


Vi har en plan 
Gjennom medvirkning



Utfordringer

• Harstad har 23.423 innbyggere 1.1.2011.

• Befolkningsstatistikken viser at fra 2006 til 2010 har Harstad 
”tapt” 319 innbyggere mellom 20-44 år, 220 av disse var 
kvinner. 

• Den positive befolkningsøkningen i 2009-2010 skyldes et lite 
fødselsoverskudd, men er hovedsakelig begrunnet i 
innvandring/bofaste flyktninger (SSB). 

• Harstad har en ikke bærekraftig befolkningsutvikling, og 
rammes relativt hardere av eldrebølgen enn andre kommuner 
(NIBR rapport 2010)





• Dersom dagens trend fortsetter er framtidsbildet for Harstad i 
2030 ”seniorbyen” med økning i eldregruppen på 66 %

• Harstad lever ikke opp til slagordet "Attraktiv hele livet” med 
318. plass av 430 kommuner i Attraktivitetsbarometeret for 
2010 (NHO)

• NæringslivsNM rangerer Harstad på en 127 plass (NHO).



• NæringsNM med Attraktivitetsbarometeret varsler om lav 
bolyst og utfordringer i forhold til næringsutvikling for 
Harstad. 

• Undersøkelsen konkluderer med at i regioner med sterkest 
vekst, finner man de største byene. Her er jobbmuligheter og 
byliv. 



Strategier

Kommuneplanen Ved egne krefter for fremtidsharstad 2009- 2025
Viktigste føring er å vitalisere sentrum spesielt for å nå målet om
flere og yngre innbyggere i Harstad. 

Næringsplan for Harstad 2009 – 2013 peker også på flere konkrete
prosjekter for å oppnå et mer attraktivt og levende bysentrum. 

Miljø- og klimaplanen har i tillegg vedtatte strategier om planlegging
og utvikling av Harstad etter prinsipper om miljøvennlig by – og
Tettstedsutvikling for å oppnå målet bærekraftig utvikling av
Harstad. 



4 vedtatte hovedmål

• Befolkningsvekst
• Aktiv næringspolitikk
• Miljøbyen Harstad 
• Fra vugge til grav



Hvordan få befolkningsvekst

• Stedsutvikling – derav åpen idekonkurranse
• Tilrettelegging for flere arbeidsplasser – fortløpende

Men dette er i sterk konkurranse med andre store og
mellomstore byer. De som utvikler byen etter prinsippet ”Byer er
for mennesker” – vinner. 



• Sentrum i Harstad har fantastisk beliggenhet ved sjøfronten. 
Vi har kulturhus, badeland, park, høgskole i sentrum, 
festivaler og flere store arbeidsplasser i sentrum. 

• Likevel påstås det at det er "stilt og dødt" i sentrum etter kl 
1700. Hva mangler i sentrum?



• Sentrum gir byen identitet
• Sentrum er nøkkelen til en bærekraftig bystruktur
• Store kulturelle og økonomiske verdier
• Byens sentrum er regionens sentrum
• Folk flytter til byer med attraktive sentrum, ikke byer med 

attraktive kjøpesenter

Attraktive sentrum 
- satsingsområde for vekst i de fleste 

norske byer. Hvorfor?



Attraktive byer satser på



Kulturhus





Badeland





Utdanningsinstitusjoner i sentrum





Festivaler, grønne lunger/vann, 
arbeidsplasser i sentrum







Nisjebutikker i sentrum





Hva mangler?





Universell utforming



• Barriere i dekke 
og terskler

• Inngangs- 
situasjoner



Siktlinjer





Aktive byrom

















Landemerke





Mer bolig og arbeidsplasser







Infrastruktur













2010

• Kommunedelplan for sentrum ikke finansiert på tross av 
vedtatte mål i kommuneplanen

• Men enkeltsaker gjør at det stilles krav om en helhetlig plan 
for utvikling av sentrum











2011 Idekonkurranse

Idékonkurranse er betegnelsen på konkurranser hvor innbyderen
i utgangspunktet ikke forplikter seg til at konkurranseresultatet
skal etterfølges av et oppdrag.

Idékonkurranser vil i særlig grad være egnet i sammenheng med
utvikling av overordnete planer.





Kommunedelplan for sentrum

• Det er skapt store forventinger til utvikling av sentrum

• Kan skape inntekter for kommunen i form av skatter og 
avgifter ved befolkningsvekst og næringslivsetableringer

• Men hvordan prioritere i et kommunalt underskuddsbudsjett 
hvor pleie- og omsorg og skole er prioritert med over 70% av 
budsjettet? 

• Ikke finansiert av kommunestyret per dags dato



• er viktigheten av landskapsplanlegging er underkommunisert i 
nord? Også som vekstfaktor?

• har vi fagkompetansen til å gi politikere et godt nok grunnlag i 
landskapsutvikling? 

• Harstad kommune har utlyst en åpen idekonkurranse for 
sentrum - utfordringen blir å omsette ideer til plan og praksis. 
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