjennom deler av Kabelvåg. Hvilke muligheter og
utfordringer gir disse alternativene for kabelvåg/ friluftsområdet?
- Hvor bør markagrensa gå? Diskuter en mulig plassering av ei markagrense.
Bordverter
Bord 1 – Frits Blix-Hansen
Bord 2 – Lena Hamnes
Bord 3 – Bill Gradin
Bord 4 – Siri-Elise Bjørgaas
Bord 5 – Frank Johnsen
Bord 6 – Line Eriksson
VEDLEGG
– 65 –

Hvilke aktiviteter bør prioriteres i
Kabelvågmarka?

33 respondenter
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Bord
Bord 1

Hvor kan det etableres nye forbindelser til, og i Kabelvågmarka?
Parkeringsplassen ved kirka/gravlunden
Åvika (anleggsvei for vann- og krafttilførsel)

Bord 2

Bedre tilgang fra Eidet til turterrenget (uten krysning av E10)
Ungdomsskola
Solbakken
Ved kirika
Prestvannsveien
Marithaugen

Bord 3

Åvika
Lofotkrafts anleggsvei ødelegger natur, men kan gjenbrukes
Fra kirka til nye Kabelvåg skole
Mølnosen

Bord 4

Bord 5

Nærturområde Marithaugen
Videreføre anleggsvei fra Åvika som inngang til marka, vil knytte marka nærmere de
nye boligområdene
Fra Svolvær via Presthøgda til Kristenvannet
Videreføring av midlertidig anleggsvei
Opp fra kirkegården
Fra Marithaugen

Bord 6

Fra Prestvannveien
Utbedring fra kirka
Utgang prestvannet
Utbedring klopping ved myra
Parkering Åvika
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Bord
Bord 1

Bør det tilrettelegges for mer parkering? I så fall hvor?
Parkeringsplass i Åvika, tilgang til Tjeldbergtiden

Bord 2

Tilrettelegge for funksjonshemmede i / eller i tilknytning til ungdomsskolen (Kabelvåg skole)
Åvika

Bord 3

Mer parkering ved skola (i tillegg til de ca. 40 plassene som er planlagt)
Mølnosen / Solbakken
Kabelvåg skole
Busstopp Alterosen

Bord 4

Kirkegården
I Åvika
Mer parkering rundt Solbakken

Bord 5

På alle parkeringsplasser må det tilrettelegges med søppelhåndtering / WC
Åvika
Kirka
Barneboligen Alterosen
Alerosen/Markveien
Utvidelse Mølnosen

Bord 6

Gamle trafo Rødlimyra
Skistadio
Åvika
Kirka
Solbakken
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Bord
Bord 1

Bord 2

Bør det tilrettelegges for mer klopping? I så fall hvor?
Rørgata til Damvann og Nøkkvannet og videre til Småtindan (merking og skilting)
stiutbedring
Dronningen
Mellom stien fra Åvika og stien fra Marithaugen
Noe klopping på siden av skiløypa der det er våte partier

Bord 3

På høyden mellom Kabelvåg og Svolvær, veldig leiret
Fra Markveien til speiderhytta
Starten på Ørntidsaksla
Prestvatnet – gapahuk – Åvika
Tre bord i bredden
Sykkelmulighet på kloppene
Hva skjer med kloppingen om 30 år?
Ønske om ny trase ved «monsterbakken»

Bord 4

Hele marka bør ikke tilrettelegges – må ennå kunne gå i fred, marka er ikke så stor
Ønskelig med videreføring av klopping fra østre del av Karlsvannet til skihytta
Mye gjørme ve Prestvannet,

Bord 5

Ønskelig med ferdigstillelse / drenering
Karlsvannet rundt
Sydsiden av Prestvannet

Bord 6

Nordsiden av Karlsvatnet til skihytta
Prestvannet – østsiden
Karlsvannet
Over myra fra prestvannveien til gapahuken ved Prestvannet
Klopping krever mye vedlikehold
Må finne tørre traseer og utbedre stiene eller finne andre stier iforhold til de etablerte
stiene
Prioritere stier som ikke har en ende, men kan bli en rundtur
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Bord
Bord 1

Bør turveiene forlenges eller omlegges? I så fall hvor?
Østover av Prestvannet mot Kongshalsen

Bord 2

Se på muligheten for bedre adkomst nord og vest av Karlsvatnet
Asfalt helt til Gapahuken v/Prestvannet

Bord 3

Legge skiløypa utenom campingplassen?
Ny trasé for skiløypa ved «monsterbakken»
Knytte asfalt til Lofotkraft/gapahuk (barnehage) UU-rundtur

Bord 4
Bord 5

Løypa fra Åvika (midlertidig anleggsvei)
Omlegging fra stadion til Prestvatnet

Bord 6

Prestvannet – anleggsvei
Gjenoppta den gamle veien/stien fra Prestvannet til Marithaugen
Stien over haugen ved Prestvannet bør utbedres
Skiløypa over Presthøgda bør legges om. Den er bratt og lite barnevennlig. Vanskelig
for tråkkemaskinen å komme over.
Evt legg løypa rundt vannet som ei kai bygd av stein, kan brukes som badeplass på
sommeren.
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Bord
Bord 1

Er det utfordringer ved Solbakken /Mølnosen i dag?
Ny bro over Karlsvannelva
Ny innkjøring til Solbakken / Mølnosen
Gangvei for myke trafikanter

Bord 2

Mulig boligfelt i Solbakken (5 mot 2)
Krysset/innkjøringen er skummel ved overgang fra andre siden av vegen /gang- og
sykkelveien
Uklart hva som er privat parkering (camping) og hva som er offentlig / kommunens
(skilting)
Behov for større offentlig parkering

Bord 3

Skigåere tar av skiene (brøytes) gjennom camping – legge skiløypa utenom
Alternativ å flytte skiløypa mot nord – ikke krysse veien
Trafikksikkerhet – krysning av E10

Bord 4

Adkomst gang- og sykkelvei, gammelt veifar.
Største konflikt er overgangen fra vei til skiløype
Forleng gang- og sykkelsti på høyresiden / vestsiden fra Kabelvåg – utfordrende
krysning av vei

Bord 5

Mulig å anlegge ny skiløype rundt solbakken.
Parkering utvides

Bord 6

Turløype fra GS-vei til camping
Parkering er ei utfodring. For lite plass i forhold til antall besøkende.
Avkjøring til solbakken fra E10 er farlig. Redusert fartsgrense. Ny avkjøring.
Gang- og sykkelvei på begge sider av E10, slik at besøkende slipper å krysse E10 for å
komme til Solbakken.
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Bør det tillates bygging av flere hytter i Kabelvågmarka?

31 respondenter
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Bord
Bord 1
Bord 2

Er det områder knyttet til marka som kan avsettes til boligbygging? I så
fall hvor?
Solbakken
Markveien/E10 Revskaret
Eidet

Bord 3

Tjeldbergvika, Åvika og Kreta, osv = nok boliger, trenger ikke ta mer av marka
Ønsker ikke mer bygging
Boliger på topper synes i hele marka
Fritidsboliger i forbindelse med Mølnosen camping
Marithaugen mpt nord, men berører kulturminner
Klubbvikhaugen er bedre alternativ

Bord 4

Alterosen er ikke så populært, boliger ved havet mest attraktivt
Bygg minst mulig på markasiden av E10 (nordsiden)

Bord 5

Boligbygging helst på nedsiden av E10 (sørsiden)
Utvidelse av Alterosen, kan være aktuelt
Ikke bebyggelse lengre ut i marka enn i dag
Muligens mellom Alterosen og Mølnosen

Bord 6

Muligens nord for Kortvika
Ønsker ikke boligområdet på nordsiden av E10, ved innkjøringa til Åvika og området
mot Prestvannet/Prestvannveien.
Boligfeltene ved Ungdomsskoleveien vil generere mye trafikk. Bør da ha nye løsninger
med avkjøringer fra E10.
Ønske om å bygge ut mot havet, ikke innover i marka. Utvikle de område som allerede er under utvikling (Kreta, Åvika, Finneset, Tjeldbergvika). Sør for E10.
Bevare marka nord for E10!
Sentrere boliger mellom Åvika og Tjeldbergvika.
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Bord
Bord 1
Bord 2

Vegvesenet vurder ny trasé for E10 gjennom deler av Kabelvåg. Hvilke
muligheter og utfordringer gir disse alternativene for kabelvåg/ friluftsområdet?
E10 slik den er, men trygg og sikre ut og innkjøringer til Kabelvåg sentrum, Storvågan – inkludert gang- og sykkelstier/veier.
Må veien legges utenfor sentrum?
Bør være mer kollektivtrafikk, mindre bil, mer transport på kjøl (gods)
Ved omlegging, i så fall løsning med tunnel
Best med utbedring av dagens E10

Bord 3

Viktig å sluse folk inn til Kabelvåg
Behold dagens E10 trase – hvis ikke i tunell fra Vaterfjorden til Olderfjorden
Alternativ med lang linje: Ikke akseptabelt, ødelegger marka og skaper støy. Positivt
at gjennomgangstrafikken fås ut av Kabelvåg. Negativt for næringsutvikling. Unger vil
måtte krysse E10
Alternativ med kort linje: Leder trafikken bort fra sentrum. Betyr lite for barn og
unge

Bord 4

Dagens trase: Klart beste alternativ. Alternativ B er dyr, men ikke mye bedre
Lang linje: fryktelig alternativ / uaktuelt uspiselig
Kort linje: liten gevinst
Dagens trase: ønskelig alternativ

Bord 5

Skal Kabelvåg bli en «hemmelig perle»?
Lang linje: ikke ønsket, for stor inngripen i naturen
Kort linje: økt trafikksikkerhet, minst synlig inngripen. De fleste ønsker alternativet
med kort linje.

Bord 6

Dagens trase: fungerer ok i dag
Lang linje: Tar av marka, klyver marka i to. Må passere to veier for å komme i marka.
Fint om hele veien kan gå i tunell.
Kort linje: tar bort kryss vei Kabelvåg
Dagens trase: gjør utbedringer som kan sikre trafikksikkerheten
Alternativt: få bort trafikken, ved å legge den utenom Kabelvåg. Feks ved Rundtinden.
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Bord
Bord 1
Bord 2

Hvor bør markagrensa gå? Diskuter en mulig plassering av ei markagrense.
Markagrensa må ikke gå inn på eller for nært boligtomter
Viktig med marka som rekreasjonsområde

Bord 3

Legge markagrensa nærmere E10
La markagrensa bestå
Bedre å bygge Alterosen enn ved ungdomsskolen
Rødlimyrgrensa bør bestå, den er allerede spist
Rørgater i Mølnosen må fjernes – samme i Pretvannet og Kongsvannet

Bord 4

Vanskelig å vurdere når markagrensa ikke er markert på kart
Næringsområde Åvika, nord for E10 – ønskelig som en del av marka. Ikke boligbygging mellom Åvika og Kortvika på oversiden av E10 på markasiden
Markagrense nord for E10

Bord 5
Bord 6

Boligbygging sør for E10
Markagrensa bør beholdes som i dag, eventuell innskjerping
De planlagte boligfeltene ligger for langt inn i marka. Ønsker ny bebyggelse på sørsiden av E10. Markagrensa bør legges så nært E10 og eksisterende bebyggelse som
mulig. Mulig utbygging kan legges i Alterosen, Solbakken og høydedragene ved E10.
forutsatt ny avkjøring fra E10.
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Sammenstilling av alle 6 plansjer
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