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Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 

strategier. Spørsmålene er hva slags samfunn vi vil ha, og hvordan vi skal komme dit. 

Siden planen er viktig for alle som bor og jobber i kommunen, har vi satt av god tid til å 

hente inn innspill. Hele første halvår 2019 har det vært kjørt ulike prosesser for at flest 

mulig skal få si sin mening. 

I løpet av våren arrangerte vi 3 store folkemøter; ett møte for hver av de tre 

satsningsområdene i planen. By- og distriktsutvikling, Helse og livskvalitet og Næring, 

nyskaping, kunnskap og kompetanse. På møtene stilte hele 22 innledere, og 270 

innbyggere var i løpet av de tre møtene med og bidro med sin kunnskap og sine 

meninger. Fokuset på møtet var hvordan vi vil ha det i Harstad i fremtiden. 

Barn og unge er involvert gjennom et eget opplegg. 5.-7. trinn på alle kommunens 

skoler ble invitert til å delta med tegninger av hvordan de ønsker å ha det i Harstad i 

fremtiden. Videre hadde ungdomsrådet et eget møte der vi fikk svar på en rekke 

spørsmål om hva de mener skal til for at Harstad skal være et bedre sted å være ung i 

fremtiden. 

For at flest mulig skulle ha mulighet til å si sin mening hadde vi også en digital 

undersøkelse på kommunens nettsider. Her spurte vi om hva folk mener gjør Harstad 

til et attraktivt sted å leve, arbeide og besøke. Videre lurte vi på hva som kan gjøre 

Harstad enda mer attraktiv. 

Etter alle innspillsmøtene og gjennomføringen av spørreundersøkelsen har vi fått ikke 

mindre enn 3600 innspill fra kommunens innbyggere! 

 

 

I denne rapporten finner du referat og 

oppsummering fra møtet med tema By- og 

Distriktsutvikling. 

 

 

Vi ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å stille på møter, svart på nett og bidratt 

med tegninger. 

Dette er grunnlag for samfunnsplanen vår! 
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Om møtet 
 

Møtet om by og distriktsutvikling ble gjennomført 21. Mars i Nordic Hall med om lag 100 

deltakere. Fokus for møtet var spørsmålene: Hvordan skal vi utvikle byen vår og våre 

nærområder? Hvordan skal vi bygge opp rundt Harstads identitet og skape stolthet og 

attraktivitet?  

Møtet ble gjennomført som en rundbordskonferanse hvor utvalgte innledere satte tonen 

og bidro med faglig påfyll og inspirasjon før det ble gjennomført gruppeoppgaver. Hver 

gruppe ble utfordret til å svare på fem spørsmål: 

 

1. Hva er Harstad(regionen)s viktigste særtrekk og hvorfor er disse viktige i 2031? 

2. Hvordan skal vi bidra til å løse fremtidens klima- og miljøutfordringer her i 

Harstad? 

3. Hvordan fremstår det urbane Harstad i 2031? 

4. Hvilken utvikling har vi hatt i Harstads distrikter i 2031? 

5. Hvorfor skal de unge velge Harstad i 2031? 

 

Programmet for møtet var som følger: 

• Åpning av møtet ved varaordfører Maria Serafia Fjellstad 

• Møteleder: Rolf Olsen 

• Navid Navid, arkitekt i Flakstad kommune og jurymedlem i Attraktive byer Norge 

- God steds- og byutvikling 

• Stig Nerdal, daglig leder i Transportutvikling AS - Harstads posisjon og muligheter 

i et transportøkonomisk perspektiv 

• Kenneth Dallager, ingeniør i Hinnstein AS - Fremtidsrettet boligplanlegging 

• Stand up Harstad v/Ronny Fyhn Hansen 

• Kristin Tårnes, kunstner - Presenterer kunstprosjektet "Et godt sted å være" 

• Moa Björnson, utviklingssjef Træna kommune - Stedsutvikling i distriktet, Artist 

in Residence og hvorfor skal ungdommen velge oss? 

• Stand up Harstad v/Ronny Fyhn Hansen 

• Gruppeoppgaver 
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Resultat fra gruppeoppgavene 
Hver gruppe fikk utlevert store ark og tusjer og ble bedt om å fritt skrive ned svar på de 

fem oppgavene. Alle besvarelsene ble samlet inn og digitalisert/transkribert. 

 

Spørsmål, oppsummering og svar 

1: Hva er Harstad(regionen)s viktigste særtrekk og hvorfor er disse viktige i 2031? 
 

Oppsummering innspill 
I 2031 er Harstad midtpunktet i vår del av Nord-Norge, i Lofoten-Senja-regionen, 
som en viktig regional "motor” for reiseliv, arbeidsplasser og bolyst 
 
I 2031 er Harstad en by med attraktive arbeidsplasser. (innenfor reiseliv, de blå 
næringer og teknologi. Harstad har attraktive fremtidsrettede 
kompetansearbeidsplasser og sterke utdanningsmuligheter.) 
 
I 2031 er Harstad kjent som den urbane småbyen i nord, med særlig tilrettelegging 
av bomiljø og kvalitet 
 
I 2031 er Harstad en spennende by med et stort mangfold av fritidstilbud innenfor 
Idrett, kultur og friluftsliv. 

 

 

 

Innspill til spørsmål 1 

Nærhet til hav og fjell - utfartsårer Aktivitetssteder, idrett OK 
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Aktivitetstilbud Bo sentralt, kompakt by med korte avstander 

Havbad Bypark ved busskiosken 

Bred by Ekte vare 

Energibyen i nord Eldrebyen 

Norges største øy Fabelaktig service 

God på mat - gourmetrestauranter Fint omland og fin skjærgård 

Naturlig senter i Hålogaland Fiskeri og skipshistorie 

Hav, skipsbygging Fortsatt sterk satsing på maritim miljø og næring 

Bolig - smart økonomi God på kultur 

Kreativitet og kultur Grasrota kommer bedre fram 

Allsidig næringsliv Gründerbyen 

Mangfoldig næringsliv Historie / kultur 

Kultur: Mat og musikk Idrett 

Folkeparken Idrettsbyen Harstad 

Rekreasjon og trivsel Infrastruktur 

Korketrekkeren Klikker 

Familiebyen Kommunen MÅ være pådriver 

Samstemt Kompetanse 

Beholde kompetanse Kultur og turisme 

Reiselivsmål som binder sammen Lofoten og Senja Kulturliv 

Er fortsatt kulturbyen Kulturtilbud 

Langstrakt, transporteffektiv Liten storby 

Bedre utnyttet reiseliv Liten storby 

En liten storby Logistikknutepunkt for sjøveien 

Havn / maritim Mangfoldig kulturliv 

Festivaler Maritim region 

Verdensklasse på bred maritim kompetanse Møteplasser 

Familieby Natur og friluftsliv 

Strandsonen tilgjengelig for rekreasjon Natur og urban: Sjø, skog og sentrum 

Nærhet til havet og kysten Natur, hav og fjell 

Bolyst Ny vgs bør utnytte sin beliggenhet 

Universitetsby Nærhet til sjø og natur 

Naturperle Perlen i Nord 

Attraktivt Rå på festivaler 

Kulturbyen Stort mangfold i næringslivet 

Alternative og gode arbeidsplasser Tilrettelagt for turistnæring 

Innovativ Universitetsutdanninger 

Teknisk kompetanse fra videregående til universitet 
og videre ut i jobb 

Verkstedindustri og maritim kompetanse på høyt 
nivå 

Havet som transportåre Videregående utdanning 

Høy kompetanse Vikinghistorier og øyriket 

Mer urban profil: Verdens minste storby  
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2: Hvordan skal vi bidra til å løse fremtidens klima- og miljøutfordringer her i Harstad? 
 

Oppsummering innspill 
I 2031 har Harstad utviklet et bedre kollektivtilbud: ( f.eks. flere busser, hyppigere avganger, 
elbusser, busstopp nærmere boligområder, autonome busser) 
 
I 2031 er grønn teknologi/kompetanse en naturlig del av hverdagen( Ladestasjoner, smart 
teknologi, tiltrekke grønn kompetanse, smarte energiløsninger, produsere egen energi) 
 
I 2031 bidrar avfallshåndtering på en bedre og mer effektiv måte (Bedre kildesortering, 
gjenbruk, sirkulærøkonomi, grønne innkjøp) 
 
I 2031 er all sjøtransport og havbruk miljømessig bærekraftig (Landstrøm i havna, 
hydrogenferger og -båter, bærekraftig oppdrett, miljøvennlig skipstrafikk) 
 
I 2031 er bidrar alle til å minske forurensing og forsøpling av Natur og miljø (Plastfri by, 
fjerne forurensning i havna, ta vare på naturen, bedre luft) 
 
I 2031 kjennetegnes all utbygging av grønne bygg  (Fornye boligmassen, klimavennlige 
materialer, lavenergi-/lavutslippsbygg) 
 
I 2031 skjer all arealplanlegging etter bærekraftige prinsipper  (Fortetting, sette 
yttergrenser for bebyggelse) 
 
I 2031 er det tilrettelagt for at sykkel og gange skal være det naturlige transportvalget for 
flest mulig (Flere gang og sykkelstier, tilrettelegge for mye trafikanter) 
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Innspill til spørsmål 2 

Fortetting av bebyggelsen Fortetting 

Blande funksjoner - gåavstand til alt Sette yttergrenser for feltbebyggelse 

Bærekraftig havbruk og oppdrettsnæring Gods på båt 

Mer miljøvennlig profil for skipstrafikk Bærekraftige reisemål 

Utvikle moderne jordbruk Drive aktivt skogbruk 

Fix 'broken windows' Tiltrekke seg grønn kompetanse 

Smartby: Folk og teknologi Smart teknologi 

Folk med god kompetanse får komme med smarte 
løsninger 

Rense havneområdet for PCB sånn at man kan fiske 
der  

Opprensking i havna Bedre læreplaner for miljø på et tidlig stadium 

Plastfri by Grønne innkjøp 

Ta vare på lokal flora Arktisk miljølaboratorium 

Nullstøv by Plastfri by 

Lokale bedrifter kommer med gode løsninger Hvor blir søpla fraktet? 

Gjenbruk Kildesortering 

Forbruksoppdragelse / gjenbruk Utvikle avfallssorteringen  

Delingskultur Sirkulærøkonomi 

Økosystemtjenester Dyrke egen mat 

Håndtere vår egen søppel Renovasjon - Fullskala renseanlegg i regionen 

Økonomisk tilskudd til kollektive og smartløsninger i 
bo-områder 

Flere og hyppige busser - trenger ikke halvfulle 
busser - bruk piggfrie dekk  

Få maritim industri miljøvennlig Ladestasjoner 

Alternativ og smart energiløsning Landstrøm til havna 

Ladestasjoner Landstrømsanlegg for båter 

Mer/større krafttilførsel Elektrifisere transportmiddel 

Elbuss Elbåt 

Produsere egen energi Landstrøm til båter  

Fellesløsninger for energiforsyning - nye krav til nye 
felt 

Teknologi som minsker energiforbruk - smart 
teknologi for gatelys, avfall og autonome småbusser 

Fornye boligmassen Energisparende bygg 

Tilrettelegging for grønne løsninger Bygge og dimensjonere for fremtiden klima 

Grønne byggematerialer Grønne tak på nye bygg 

Lavutslippsbygg Smarte boligfelt 

HUB for teknooverføring Kommunen må ta ansvar / være sitt ansvar bevisst 

Fullføre Harstadpakken Få bussene inn i boligområdene 

Små busser Fremtidsrettet kollektiv transport 

Byferge Økt kollektivtransportsatsing 

Utbedret kollektivtilbud Gratis buss og trikk og bybane og gondolbane 

Sykkelen er gratis og ledig Kollektivtrafikk med mindre busser 

Tilrettelegging for myke trafikanter Hydrogenkjøretøy, ferger og båt 

Ny transportteknologi Bruke kollektiv 

Endre måten vi flytter oss på  Sykle og gå 

Autonome busser Gang- og sykkelstier 

Grønn kollektivtrafikk Bussen må gå på søndag også 

Bruk lokale produkter og lokale områder for feriering Bedre og billigere bussforbindelser 

Nordnorgesbanen revitaliseres  
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3: Hvordan fremstår det urbane Harstad i 2031? 
 

Oppsummering innspill 
Tilrettelegge for et levende og grønnere sentrum med utendørs aktiviteter hele året som 
inkluderer alle generasjoner. 
  
Ivareta og utvikle byens tilknytning til sjøfronten, herunder attraksjoner, aktiviteter og 
uteservering. Tilrettelegge for fullføring av «Stien langs sjøen». 
 
Tilrettelegge for uformelle og inkluderende møteplasser (både utendørs og inne).   

 

Innspill til spørsmål 3 

Gamle og ubrukelige bygninger er borte og erstattes 
av møteplasser (grønne lunger, parker og 
lekeplasser) 

Halvklimatiserte soner med glassoverbygg - caféer, 
restauranter, scener, nisjebutikker, bakerier etc  

Lekent Utvikle stien langs sjøen 

Stien langs sjøen- 'Vi går fjæra til byen' Folkeparken trivsel - virker på 5. året 

Stien langs sjøen Bading og kajakkutsetting 

Stien langs sjøen Utkikkspunkter 

Offentlig tilgjengelig strandsone Stien langs sjøen langs hele kysten 

Gode møteplasser - også etter kl.18:00 Mangfold - Akseptere ulikheter - Tenk Træna 

Møteplasser Alle aldersgrupper inkluderes 

Se på - og treffe - mennesker Sosiale oppholdsrom 

Valgfrihet Gode møteplasser 

Inkluderende Flerkulturell smeltedigel 

Gode møteplasser - ute og inne - tilpasset / skjermet 
vårt klima 

Scene / amfi i sentrum - Landets mest spektakulære 
scene/amfi i sentrum  

Kollektivtilbud Bedre bussnett 

Utnytte dypvannskaia ved Esso / Sama Grunder / næringsvirksomhet i sentrum 

Matjord bevares Attraktivt å ha barna med i sentrum 

Biblioteket infiltrerer småhusene som står i byen Aktiviteter i sentrum 

Havbad Rutsjeplasser 

Utnytte byrommet på en god måte Attraktive havnepromenader 

Havbadet / badstu Åpent etter kl.18:00 - ikke bare caféer 

Café langs hele strandlinjen Inkluderende 

Klatretårn i sentrum Utecaféer hele året 

Havbad Jugendbygg og -fasader bevart 

Menneskelig skala Kult og fresht 

Interessant arkitektur Kino og bibliotek og bowling 

Liv langs kaia og sjøen Utendørs havbasseng 

Aktive byrom Gjestehavn 

Ingen gjennomgangstrafikk i sentrum Oppvarmet havbad året rundt 

Byen stråler ut mellom hav og fjell Nisjebutikker 

Skøytebaner / urban vinterby Grønt (trær) 

Lett å rusle rundt og se på havet og shoppe og 
besøke caféer 

Verdens mest spennende og attraktive attraksjoner 
langs sjøen  

Utsikt til havet fra innen- og utendørs møteplasser Flere utecaféer åpne mot sør 

Åpne byrom uten bilparkering / trafikk Større universitet 

Kule / urbane kontorlandskap / miljø Felles og kombinerte løsninger 

Helseforebygging Leverer gode helsefakta til Norge og omverdenen 

Tilgjengelig Grønne lunger 

Selvforsynt Bru fra Sjøkanten og til Mercur 
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Gangbru over til Mercur Mobilladestasjon i telefonkiosken ved havet 

Bygninger må ha flerfunksjoner Smart City 

Stilig og spennende arkitektur Variert 

Kveldsøkonomi Harstad Tidende - Positiv bypatriot 

Mikrosamfunn God kommunikasjon med omlandet 

Godt tilrettelagte fellesområder Lekeplasser for voksne 

Lekeparker / skateramper og arenaer for fysisk 
aktivitet 

Et sentrum for alle, lekeplasser, skatebaner, grønne 
lunger og rekreasjon 

Attraktivt året rundt Grønne områder 

Treningsapparater, skatepark for voksne og ungdom 
i sentrum  

Større lekestativ i Generalhagen, torget og i 
gågatene 

Lekeplasser - Grønne lunger i sentrum Bilfritt langs sjøen 

Bedre tilpasset for myke trafikanter Kulturliv 

Kunst i byen Stolt av historien og viser denne fram 

Storytelling Masse kunst 

Bolig for ungdom i byen  
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4: Hvilken utvikling har vi hatt i Harstads distrikter i 2031?  

 

Oppsummering innspill 
I 2031 har har Harstads distrikter en rekke nye etableringer innen reiseliv og turisme 
(Nordlysturisme; øyhopping; Destinasjonskontor; vikingeturisme;  bærekraftig reiseliv) 
 
I 2031 er distriktene, sentrum og omverden knyttet tettere sammen gjennom en målrettet 
samferdselsutvikling (Flyplassen; Hurtigtog Evenes-Harstad; Senjaferge; bro til Grytøy; 
vegutbygging; Gang og sykkelnett til distriktene) 
 
I 2031 er det etablert en rekke nye arbeidsplasser innenfor havbruk og maritim sektor i 
distriktene (Rødskjær utbygd; satse på blå næring; Styrke fiskerinæringen; oppdrett og 
akvakultur) 
 
I 2031 er nye næringsetableringer spred utenfor sentrum (bygge ut eksisterende 
næringsområder; spre urbaniseringen; vekst i sørbygda; styrke Sørvika; samspill mellom 
sentrum og distrikt; videreutvikle særegenheter i distriktene) 
 
I 2031 er det etablert en rekke nye etableringer innen matproduksjon og landbruk viktige 
for distriktene (småskalaproduksjoner; kombinasjon landbruk-turisme; lokale merkevarer og 
nisjeprodukter; tradisjonell næring på ny måte) 
 
I 2031 er Harstad som største by i Nord-Norges største region et viktig regionalt senter 
(befolkningsvekst; Evenes som knutepunkt; dele på hemmeligheter; styrke hverandre) 
 
I 2031 skjer det en bevisst og variert boligutbygging i distriktene (Egne boliger for eldre; 
grendeskoler; sykkelpark; hytteområder) 
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Innspill til spørsmål 4 

Alpint-VM på Galten Sykkelpark i distriktet 

Toppturer Turløype mellom Gausvik, Harstad og Kvæfjord 

Flyplassen Helårsferje i Andfjordsbassenget 

Hurtigtog Harstad - Evenes Autonome busser 

Ferje til Senja Jernbane 

Ferje til Senja Veiforbindelse til Grytøy - bru og tunnel 

By og land krever god infrastruktur Ny rv83 

Ny vei over til Kvæfjord Bru mellom Stornes og Bjørnrå 

Rødskjær er nasjonalt trafikknutepunkt Oppdrett 

Topp 5 innenfor blå næring Akvakultur 

Styrke fiskerinæringen og turisme Barents-service 

Havneutbygging Rødskjær Rødskjær gir nye arbeidsplasser og lignende i 
forbindelse med ny transitthavn 

Enkle utendørsplasser / overnattingsplasser i sjønær 
natur 

Reiseliv: Utnytte potensialet for både vinter- og 
sommerturisme 

Økt turisme Reiselivsprodukter/kompetanse via UIT 

Bærekraftig reiseliv Jordbruk og sjømat i kombinasjon med reiseliv 

Skjærgårdsparadis Øyhopping 

Nordlysturisme Arktisk øyhopping med spektakulære opplevelser 

Bjarkøy og Meløyvær på turisttoppen i Norge Nordlysøya Grytøya 

Destinasjonskontor får fram distriktene Reiselivsutvikling: Øyriket, Nordlys og lignende 

Matproduksjon i småskala Økologisk landbruk 

Lokal produksjon og merkevare Tradisjonelle næringer på ny måte 

Gårdsturisme Fiskeri og jordbruk er større næringer 

Styrket lokal matproduksjon fx. tang og 
nisjeprodukter 

Mer matproduksjon til lokal bruk 

Vikinghistorer i øyriket Tore Hunds rike i Bjarkøy 

Torehund-museum Kulturhistorieutvikling - Bjarkøy, vikinger og lignende 

Grendeskoler Digital infrastruktur 

Miljø? Lag små 'Ibestad' fra sør til nord i byen 

Spre plasskrevende virksomhet utenfor bysentrum Spre urbaniseringen 

Bydelssenter i Sørvik Sørvik skal bli det nye Bjerkvik 

Langmoan utbygd Rødskjær ferdig utbygd 

Teknologipark ferdig utbygd Vekst i sørbygda 

Dele på hemmlighetene - være litt forskjellige Fritidsboliger 

Hytteutbygging kominert med bolig gir synergieffekt 
for kollektivtrafikk 

Samspill mellom sentrum og distrikt skaper gode 
lokalmiljø utenfor sentrum 

Evenes som knutepunkt under Harstad kommune Vi er den største regionen i Nord-Norge; fra Kjøpsvik 
i sør til Gratangen/Bjerkvik inklusiv Lofoten og 
Vesterålen 

Befolkningsvekst Næringsliv og befolkningsvekst sør for Harstad 

Evenes flyplass ferdig utbygd Økt tilflytting 

Stor-Harstad har 40.000 innbyggere Videreutvikle særegenheter i distriktene 

Ydmyk utvikling i distriktene Enkel tilgjengelighet 

Gang- og sykkelnett til distriktene Bevisst på egen identitet og særpreg 

Tore Hunds rike Matkultur som eksportvare 

Egne boligområder tilrettelagt for eldre Privat eldreomsorg 
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5: Hvorfor skal de unge velge Harstad i 2031? 
 

Oppsummering innspill 
I 2031 har harstad tilstrekkelig med rimelige Boliger (Rimelige og sentrumsnære. Mulig for 
førstegangskjøpere). 
 
I 2031 er det enkelt for Gründere å lage sin egen arbeidsplass. (Tilrettelagt for eksport, 
innovasjon, nytenking og endringsvilje. Kreative verksted. Fokus på unge og kompetanse. 
Smart by. Beholde kompetansen). 
 
I 2031 har vi attraktive og mangfoldige Jobber (godt arbeidsmarked og 
kunnskapsarbeidsplasser - også med jobbtilbud til ektefelle / samboer). 
 
I 2031 har vi et allsidig behov for Kompetanse. 
 
I 2031 er Kulturlivet attraktivt og mangfoldig (kortreist mat, kulturfabrikk med rike og 
urbane kvaliteter). 
 
I 2031 finnes et Mangfoldig tilbud (Bredt aktivitetstilbud innenfor kunst, kultur og idrett. 
Annerledeshet bidrar og inkluderes. Internasjonalt miljø. Variert idretts-, foreningsliv og 
kulturtilbud). 
 
I 2031 har vi bærekraftig Natur og miljø (Delingsøkonomi, fantastiske naturforhold med 
fremtidsrettet miljø og grønn og miljøvennlig teknologi). 
 
I 2031 skal god Samferdsel gjøre det enkelt og trygt å reise kollektivt på kort og nært 
rutenett. 
 
I 2031 skal Sentrumsutviklingen ha ført til mer aktivitet og liv i sentrum (arenaer for 
kulturaktiviteter, ny kino og bibliotek, urbane møtesteder, kompakt og fremoverlent by, 
småbåthavn og plass til alle) 
 
I 2031 har vi et bredt og godt tilbud innenfor Utdanning (Barnehager og barneskoler med 
høy pedagogtetthet, godt, variert og bredt studietilbud også på universitetsnivå, flere 
utdanningsmuligheter, skolemobbing bekjempet, læreplasser, Norges første VR-akademi) 
 
I 2031 finnes ulike Sosiale infrastrukturer (sentrum fremsnakkes, attraktive og urbane 
opplevelser finnes, det er lov å være kreativ og skape nye ting, familieby med god 
eldreomsorg, gode offentlige tilbud om barnehager, skole og andre offentlige tjenester, 
gode sosiale møteplasser med idrettstilbud og aktiviteter for unge, raus og mottakende 
holdning til folk som kommer utenbys fra, solside og bad med mulighet for egenorganiserte 
aktiviteter, gode oppvekstvilkår, teknologidrevet helsevesen med trygghet, trivsel og 
livskvalitet). 
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Innspill til spørsmål 5 

Kompakt by - Urbant pluss natur Teknologidrevet helsevesen 

Utdanningsmuligheter Stor og bred utdanning fra vgs og UIT 

Oppvekstvilkår Mange aktiviteter for unge 

Naturopplevelser Variert idretts-, foreningslivs- og kulturtilbud 

E-sport Idrettstilbud - Flerbrukshaller 

Lov til å være utradisjonell og utgjøre en forskjell Internasjonalt miljø 

Velkommen til oss Føle at vi blir bedre inkludert og kan bidra 

byen Mer mottakelig og velkommen holdning til folk 
utenbys fra 

Du kan være deg selv og annerledeshet kan være 
inkludert 

Gode skoler - ingen mobbing Gode sosiale møteplasser 

Få lov til å sette preg på Kort og nært  rutenett 

Trygge veier Enkelt og reise til og fra, tog, fly, buss og båt 

Må ha jobber til partnere til tilflyttere Satse på unge med kompetanse 

Arbeidsplasser som er attraktive Masse jobbmuligheter 

Tilrettelegging for innovative og teknologiske 
aktører som kan tilby attraktive arbeidsplasser 

Må se at vi har mange muligheter som er lette å 
realisere 

Mangfoldig jobbtilbud Enkelt å få riktig jobb 

Enkelt å lage sin egen arbeidsplass Kreativt verksted 

Tilrettelagt for Gründervirksomhet Attraktive arbeidsplasser 

Kortreist mat / kvalitet Kul og fremoverlent by 

Attraktive og urbane opplevelser Mc Donalds 

Urbane kvaliteter og kulturliv Småbåthavn 

Urbant bymiljø med møteplasser for alle Gode og urbane møtesteder 

Grønt fokus: Flytte naturen til byrom i sentrum Urbane tilbud er lik levende byer 

Idrettsbyen Harstad må ha et utdanningsnivå på 
høyt nivå 

Må ha et attraktivt utdanningstilbud på 
universitetsnivå 

Flere utdanningsmuligheter Gode utdanningstilbud 

Universitetsby Godt og variert studietilbud 



15 
 

Gode utdannings- og botilbud Bredt studietilbud 

Gode utdanningsinstitusjoner Læreplasser 

Barnehager Skoler 

Nye skoler og barnehage med pedagogtetthet Jobbtilbud med mulighet for å bo i Harstad 

Legge til rette for innovasjon og nytenkning, 
innovasjonsverksted  

Stå imot Tromsøsuget som trekker arbeid og folk 
bort 

Innovasjon Tilrettelegging for innovasjon 

Åpenhet for nyskapning og endringsvilje Få lov til å være kreative og skape nye ting 

Allsidig kompetansebehov; jf. maritime Harstad Norges første VR-akademi 

Superdigital Flere kunnskapsarbeidsplasser 

Spennende by som har kompetanse på det de er 
flinke på 

Trygghet, trivsel og livskvalitet 

Delingsøkonomi Mercur - Solsiden bad og sol 

Smart by Fremtidsrettet miljø og teknologi 

Må bli flere Må framsnakke oss sjøl 

Framsnakke byen Miljøvennlig 

Attraktivt arbeidsmarked med stor bredde Må være spennende å være i Harstad 

Tilgang på boliger Mulighet for egenorganiserte aktiviteter 

Rimelig og attraktive boliger Tilgjengelige boliger 

Mulig for førstegangskjøpere å kjøpe hus Billige og sentrumsnære boliger 

God familieby Nok og rimelige hybler / boliger 

Rikt kulturliv Premiert matkultur 

Positiv holdning til beslutningsmyndigheter - 'ja'-
holdning 

Bredt tilbud av fritidsaktiviteter, kunst, kultur og 
idrett 

Gode offentlige tilbud - barnehage, skole og andre 
offentlige tjenester  

Gode arenaer for kulturaktiviteter, ny kino og 
bibliotek 

Fantastiske naturforhold og kulturtilbud God eldreomsorg 

Kulturfabrikk (ref. Sortland) Best bemannet offentlig sektor 
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Innspill fordelt på kategori 

I det vedtatte planprogrammet for samfunnsplanen er det fastsatt en liste med 

utredningstemaer. For å systematisere innspillene fra møtene er alle svarene fra 

gruppene kategorisert etter disse temaene. På denne måten kommer det fram hvilke 

temaer det har vært mest engasjement rundt. 

Kategoriene er ikke altomfattende, men er ment for å gi et inntrykk av hvilke typer 

innspill som går igjen ofte.  

Totalt kom det inn 447 innspill/svar i løpet av møtet.  

 

 

 

 

  

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Bærekraftig arealbruk og fortetting

Innovasjon og omstilling i omsorgssektoren

Utdanning

Oppvekst

Idrett, kultur og friluftsliv

Integrering og inkludering

Transport og infrastruktur

Blå næringer

Etablering/gründer

Reiseliv

Primærnæring

Sentrumsutvikling

Næring i øyriket/distriktet

Universitetsbyen

Videregående opplæring og lærlingeplasser

Kompetanse i barnehage og grunnskole

Bemanning i kritiske yrkesgrupper

Innovasjon og nyskaping

Folkehelse og universell utforming

Miljø og klima

Sirkulærøkonomi, forbruksvaner

Bydelsutvikling

Energi, strømforsyning, elektrifisering

Smarte/grønne bygg

Annet

Distriktsutvikling

Bomiljø og -kvalitet

Samferdsel, gang- og sykkel

Kultur, kulturminner og -miljøer

Bo- og tjenestetilbud
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Kategori Innspill Antall 
innspill 

Bærekraftig 
arealbruk og 
fortetting 

Bolig - smart økonomi 
Fortetting av bebyggelsen 
Fortetting 
Blande funksjoner - gåavstand til alt 
Sette yttergrenser for feltbebyggelse 
Gamle og ubrukelige bygninger er borte og erstattes av møteplasser 
(grønne lunger, parker og lekeplasser) 
Kompakt by - Urbant pluss natur 

7 

Sentrumsutvikling Liten storby 
Havbad 
Bo sentralt, kompakt by med korte avstander 
En liten storby 
Liten storby 
Bred by 
Bypark ved busskiosken 
Mer urban profil: Verdens minste storby 
Fix 'broken windows' 
Attraktivt å ha barna med i sentrum 
Biblioteket infiltrerer småhusene som står i byen 
Aktiviteter i sentrum 
Havbad 
Rutsjeplasser 
Utnytte byrommet på en god måte 
Attraktive havnepromenader 
Havbadet / badstu 
Åpent etter kl.18:00 - ikke bare caféer 
Café langs hele strandlinjen 
Scene / amfi i sentrum - Landets mest spektakulære scene/amfi i sentrum 
Klatretårn i sentrum 
Utecaféer hele året 
Havbad 
Jugendbygg og -fasader bevart 
Menneskelig skala 
Halvklimatiserte soner med glassoverbygg - caféer, restauranter, scener, 
nisjebutikker, bakerier etc 
Interessant arkitektur 
Kino og bibliotek og bowling 
Liv langs kaia og sjøen 
Utendørs havbasseng 
Aktive byrom 
Gjestehavn 
Ingen gjennomgangstrafikk i sentrum 
Oppvarmet havbad året rundt 
Byen stråler ut mellom hav og fjell 
Nisjebutikker 
Skøytebaner / urban vinterby 
Grønt (trær) 
Lett å rusle rundt og se på havet og shoppe og besøke caféer 
Stilig og spennende arkitektur 
Utsikt til havet fra innen- og utendørs møteplasser 
Flere utecaféer åpne mot sør 
Åpne byrom uten bilparkering / trafikk 
Kul og fremoverlent by 
Attraktive og urbane opplevelser 
Mc Donalds 
Urbane kvaliteter og kulturliv 
Småbåthavn 
Urbant bymiljø med møteplasser for alle 

52 
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Gode og urbane møtesteder 
Grønt fokus: Flytte naturen til byrom i sentrum 
Urbane tilbud er lik levende byer 

Bydelsutvikling Bru fra Sjøkanten og til Mercur 
Gangbru over til Mercur 
Lag små 'Ibestad' fra sør til nord i byen 
Spre plasskrevende virksomhet utenfor bysentrum 
Spre urbaniseringen 
Bydelssenter i Sørvik 
Sørvik skal bli det nye Bjerkvik 
Langmoan utbygd 
Rødskjær ferdig utbygd 
Teknologipark ferdig utbygd 
Vekst i sørbygda 
Mercur - Solsiden bad og sol 

12 

Distriktsutvikling Fint omland og fin skjærgård 
Norges største øy 
God kommunikasjon med omlandet 
Samspill mellom sentrum og distrikt skaper gode lokalmiljø utenfor 
sentrum 
Evenes som knutepunkt under Harstad kommune 
Vi er den største regionen i Nord-Norge; fra Kjøpsvik i sør til 
Gratangen/Bjerkvik inklusiv Lofoten og Vesterålen 
Befolkningsvekst 
Næringsliv og befolkningsvekst sør for Harstad 
Evenes flyplass ferdig utbygd 
Økt tilflytting 
Stor-Harstad har 40.000 innbyggere 
Videreutvikle særegenheter i distriktene 
Ydmyk utvikling i distriktene 

13 

Bomiljø og -
kvalitet 

Eldrebyen 
Familiebyen 
Klikker 
Familieby 
Møteplasser 
Bolyst 
Natur, hav og fjell 
Godt tilrettelagte fellesområder 
Lekeparker / skateramper og arenaer for fysisk aktivitet 
Lekeplasser for voksne 
Et sentrum for alle, lekeplasser, skatebaner, grønne lunger og rekreasjon 
Attraktivt året rundt 
Grønne områder 
Lekeplasser - Grønne lunger i sentrum 
Større lekestativ i Generalhagen, torget og i gågatene 
Treningsapparater, skatepark for voksne og ungdom i sentrum 
Må være spennende å være i Harstad 
Tilgang på boliger 
Mulighet for egenorganiserte aktiviteter 
Rimelig og attraktive boliger 
Tilgjengelige boliger 
Mulig for førstegangskjøpere å kjøpe hus 
Billige og sentrumsnære boliger 
God familieby 
Nok og rimelige hybler / boliger 

25 

Samferdsel, gang 
og sykkel 

Korketrekkeren 
Infrastruktur 
Langstrakt, transporteffektiv 
Fullføre Harstadpakken 
Få bussene inn i boligområdene 
Små busser 
Fremtidsrettet kollektiv transport 
Byferge 

30 
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Økt kollektivtransportsatsing 
Utbedret kollektivtilbud 
Gratis buss og trikk og bybane og gondolbane 
Sykkelen er gratis og ledig 
Kollektivtrafikk med mindre busser 
Tilrettelegging for myke trafikanter 
Hydrogenkjøretøy, ferjger og båt 
Ny transportteknologi 
Bruke kollektiv 
Endre måten vi flytter oss på  
Sykle og gå 
Autonome busser 
Gang- og sykkelstier 
Grønn kollektivtrafikk 
Bussen må gå på søndag også 
Flere og hyppige busser - trenger ikke halvfulle busser - bruk piggfrie dekk 
Bedre og billigere bussforbindelser 
Nordnorgesbanen revitaliseres 
Bilfritt langs sjøen 
Bedre tilpasset for myke trafikanter 
Enkel tilgjengelighet 
Gang- og sykkelnett til distriktene 

Kultur, 
kulturminner og -

miljøer 

Kulturtilbud 
Er fortsatt kulturbyen 
Kulturliv 
Kultur: Mat og musikk 
Historie / kultur 
Festivaler 
Mangfoldig kulturliv 
Kulturbyen 
Rå på festivaler 
Kreativitet og kultur 
God på kultur 
God på mat - gourmetrestauranter 
Kulturliv 
Kunst i byen 
Stolt av historien og viser denne fram 
Storytelling 
Masse kunst 
Bevisst på egen identitet og særpreg 
Tore Hunds rike 
Matkultur som eksportvare 
Rikt kulturliv 
Premiert matkultur 
Miljøvennlig 
Bredt tilbud av fritidsaktiviteter, kunst, kultur og idrett 
Kulturfabrikk (ref. Sortland) 
Gode arenaer for kulturaktiviteter, ny kino og bibliotek 
Fantastiske naturforhold og kulturtilbud 

27 

Bo- og 
tjenestetilbud 

Fabelaktig service 
Bolig for ungdom i byen 
Egne boligområder tilrettelagt for eldre 
Privat eldreomsorg 
God eldreomsorg 
Gode offentlige tilbud - barnehage, skole og andre offentlige tjenester 
Best bemannet offentlig sektor 

7 

Utdanning  Utdanningsmuligheter 
Stor og bred utdanning fra vgs og UIT 

2 

Oppvekst Kult og fresht 
Lekent 
Oppvekstvilkår 
Mange aktiviteter for unge 

4 
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Innovasjon og 
omstilling i 
omsorgssektoren 

Teknologidrevet helsevesen 
 

1 

Idrett, kultur og 
friluftsliv 

Utvikle stien langs sjøen 
Stien langs sjøen- 'Vi går fjæra til byen' 
Folkeparken trivsel - virker på 5. året 
Stien langs sjøen 
Bading og kajakkutsetting 
Stien langs sjøen 
Utkikkspunkter 
Offentlig tilgjengelig strandsone 
Stien langs sjøen langs hele kysten 
Alpint-VM på Galten 
Sykkelpark i distriktet 
Toppturer 
Turløype mellom Gausvik, Harstad og Kvæfjord 
Naturopplevelser 
Variert idretts-, foreningslivs- og kulturtilbud 
E-sport 
Idrettstilbud - Flerbrukshaller 
Aktivitetstilbud 
Aktivitetssteder, idrett OK 
Folkeparken 
Idrett 
Strandsonen tilgjengelig for rekreasjon 
Natur og friluftsliv 
Nærhet til havet og kysten 
Natur og urban: Sjø, skog og sentrum 
Naturperle 
Nærhet til sjø og natur 
Rekreasjon og trivsel 
Idrettsbyen Harstad 
Nærhet til hav og fjell - utfartsårer 

30 

Integrering og 
inkludering 

Gode møteplasser - også etter kl.18:00 
Mangfold - Akseptere ulikheter - Tenk Træna 
Møteplasser 
Alle aldersgrupper inkluderes 
Se på - og treffe - mennesker 
Sosiale oppholdsrom 
Valgfrihet 
Gode møteplasser 
Inkluderende 
Flerkulturell smeltedigel 
Gode møteplasser - ute og inne - tilpasset / skjermet vårt klima 
Inkluderende 
Lov til å være utradisjonell og utgjøre en forskjell 
Internasjonalt miljø 
Velkommen til oss 
Føle at vi blir bedre inkludert og kan bidra 
Få lov til å sette preg på byen 
Du kan være deg selv og annerledeshet kan være inkludert 
Gode skoler - ingen mobbing 
Gode sosiale møteplasser 
Mer mottakelig og velkommen holdning til folk utenbys fra 

21 

Universitetsbyen Universitetsby 
Universitetsutdanninger 
Høy kompetanse 
Større universitet 
Idrettsbyen Harstad må ha et utdanningsnivå på høyt nivå 
Må ha et attraktivt utdanningstilbud på universitetsnivå 
Flere utdanningsmuligheter 
Gode utdanningstilbud 

13 
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Universitetsby 
Godt og variert studietilbud 
Gode utdannings- og botilbud 
Bredt studietilbud 
Gode utdanningsinstitusjoner 

Videregående 
opplæring og 
lærlingeplasser 

Videregående utdanning 
Teknisk kompetanse fra videregående til universitet og videre ut i jobb 
Ny vgs bør utnytte sin beliggenhet 
Læreplasser 

4 

Kompetanse i bhg 
og grunnskole 

Grendeskoler 
Barnehager 
Skoler 
Nye skoler og barnehage med pedagogtetthet 

4 

Bemanning i 
kritiske 
yrkesgrupper 

Beholde kompetanse 
Kompetanse 
Tiltrekke seg grønn kompetanse 
Jobbtilbud med mulighet for å bo i Harstad 
Allsidig kompetansebehov; jf. maritime Harstad 

5 

Folkehelse og 
universell 
utforming 

Helseforebygging 
Leverer gode helsefakta til Norge og omverdenen 
Tilgjengelig 
Trygghet, trivsel og livskvalitet 

4 

Miljø og klima Opprensking i havna 
Bedre læreplaner for miljø på et tidlig stadium 
Plastfri by 
Grønne innkjøp 
Ta vare på lokal flora 
Arktisk miljølaboratorium 
Nullstøv by 
Plastfri by 
Rense havneområdet for PCB sånn at man kan fiske der 
Grønne lunger 
Miljø? 

11 

Innovasjon og 
nyskaping 

Allsidig næringsliv 
Grasrota kommer bedre fram 
Smartby: Folk og teknologi 
Smart teknologi 
Folk med god kompetanse får komme med smarte løsninger 
Lokale bedrifter kommer med gode løsninger 
Kule / urbane kontorlandskap / miljø 
Felles og kombinerte løsninger 
Digital infrastruktur 
Stå imot Tromsøsuget som trekker arbeid og folk bort 
Innovasjon 
Tilrettelegging for innovasjon 
Åpenhet for nyskapning og endringsvilje 
Få lov til å være kreative og skape nye ting 
Legge til rette for innovasjon og nytenkning, innovasjonsverksted 
Norges første VR-akademi 
Superdigital 
Flere kunnskapsarbeidsplasser 
Spennende by som har kompetanse på det de er flinke på 

19 

Transport og 
infrastruktur 

Kollektivtilbud 
Bedre bussnett 
Flyplassen 
Helårsferje i Andfjordsbassenget 
Hurtigtog Harstad - Evenes 
Autonome busser 
Ferje til Senja 
Jernbane 
Ferje til Senja 
Veiforbindelse til Grytøy - bru og tunnel 

18 
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By og land krever god infrastruktur 
Ny rv83 
Ny vei over til Kvæfjord 
Bru mellom Stornes og Bjørnerå 
Rødskjær er nasjonalt trafikknutepunkt 
Kort og nært  rutenett 
Trygge veier 
Enkelt og reise til og fra, tog, fly, buss og båt 

Blå næringer Fortsatt sterk satsing på maritim miljø og næring 
Havet som transportåre 
Verkstedindustri og maritim kompetanse på høyt nivå 
Havn / maritim 
Logistikknutepunkt for sjøveien 
Verdensklasse på bred maritim kompetanse 
Maritim region 
Hav, skipsbygging 
Fiskeri og skipshistorie 
Bærekraftig havbruk og oppdrettsnæring 
Gods på båt 
Mer miljøvennlig profil for skipstrafikk 
Utnytte dypvannskaia ved Esso / Sama 
Oppdrett 
Topp 5 innenfor blå næring 
Akvakultur 
Styrke fiskerinæringen og turisme 
Barents-service 
Havneutbygging Rødskjær 
Rødskjær gir nye arbeidsplasser og lignende i forbindelse med ny 
transitthavn 

20 

Etablering/gründer Alternative og gode arbeidsplasser 
Stort mangfold i næringslivet 
Mangfoldig næringsliv 
Grunderbyen 
Innovativ 
Grunder / næringsvirksomhet i sentrum 
Må ha jobber til partnere til tilflyttere 
Satse på unge med kompetanse 
Tilrettelegging for innovative og teknologiske aktører som kan tilby 
attraktive arbeidsplasser 
Masse jobbmuligheter 
Arbeidsplasser som er attraktive 
Må se at vi har mange muligheter som er lette å realisere 
Mangfoldig jobbtilbud 
Enkelt å få riktig jobb 
Enkelt å lage sin egen arbeidsplass 
Kreativt verksted 
Tilrettelagt for Grundervirksomhet 
Attraktive arbeidsplasser 

18 

Reiseliv Tilrettelagt for turistnæring 
Reiselivsmål som binder sammen Lofoten og Senja 
Kultur og turisme 
Bedre utnyttet reiseliv 
Bærekraftige reisemål 
Enkle utendørsplasser / overnattingsplasser i sjønær natur 
Reiseliv: Utnytte potensialet for både vinter- og sommerturisme 
Økt turisme 
Reiselivsprodukter/kompetanse via UIT 
Bærekraftig reiseliv 
Jordbruk og sjømat i kombinasjon med reiseliv 
Skjærgårdsparadis 
Øyhopping 
Nordlysturisme 
Arktisk øyhopping med spektakulære opplevelser 

19 
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Bjarkøy og Meløyvær på turisttoppen i Norge 
Nordlysøya Grytøya 
Destinasjonskontor får fram distriktene 
Reiselivsutvikling: Øyriket, Nordlys og lignende 

Primærnæring Utvikle moderne jordbruk 
Drive aktivt skogbruk 
Matjord bevares 
Matproduksjon i småskala 
Økologisk landbruk 
Lokal produksjon og merkevare 
Tradisjonelle næringer på ny måte 
Gårdsturisme 
Fiskeri og jordbruk er større næringer 
Styrket lokal matproduksjon fx. tang og nisjeprodukter 
Mer matproduksjon til lokal bruk 
Kortreist mat / kvalitet 

12 

Næring i øyriket/ 
distriktet 

Vikinghistorier og øyriket 
Vikinghistorier i øyriket 
Tore Hunds rike i Bjarkøy 
Torehund-museum 
Kulturhistorieutvikling - Bjarkøy, vikinger og lignende 

5 

Sirkulærøkonomi 
og forbruksvaner 

Hvor blir søpla fraktet? 
Gjenbruk 
Kildesortering 
Forbruksoppdragelse / gjenbruk 
Utvikle avfallssorteringen  
Delingskultur 
Sirkulærøkonomi 
Økosystemtjenester 
Dyrke egen mat 
Håndtere vår egen søppel 
Renovasjon - Fullskala renseanlegg i regionen 
Økonomisk tilskudd til kollektive og smartløsninger i bo-områder 
Bruk lokale produkter og lokale områder for feriering 
Selvforsynt 
Delingsøkonomi 

15 

Energi, 
strømforsyning, 

elektrifisering 

Energibyen i nord 
Få maritim industri miljøvennlig 
Ladestasjoner 
Alternativ og smart energiløsning 
Landstrøm til havna 
Ladestasjoner 
Landstrømsanlegg for båter 
Mer/større krafttilførsel 
Elektrifisere transportmiddel 
Elbuss 
Elbåt 
Produsere egen energi 
Fellesløsninger for energiforsyning - nye krav til nye felt 
Landstrøm til båter 
Teknologi som minsker energiforbruk - smart teknologi for gatelys, avfall og 
autonome småbusser 
Mobilladestasjon i telefonkiosken ved havet 

16 

Smarte/grønne 
bygg 

Fornye boligmassen 
Energisparende bygg 
Tilrettelegging for grønne løsninger 
Bygge og dimensjonere for fremtiden klima 
Grønne byggematerialer 
Grønne tak på nye bygg 
Lavutslippsbygg 
Smarte boligfelt 
Bygninger må ha flerfunksjoner 
Smart City 

12 
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Smart by 
Fremtidsrettet miljø og teknologi 

Annet Ekte vare 
Attraktivt 
Perlen i Nord 
Samstemt 
Kommunen MÅ være pådriver 
Naturlig senter i Hålogaland 
HUB for teknooverføring 
Kommunen må ta ansvar / være sitt ansvar bevisst 
Verdens mest spennende og attraktive attraksjoner langs sjøen 
Variert 
Kveldsøkonomi 
Harstad Tidende - Positiv bypatriot 
Mikrosamfunn 
Dele på hemmelighetene - være litt forskjellige 
Fritidsboliger 
Hytteutbygging kombinert med bolig gir synergieffekt for kollektivtrafikk 
Må bli flere 
Må framsnakke oss sjøl 
Framsnakke byen 
Positiv holdning til beslutningsmyndigheter - 'ja'-holdning 
Attraktivt arbeidsmarked med stor bredde 

21 

 


