
Kommunedelplanen/Sentrumsplan 

Oppsummering av innspill fra gruppen byrom: 

 Gruppeleder: Ulf-Håkon T. Stoltz 

Deltakere:  

 Elsa Floer og Jan Inge Falck Olsen, Planutvalget 

 Ellen Eliseussen, Harstadregionens Næringsforening HRNF 

 Knut Vang, Representant for gårdeierne i sentrum 

 Vera Ridderseth, Kulturrådgiver 

 Solveig Rostøl Bakken, Barnas representant 

 Rannveig Kildal Ramtvedt, Kommuneplanlegger (Koordinerende leder for 

sentrumsplanarbeidet) 

OPPGAVER FOR GRUPPEN 

 utrede temaene fra planprogrammet 

 komme med innspill generelt 

 vurdere muligheter fremmet i premierte forslag i arkitektkonkurransen  

 innen eget temaområde 

 utrede forslag til tiltak i handlingsplanen  

 fremme forslag til planbestemmelser   

 forholde seg til høringsinnspill til planprogram og  

 andre høringsinnspill som kommer senere i planprosessen 

Gruppen har hatt tre møter og drøftet følgende saker: 

Tilrettelegging for barn 

 Kultur- og fritidsopplevelser i offentlige rom 

 Tilgjengelighet langs sjøen 

 Bruk året rundt 

 Industri i sentrum integreres som kulturmiljø 

 Siktlinjer/ kvartalstruktur/landskapstilpassing 

 Universell utforming 

 Stien langs sjøen 

Gruppen har tatt for seg områder i bysentrumet som vi har knyttet kommentarer til. 

Kommentarene er satt opp punktvis, men det er ikke gjort noen prioritering av viktigheten av 

momentene. Det er generelt et ønske om at sentrumsområdene disponeres slik at det blir flere og 

bedre park- og grøntområder med vegetasjon, møblering, belysning og som gir muligheter for barn 

og unges aktiviteter. Disse må samtidig være naturlige gangarealer og arealer for rekreasjon for 

den urbane Harstadborger og de som besøker byen.  

Gruppen har i tillegg til denne tekstdelen laget en enkel presentasjon av sentrumsarealene med 

kommentarer til arealbruk og forhold som gruppen mener er viktig å ha fokus på i planprosessen. 



Generalhagen: 

1. Viktig grøntområde, eneste park i sentrum 

2. Lekeområdet bør forbedres, flere og bedre lekeapparater, flere sitteplasser, bør gjøres 

sikrere i forhold til trafikken i Storgata og Hans Egedes gate 

3. Parken bør oppgraderes med scene, lys, vegetasjon, møblering 

4. Mye støy fra trafikken i Storgata 

5. Gjør Storgata bilfri fra krysset Verftsgata og ned til Sjøgata. 

6. Gjør Hans Egedes gate bilfri fra Hvedings gate til Eriks gate. 

Området/byrommet «Tovet» (i dag bestående av parkeringsplass, bussterminal, 

bussoppstillingsplasser, taxi-holdeplass) 

1. Byrommet har potensial til å bli det nye Torget.  

2. Solrikt. 

3. Har størrelse til å kunne bli arena for kultur. Festspillene i Nord-Norge trenger blant andre en 

større arena for kulturarrangementer. 

4. Mulighet for å møblere med kunst, kombinert med aktiv bruk for aktivitet og som 

møbel(sitte på) 

5. Arealer for aktiviteter for barn og unge.  

6. Viktig med visuell kontakt med fjorden, panoramautsikt bør ikke stenges av bygninger i 

havna 

7. Siktlinjer mot fjorden fra Storgata og Fjordgata må opprettholdes  

8. Sjøgata-Fjordgata, gangarealer med parkmessig drag/del av stien langs sjøen 

9. Sikt til skip som ligger i havna. Skip og båter er en arkitektonisk verdi for byen når de ligger 

ved kai. 

Ei utbygging og utfylling av havneområdet nord for Sjøgata vil i så måte legge arealer tilgjengelig for 

bygningsvolumer som vil stenge mye av denne panoramautsikten som vurderes som særs viktig for 

byrommet. En bør vurdere andre alternativer for å oppnå nødvendig kaimetre for den fremtidige 

skipstrafikken i havna.  

Hva med ei forlenging av Larsneset og en dybdeutvidelse av kaifront mot vest av Larsneset ? En 

lengre kaipir her vil etter gruppens vurdering muliggjøre at vi får en bedre visuell kontakt med skip 

som anløper havna og samtidig opprettholder panoramautsikten til Vågsfjordbassenget. 

 

Rikard Kaarbøs Plass, Rikard Kaarbøs gate, Strandgata 

1. Gågater som fungerer godt med handel og uteservering, bolig. 

2. En omlegging av trafikken med buss i gata vil ikke være positivt for opplevelsen av dette 

gatemiljøet. Gata bør forbli en gågate uten noe trafikk. 

3. Bør få mer publikumsretta virksomheter i gateplan på vestsida av Strandgata (flettes inn i 

bestemmelsene). 

4. Universell utforming av gaterommet nødvendig. Ved omarbeiding må en bla annet 

muliggjøre terskelfri adkomst til forretninger. Løfte gatenivå til innganger. 

5. Rikard Kaarbøs Plass enhetlig flatt gategulv. Slett belegg. 



6. Adgang til snarveger mot/gjennom «bakgården» er viktig å opprettholde. 

7. «Bakgården» viktig sosial/kulturell møteplass. Utvikling til mer permanent bruk. Flytting av 

parkering da nødvendig. 

«Kinoparken» i Erlings gate/ved kinoen/Plastilina («Samfunnskvartalet») 

1. Opparbeides som park med kulturtilknytninger/-aktiviteter til aktiviteter i 

«Samfunnskvartalet» 

Området Sjøgata-Havnegata med «havnepromenaden»-Ottar Håløygs Plass 

1. Viktig gangforbindelser mellom sentrumskjerna og Hamnneset (Høyskolen, hotell, 

Kulturhuset, bolig) 

2. Utvikle området Ottar Håløygs Plass til park med aktiv tilknytning til 

havna/gjestehavna/havet. Viktig utsiktsplass til havet/fjorden/havneaktivitet (panaorama) 

3. Gjestehavna bør forbedres med 

4. Parkmessig utforming med sitteplasser, kunst, leskapende elementer. 

Havnepromenaden langs kaiarealene.  

1. Særs viktig gangforbindelse mellom sentrumskjerna og Harstadhamn og Hamnneset med 

Høgskolen, Kulturhuset, bibliotek, hotell, forretninger og boliger. 

2. Bør få en oppgradert standard på universell utforming. 

3. Kaiarealene bør fortsatt kunne serve skip/båter. Viktig at det er sjørelatert aktivitet ved 

kaiene. Skip og båter er en arkitektonisk verdi for byen når de ligger ved kai. 

4. Statsbyggtomta som i dag tjener som parkeringsplass bør bebygges.  

5. Bygninger langs promenaden må ha publikumsretta virksomhet i 1.etg og denne retta ut mot 

promenaden. Dersom det tilrettelegges for parkering i slike bygg bør ikke denne legges til 

arealer som henvender seg mot gate eller kaifront/-promenaden. 

6. Havnepromenaden bør oppgraderes som en del av «Stien langs sjøen», som en 

kulturpromenade(utstilling/permanent møblering av kunst). 

Hamnneset og Harstadhamn  

1. Hamnneset og Harstadhamn bygges nå ut med boligblokker. Det aktualiserer behovet for 

grøntområder i tilknytning til området. Harstadhamn bør utvikles til park- og 

aktivitetsområde for barn og voksne. 

2. Området må tilrettelegge for at «stien langs sjøen» kan gå langs sjøkanten gjennom 

boligområdene. 

 

 

 

  


