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Midtveishøring
Formålet med en ny kommunedelplan er å skape en positiv vekst og ut-
vikling i Kabelvåg. Med en visjon hvor egenarten, historien og kulturen 
skal gjøre Kabelvåg til et fantastisk sted for å leve det gode liv.
Utviklingen skal være forankret lokalt blant innbyggere, næringsliv og 
beslutningstagere. Planen skal både være visjonær og nytenkende, sam-
tidig som den skal være realistisk og gjennomførbar. Planprogrammet, 
fastsatt 14.09.2020 redegjør om framdrift, prosessen og det kommende 
innholdet til den nye planen. I planprogrammet er det lagt opp til en 
midtveishøring vinteren 2020 - 2021 som gjennomføres nå i februar og 
mars.  

Midtveishøringen gir alle mulighet til å komme med innspill og reaksjon-
er på konkrete ideer og forslag før det endelige planforslaget ferdigstilles. 
Det sikrer tid og rom til å bearbeide planen innen det endelige plan-
forslaget fremlegges til høring og offentlig ettersyn i mai-juni 2021. 

Dette dokumentet inneholder en oversikt på planens hovedtrekk med 
utgangspunkt i temaene fra planprogrammet. 

• Befolkning 
• Næring
• Infrastruktur 
• Sentrumsområdet
• Klimatilpasning og samfunnssikkerhet 
• Kultur og idrettsliv
• Natur og friluftsliv

For å være oppdatert i prosessen med kommunedelplan Kabelvåg er det 
mulig å følge Facebook-siden: Byplan Kabelvåg

Utredninger
Det er utarbeidet flere utredninger som er listet opp under. Utrednin-
gene danner et viktig kunnskapsgrunnlag til planen. Alle utredningene 
er tilgjengelig for å kunne leses på nettsidene til Vågan kommune.  

• Innbyggerundersøkelse
• Kulturhistorisk stedsanalyse
• Sosiokulturell stedsanalyse
• Kartlegging av tilgjengelig tettsted
• Barnetråkk
• Støysonekartlegging
• Næringsområder og næringsvirksomhet
• Mulighetsstudie for sentrum
• Grønnstrukturutredning
• Områdeutredninger
• Masseuttak
• Vurdering av masseuttak for området Svolvær-Kabelvåg
• Generelle registreringer
• Arealregnskap



Befolkning
De som bor i Kabelvåg, de lokale, alle tilflytterne, tilbakeflytterne og 
studentene er grunnlaget for å kunne skape et livskraftig og mang-
foldig sted. Det skal ut fra befolkningens behov bli lagt til rette for en 
bærekraftig og stedstilpasset utvikling. Følgende foreslås: 

• Nye boligområder og varrierte boligtyper 
• 500 nye innbyggere de 10 neste årene
• Boliger med nærhet til marka og sentrum
• Eneboliger, minihus, leiligheter og rekkehus
• Gode bokvaliteter, uteoppholdsarealer og trygge nærområder

• Oppgradering av parker og byrom, etablering av bystrender
• Rundturløyper og tursløyfer, aldersvennlig stedsutvikling 
• Universell utforming av gater og byrom
• Utvidelse av Fengselsparken som lekeplass og aktivitetsområde
• Sikre og tilrettelagte skoleveier

walk the line
studio lofoten | urban design

mari  + franziska

43

Tett på eksisterende naturkvaliteter
Det blågrønne nettverket må fremheves og 
tilgjengeliggjøres for alle, og sentrum bør forsterke de 
blågrønne strukturene. Natur er bra for folkehelse og 
estetiske opplevelser, og bør være en del av ethvert 
byrom. Kabelvåg bør opprettholde og reparere 
økologiske korridorer. Dette betyr å bruke naturtyper som 
understøtter områdets eksisterende biodiversitet, og tenke 
sammenhengende grøntstrukturer som strekker seg fra fjell 
til hav.

Overvannshåndtering og stormflo
Fremtidens klima vil gi oss økt ekstremnedbør. Overvann 
bør i første omgang håndteres åpent, og kan således bli 
en del av en estetisk utforming av et byrom. Permeable 
dekker, som vannet kan trekke gjennom, bør vurderes 
framfor dekker som vannet ikke kan trenge igjennom. Nye 
bygg må tilpasses flomnivå på kote 4.

VÆR KLIMASMART!
- Ved å bygge et kompakt sentrum reduseres behovet for 
   transport, dette bidrar til lavere klimautslipp fordi man kan 
   gå og sykle istedenfor å kjøre bil.
- Ved å legge boliger i sentrum reduseres behovet for å kjøre 
   bil for å få utført daglige gjøremål.
- Ved å satse på å bygge nye bygg i tre - et fornybart,   
  holdbart materiale.
- Ved å gjenbruke bygninger før man bygger nytt
- Sambruk av arealer, f. eks. kan barnehagen være 
  forsamlingslokale på kvelden. Leiligheter i sentrum kan 
  ha felleshus slik at en kan bo på mindre areal, og dele 
  fellesarealer i større grad.
- Ved å bevare og forsterke eksisterende natur, ivareta og 
   forsterke biologisk mangfold.
- Prioritere sykkel, gange og kollektivtrafikk på fremfor 
  bilisme, dette reduserer klimagassutslipp
- Ved å sørge for å redusere harde flater med permeable 
  flater hvor regnvannet trenger gjennom. Dette kan også bli  
  en estetisk del av utformingen av uterom, med for eksempel 
  regnbedd.

SMEDVIKA  KAFÈ

sandstrand pier ut til øy uteservering atriumtoaletter /
skift

kafè

næring og turisme

rampe mellom brygge 
og strand

Snitt 1:200 
Ny strand i Smedvika. Snitt sett mot vest

Selv om Kabelvåg sentrum ligger ved havet, er det i dag få 
steder å bade.  Både pga kvaliteten på vannet, men også 
på grunn av mangel på tilgangen til vannkanten. 
For å tilrettelegge for tilgang og bruk av havet, til bading, 
og lek i hverdagen, burde det etableres en badeplass i 
sentrum, slik at man ikke trenger å bruke bil for å bade. 
En badeplass med strand, brygge og badstu, som gjør 
det mulig å kunne bade både ved flo og fjære, vil kunne 
være i bruk hele året og skape et samlingssted for hele 
befolkningen.

Mange i Kabelvåg har moloen som turmål, og går 
dit til alle døgnet tider, og i alt slags vær. Ved start av 
moloen burde det informeres om at bølger kan slå over 
ved uvær. Det foreslås å tilrettelegge for opphold med 
benker, og evt. et overdekket areal på steinfyllingen på 
Daumannsholmen midt på moloen. Ute ved fyret foreslås 
også bedre tilrettelegging for opphold; avsatt plass til 
båltenning, grill og faste benker, platåer til å sitte på, evt. 
noe inn under overdekket areal, for å kunne nyte utsikten 
ut over Vestfjorden, og opp til fjellene, nordlyset, og solens 
første stråler i januar.

Illustrasjon: Mari og Franziska, NTNU masterkurs Everyday / Holiday

Snitt: Lala Tøyen og TIND arkitektur, mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum



Befolkning - boligformål

Marithaugen

Mølnosen

Høgda
Klubbvikhaugen

Olsneset

Kreta og 
FinnesetRevskaret

“Alterosen”

Eidet

Sjøholt
5 nye boliger?

Eksisterende og nye områder for boligbebyggelse.   



Næring
Det skal skapes flere arbeidsplasser i Kabelvåg. Det bør satses på eksis-
terende næringsliv, samtidig som det må vurderes tiltak og tilrettelegging 
som skaper ny næringsaktivitet. Planforslaget avklarer hvilke områder 
som avsettes for å skape flere arbeidsplasser og hvordan eksisterende og 
nye bygninger er funksjonelle for handel og næringsutvikling. Følgende 
foreslås: 

• Rækøya avsettes til masseuttak og næringsområde
• Større utviklingsmuligheter for etablerte områder med overnatting 
• Enklere å kunne etablere hotell i sentrum
• Åpne for tang- og tareproduksjon, og mulighet for annen oppdrett? 
• Rødlimyra kan videreutvikles som næringsområde
• Næringsområde på Åvikmyra tas ut av planen
• Muligheter for kulturproduksjon og salg
• Næringsutvikling i havneområdet til Kabelvåg

• Næringsarealer til Lorentzen hydraulikk
• Reiseliv og bevertning 
• Kaiplasser og småbåthavner

• Flere arbeidsplasser i sentrum med tilbud innen 
handel, service, kultur og andre tjenester

Tidligere areal avsatt til næringsbebyggelse på Åvikmyra foreslås 
tatt ut av planen.

Illustrasjonen viser de visuelle virkningene av foreslått 
arealbrukpå Rækøya fra Storvågan



Næring - næringsområder i Kabelvåg

Rødlimyra-næringsområde
Totalt 174 dekar

Rækøya-næringsområde
Totalt 315 dekar

Lorentzen 4 dekar



Infrastruktur
Kommunedelplanen legger til rette for helhetlige mobilitetsløsninger 
som bidrar til redusert bilbruk. Regjeringens retningslinjer om samord-
net bolig-, areal- og transportplanlegging skal legges til grunn i planleg-
gingen. Gående, syklende og personer med nedsatt funksjonsevne skal 
sikres høy grad av tilgjengelighet innenfor planområdet. Tiltak som er 
med å redusere energi- og ressursforbruket, samt produserer eller gjen-
bruker energi- og ressurser skal vurderes i nye byggeprosjekter. Følgende 
foreslås: 

• Dagens E10-trasè ønskes beholdt med trafikksikkerhetstiltak  
• Transformasjon i Nyhavna for el ladning til biler og båter
• Etablere fortau langs kommunale gater til sentrum
• Nye parkeringsplasser rundt sentrum
• Gater og veier utformes med høy funksjonalitet, kvalitet og estetikk

20

EL-bil

EL

MATTISVIKAA

Arealer i Nyhavna kan utvikles til et fremtidig ankomststed i Kabelvåg med elbil og el-
båt ladning. Tilsvarende muligheter for elbilladning ved andre ankomststeder fra E10.
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ai16122592397_210125 Parkering.pdf   1   02.02.2021   10:47:20

Orange viser forslag på ny og forbedret parkering. Mørkeblått viser parkering som bør 
fjernes først. Lyseblått viser parkering som kan fjernes gradvis over tid.

- Øke kapasiteten på kollektivsystem, spesielt i 
   høysesonger. Kan ekstra minibusser settes inn f.eks på 
   lørdager?
- Definere gater, plasser og gatebruk i en gatebruksplan.
- Utforme en strategi for egne sykkelanlegg ved stor nok  
  andel sykkelbrukere.

EKSEMPLER PÅ TILTAK - LANG SIKT 
(2021 - 2040)

- Etablere havnepromenade fra Kabelvåg Auto til Kong 
Øysteins gate. Dette er med å signalisere at Kabelvåg er 
et bysentrum hvor man kjører forsiktig og det er verdt å 
stoppe for en benstrekk og en kopp kaffe.
- Utvikle et helhetlig nettverk for gående og syklende der 
barn kan bevege seg fritt.
- Etablere ny gang- og sykkelbro over Hjellskjæret, som 
kobler Kreta bedre til sentrum.
- Etablere gode parkeringssituasjoner langs E10.

Plan og snitt i Villaveien, ny situasjon som tilrettelegger for myke traffikanter Plan og snitt av dagens situasjon i Villaveien 

Bilen er gjest
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hage hageveikant veikantbil og sykkel fortau

1,9m 1m5m 3m

hage hageparkering? veikantbil og sykkel

4,8m 1m5m

Bilen er gjest
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hage hageveikant veikantbil og sykkel fortau

1,9m 1m5m 3m

hage hageparkering? veikantbil og sykkel

4,8m 1m5m

Sykkel
I begynnelsen kan gående og syklende dele areal, og 
når det blir mange nok syklister bør det vurderes adskilte 
anlegg for syklister. I stedet for først å spørre om det er 
stor nok snusirkel for en bil foran dette bygget her, spør 
heller: “hva skal til for at det skal være hyggelig å være 
fotgjenger og syklist akkurat her?”.

Lag kampanjer for å fremme gange- og sykkel som 
transportformer. Jobb med parkeringspolitikk og 
holdningsskapende arbeid. Det kan handle om sykkellek, 
om å fremme gange og sykkel til skole og barnehage, 
belønningssystemer for å sykle til jobben, utleie av 
lastesykler, støtteordninger til vintersykling etc

Trafikksikkerhet 
Nøkkelen til et trafikksikkert sentrum handler ikke om å 
segregere trafikanter med autovern. Dette fører bare til 
at bilførerne får opplevelse av at de kan kjøre raskere. 
Trygge overgangssoner, prioriterte områder for gående og 
syklende, tydelighet og lesbarhet er viktigere enn å skape 
separate systemer. Å redusere behovet for å forflytte seg. 

Dette er samordnet areal- og transportstrategier, nemlig 
å bygge tettere tett på sentrum, attraksjoner i nærheten 
av hverandre, barnehage i nærheten av kollektivtransport 
eller trygge og herlige gang- og sykkelveier.

Det er en pågående diskusjon om å legge E10 
gjennom marka. Ny vei strider med nullvekstmålet, og 
dette mulighetsstudiet anbefaler ikke nedbygging av 
Kabelvågsmarka. 

Overordnede nasjonale målsettinger sier at veksten i persontransport ikke skal tas 
med bil. På den bilavhengige bygda kan grønn mobilitet høres ut som ren utopi. På 
lang sikt kan god planlegging redusere vår bilavhengighet. Deoverordnede grepene 
som kan sikre en positiv utvikling er de samme som i større byer. Boligutvikling, 
arbeidsplasser, handel, næring og fritidstilbud må styres mot sentrum. En utvikling 
over tid vil på sikre at det er mulig for flere å nå hverdagens gjøremål til fots eller 
på sykkel. På kort sikt handler det om å gi mindre plass til bilen og mer plass til 
det som kan genere byliv. Personbiltransporten må styres og reguleres gjennom 
trafikkregulering, parkeringspolitikk og gateutforming slik at man frigjør arealer for 
utbygging, sykler og gående og for å etablere torg og møteplasser. Den gode 
nyheten, selv på den bilavhengige bygda, er at tiltak som fremmer gange og sykkel 
kombinert med tiltak som begrenser bilen, er det som gir både et attraktivt og et 
bærekraftig sted.

Kilde: Attraktive, bærekraftige bomiljø i småbyen, NAL 2015

Illustrasjoner: Lala Tøyen og TIND arkitektur, mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum



Sentrumsområdet
Kvalitetene som kan øke attraksjonskraften til sentrumsområdet i Ka-
belvåg skal styrkes. Det innebærer blant annet tilrettelegging av gode 
handel-, service- og kulturtilbud, samt ulike boligtyper. Planen foreslår 
å ivareta bevaringshensyn, parkering, fortettingsmuligheter, arealutnyt-
telse, arkitektur- og bygningskvaliteter, byrom og sosiale møteplasser. 
Særlig viktige steder i sentrum er dagens barneskole, området rundt 
fengselsparken, kvartalsbebyggelsen, havna, fra Smedvika mot moloen. 
Følgende foreslås: 

• Ny bebyggelse skal videreføre sentrumskalaen, form og materialitet 
• Sentrum skal være for gående og syklende, ikke bilen 
• Torgområdet ferdigstilles og utbedres
• Kulturmiljøverdier skal ivaretas og hensyntas
• Byrom og gater skal ha høy kvalitet og god estetikk

29

An active historical street
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Illustrasjonsplan: Lala Tøyen og TIND arkitektur, mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum Illustrasjon: Lala Tøyen og TIND arkitektur, mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum

Illustrasjon: Micheal Bauhof, NTNU masterkurs Everyday / Holiday
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Scenario 1
TILFELDIG UTVIKLING

 

Scenario 3
FRA BARK TIL PARK 

Scenario 2
KOMPAKT SENTRUM

Scenario 4
MER VÅG I KABELVÅG

 

UTFORSKNING AV ULIKE SCENARIER

Styrke Torggata som torg. Torggata blir en 
hovdeakse for bygdeliv der myke trafikanter, 
lek og opphold er prioritert. Grepet binder 
sammen Fengselsparken, torget og det store 
landskapsrommet i marka. Mer bolig og 
næring i sentrum. 

Sjøfronten som byutvikler. Utnytte og forsterke 
kvalitetene tilgangen og tilknytningen til havet 
gir.

Mange ulike funksjoner innenfor noen 
kvartaler. Transformasjon av barneskoletomta, 
og fortetting rundt torget skaper et tydelig 
tyngdepunkt ved torget og, puster liv inn i 
sentrum ved å muliggjøre større kritisk masse 
av folk i sentrum. 

Kabelvåg som genrell miniby. Utvikling følger 
bilens logikk. Funksjoner flyttes ut av sentrum 
og drenerer sentrum for liv. Det fortettes 
uten en samlende helhetstanke eller kvalitet. 
Utviklingen bidrar ikke til mer byliv eller 
egenart i sentrum.

På midtveisseminaret ble det presentert fire 
scenarier for mulig utviklig. Visjonsplanen er en 
kombinasjon av scenario 2, 3 og 4.

Sentrumsområdet - sentrumsformål

I sentrum er 65 dekar foreslått til sentrumsformål. 

Arealfromålet muliggjør etablering av næringsvirksomhet, tjenesteyting, 
bolig, forretning, hotell, kontor, atelierer og andre funksjoner som er 
vanlig å finne i sentrumsområder. 

Arealformålet gir sentrumsutviklingen en fleksibilitet med tanke på 
hvilke formål og virksomheter som kan etableres. 

For deler av sentrum innebærer etableringen av sentrumsformålet en 
arealendring ved at tidligere arealer regulert til offentlig tjenesteyting, 
bolig, industri får større bruksanvendelse.

For noen av sentrumsformålene, deler av Torggata, rundt torget og 
partier av havnepromenaden vil det være krav om næringsaktivitet i eller 
aktive 1. etasjer. 

Krav om næringsaktivitet i alle 1. etasjer vil være urealistisk og andre 
formål som bolig og parkering bør derfor også kunne tillates noen steder 
i 1. etasje. 

Havnepromenade
Utvikle havnepromenaden fra moloen til Finneset. 

80

Summer

Artist dreams

Illustrasjon: Sondre Hebnes og Marianne Nilsen, NTNU masterkurs Everyday / Holiday



Sentrumsområdet - kulturverdier
llustrasjonen til høyre viser 35 kulturminner og kulturmiljø som skal bli 
tatt særlig hensyn til. Hensikten er å ivareta historiske verdier og lesbar-
heten i sentrum.  

Andre områder utenfor sentrum med kulturverdier som skal 
hensyntas

• Ørsvågvær og Ørsvågen 
• Storvågan
• Kjerkvågen og Lofotkatedralen
• Krigsminnene på Kreta (videreføring av detaljplan)

1A Villaen (Villaveien 28)
1B Solvoll II – IV (Villaveien 

20, 22 og 24)
1C Villaveien 16
2 Sommerskaret
3 Tårnhuset
4 Fiskerisykehuset (1856)
5 Lensmannsgården 
6 Fengselsparken (1898)
7 Fengslet (1856)
8 Sorenskrivergården (1873)
9 Doktorgården
10 Vikabakken 8, 10 og 12
11 Statsbuene 
12 Ulabrann (1881 – 1882)
13 Steinveien 8, 10 og Vikabak-

ken 17
14 Båtoppsett i Smedvika
15 Gammelgården i Smedvika
16 Torggata 33, Havnegata 2 og 

Havnegata 6
17 Havnegata 3, 5, 7, 9 og 11
18 Parkgata 2 og Torggata25, 

27 og 29
19 Kaiveien 2, 4 og 6
20 Skolegata 

- Arbeidern (1916)
- Skolegata 10 (1886)
- Skolegata 8 (1880)

21 Musikkpaviljongen (1927)

22 Kanalen
- Prestengbrygga (1910)
- Båtoppsett 
- Kolflaathbrygga 

23 Torggata 
- Lindgården (1878)

24 Storgata
- Svartholtgården (1878)
- Storgata 2 / Hans Egedes 
Plass 6 (1880)

25 Torggata 
- Betania 
- Skola fra Kjerkvågen 
(1798)

26 Kjøpmannsgata 
- Estandgården (1928)
- Apotekergården (rammet 
av brann i 1883 og 1889)
- Lilandgården (mellom 
1898-1900-tallet)

27 Hans Egedes gate 
28 Mattisvika
29 Altona
30 Finneset 

Huldreheimen (1790)
Hageanlegg 

31 Nyhavna / Kystverket
32 Ingeniørbolig 
33 Ingeniørbolig
34 Ingeniørbolig
35 Tønnefabrikken (1918)



Klimatilpasning og samfunnssikkerhet
Klimaet er i endring og det gir nye forutsetninger og utfordringer i sam-
funnsutviklingen. Kommunedelplanen foreslår nye strategier og tiltak 
som gjør Kabelvåg mer robust og motstandsdyktig ovenfor klimaendrin-
gene. Følgende foreslås: 

• Tiltakspakke som beskytter sentrum mot stormflo  
• Bølgebrytere
• Bymøbler som forhindrer oversvømmelse 

• Overvannshådtering med regnbed og grønne tak

51

Pilotprosjekt
Følg opp lokale inititativ, og innfør testing før endelig 
implementering av tiltak. Det er lurt at raske tiltak 
bygger oppunder langsiktige mål. Kabelvåg har mange 
spennende aktører som kan gå sammen og tromle frem 
spennende pilotprosjekt.

skjelloppdrett

bøye
benk

fiskestang

krabbefanger

festepunkt

flytende klasserom

fridykker tangoppdrett

dykker

dykker

bølgebryter / dykkeplattform

forankring lenger ned

Snitt 1:100 
Bølgebrytere med dykkeplattform, tang og skjelloppdrett og flytende klasserom

50

INNOVASJON Kabelvåg som drivkraft for “De grønne øyene”

Havnivå 2090 - 200 års flom
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ai160683015231_innovasjon - 01 KT.pdf   1   01.12.2020   14:42:33

Havnivå 2090 ved 200årsflom Stormsikringstiltak som ikke hindrer sikt og kontakt til havet.
Foto: floodcontrolinternational.com

Kombiner tiltak for samfunnssikkerhet med menneskevennlig arkitektur.
Foto: ukjent

KARTLEGGING OG ANALYSE
Kabelvåg, som fleste andre kystbygder og byer, står 
overfor store utfordringer når det kommer til ekstremvær 
som følge av klimaendringer. Store deler av sentrum 
kan være oversvømt ved havnivåøkning og flom. Havet 
i Kabelvåg kommer ikke bare som i form av bølger på 
kaikanten, men også opp gjennom kummer og lokk. 

UTFORDRINGER OG POTENSIALE
Kabelvåg tiltrekker seg mange forskjellige mennesker med 
pågangsmot og skaperlyst. Utfordringen er å få folk til å 
bli værende. Hvordan skal Kabelvåg fortsette å tiltrekke 
seg innbyggere, næringsdrivende, investorer, utbyggere 
og besøkende? Det gjelder å gjøre seg attraktiv, og 
å følge opp de initiativene som kommer fra lokale og 
tilflyttere.

MÅL
Framtidsrettede løsninger som bygger oppunder liv: både i 
og utenfor bygninger, i hav og på land.

EKSEMPLER PÅ STRAKSTILTAK 
(2021 - 2023)

- Opprette en ”ildsjel-koordinator”som ivaretar ildsjelenes 
   engasjement, og tilrettelegger for at ting kan skje i 
   kommunale bygninger og uterom.
- Sykkelbibliotek - kommunen kjøper inn et knippe elsykler 
   som kan lånes med lånekortet på biblioteket. Referanse: 
   Moss kommune.
- Legge til rette for samlokalisering og sambruk
- Opprette lokaler i sentrum hvor barn og unge, store og 
  små, lokale og tilflyttende kan møtes.

EKSEMPLER PÅ TILTAK  - KORT SIKT 
(2023 - 2033) 

- Sjekkliste for kvalitet i nye utbygginger. Utvikle 
  utbyggingsavtaler der utbyggere belønnes for 
  innovasjon, f. eks. med en lavere kvadratmeterpris for å 
  utvikle felles infrastruktur.

- Inngå samarbeid med Lofoten Blue Harvest for å 
  implementerebølgebrytende element med tareskog.
- Utvikle belønningssystemer for å få flere til å sykle og gå.
- Utvikle et kollektivtilbud tilpasset Kabelvågs behov og 
  skala.
- Øke samfunnssikkerhet mtp biologisk mangfold.

EKSEMPLER PÅ TILTAK  - LANG SIKT 
(2021 - 2040)

- Utvikle Kabelvåg auto til ny grønn mobilitetshub med 
   el-lading til buss, bil og båt
- Selvkjørende minibuss som kan bestilles via app (det 
  høres sci-fi ut, men dette skjer!)
- Utbyggingsavtaler. Er utbyggers prosjekt innovativt, 
   f. eks. at det bygges som plusshus, kan prisen per m2 
   bli lavere - slik får utbygger insentiver til å drive med 
   nyskaping.

Snitt: Lala Tøyen og TIND arkitektur, mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum
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ateliereldreboliger, legesenter, takterrasse,
parkeringskjeller
offentlig tjenesteyting / næring

boligerboliger mathall, kontorer, overnatting
næring

sykkelparkering torgområde uteservering uteserveringkantina /
spisested

kantina

flytebryggefortau vei veifortau

KABELVÅG MATHALL

galleri oppholdssone/
utendørs galleri regnbed regnbed regnbed

flombenk 1,4m høy

ARBEIDERN

torgområde

flytebrygge

vei lekbenk

SKREI-billetter

Prinsippsnitt fra Præstengbrygga til skoletomten

Kultur og idrettsliv
I Kabelvåg skal det fortsatt satses på et sterkt og mangfoldig kultur- og 
idrettsliv. Det for å skapes økt bolyst blant dagens og de fremtidige inn-
byggerne i Kabelvåg, med gode kultur- og fritidsaktiviteter i sitt nærmil-
jø. Det må legges til rette for at både de profesjonelle sektorene og de 
frivillige lagene og foreningene har gode rammer og forutsetninger for 
å kunne utvikle sine arenaer og tilbud videre. Et rikt og variert tilbud til 
barn og unge er særlig viktig. Resultater fra UngData, Med ungdom i 
fokus og målsetninger fra 
Oppvekstplanen følges opp i kommunedelplanen. Følgende foreslås: 

Idrett
• Kabelvåg aktiv ved nye Kabelvåg skole videreføres
• Flere utfartsparkeringer til Kabelvågmarka
• Arealer til Brettklubben avsettes
• Mulighet til å satse videre på Vågar idrettspark
 • Mulighet for flere parkeringsplasser

Kultur
• Arealer til å etablere atelierer, verksteder, gallerier og museer
• Forbindelsen mellom sentrum og Storvågan styrkes 
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”PÅ TOPPEN”

Snitt: Lala Tøyen og TIND arkitektur, mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum

Illustrasjon: TIND arkitektur, Kabelvåg AKTIV



Natur og friluftsliv
Kabelvågmarka er et særskilt viktig natur- og friluftsområde som sikres i 
planen, men også andre større grøntområder innenfor planavgrensnin-
gen blir hensyntatt og styrket. I tillegg blir naturområdene mer 
tilgjengelig for folk. Følgende foreslås: 

• Kabelvåg styrkes som natur- og friluftsområde
• Tidligere avsatt boligfelt ved Prestvatnet tas ut
• Tidligere avsatt næringsområde på Åvikmyra tas ut

• Vassdragene blir hensyntatt; Mølnelva, Madsvasselva og Åvikelva 
• Økt tilrettelegging med turløyper og badeplasser. 
• Gode forbindelser mellom marka og bebygde områder

Anleggsveien i Kabelvågmakra fra Åvika til Prestvannveien blir utbedret 
som ny turvei. Oppgraders til å få universell utforming så flest mulig 
kan benytte turveien og tilknyttes kloppinga til deminga for Prestvatnet.
Turveien vil tilgjengeliggjøre en ny del av Kabelvågmarka, samtidig 
som etableringen av flere boliger i Åvika og Tjeldbergvika får en bedre 
inngang til marka. 

Sammenhengende tursløyfer i Kabelvågmarka tilknyttet eksisterende tur - og veinett.



Plankart

Rækøya - næringsområde, masseuttak og ny molo

Nye boliger?

Rødlimyra - nye næringsarealer

Marina

Utstabben 
- bolig, reiseliv, 
fritidsbebyggelse?

Mølnosen 
ny fritidsbebyggelse?

Ørsvågvær
videreutvikling 
av reiseliv

Marithaugen - nytt boligområde

Forretning?

Reserveareal 
til gravlund

Anleggsveien 
- ny turvei

Klubbvikhaugen 
- nytt boligområde


