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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Det er blitt et økt behov for flere sjønære næringsarealer i Harstad kommune. Rødskjær industri- og 

havneområde har et stort potensiale for videre utbygging av området, og det er fremmet ønsker om 

å utvikle området allerede siden 2014.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Rødskjær industriområde med ca. 850 

mål som vil utgjøre et totalt samlet areal på ca. 1000 mål. Utvidelsen vil skje ved hjelp av utfylling i 

sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekter i Tjeldsund, jf. NTP 

2018-2029.  

1.2 Formål med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Rødskjær-området til havne- og 

næringsformål. 

Følgende elementer vil være sentrale for planarbeidet: 

- Kartlegging av eksisterende forhold og verdier innenfor planområdet 
- Utvikling av et plankonsept som er fleksibelt nok til å håndtere flere ulike scenarioer, 

samtidig som det er detaljert nok til å gi tilfredsstillende grunnlag for detaljavklaringer  
- Avklare detaljeringsgrad for områdereguleringsplanen; vurdere fritak fra plankrav for 

utvalgte områder 
- Utrede forventede konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket 
- Innarbeide og gjennomføre nødvendige avbøtende tiltak 

 

1.3 Planprogram  
Formålet med planprogrammet er beskrevet i Plan- og bygningsloven § 4-1, og i forskrift om 

konsekvensutredning § 6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen, samt avklare 

hvilke problemstillinger som anses som viktig i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en 

beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at planprogrammet 

skal avklare hvilke alternativ som skal vurderes, og hvilke utredninger som anses som nødvendige for 

å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet 

skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.  

Planprogrammet skal legget ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling om planoppstart. Etter at 

planprogrammet har vært til offentlig ettersyn skal ansvarlig myndighet fastsette planprogrammet.   

1.4 Krav om konsekvensutredning 
Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredning av 26. juni 2009 § 3 b), vedlegg II, punkt 10.   

Forskrift om konsekvensutredning vedlegg 1: Planer som alltid skal konsekvensutredes. 

Industri, bygg og anlegg m.m. 

Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttig formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et 

planområde på mer enn 15 dekar. 

Infrastruktur 
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Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og 

anløpe.  

1.5 Målsetning 
Målsetningen for planarbeidet er å utvikle Rødskjær havn til å bli en lokal og regional ressurs for 

verdiskaping knyttet til nærings-, industri- og havnevirksomhet.  

1.6 Planområdets avgrensning og influensområde 

 
Figur 1: Gul strek viser foreløpig avgrensning av planområdet. Oppfylt område – tørt land – er vist på plankartet med brun 

strek (omtrentlig).  Fylling og fyllingsfot utenfor den brune streken på havbunnen vurderes nærmere i det videre 

planarbeidet. Kaianleggene legges utenfor den brune streken på den nordre utfyllingsflaten, og vises med den blå streken. 

Nærmere formålsinndeling innenfor planområdet vil bli avklart i områdeplanprosessen og påfølgende 

detaljreguleringsplanprosess.   
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2. Planprosess 

 

2.1 Organisering  
Harstad kommune og Harstad Havn KF er tiltakshavere og tegn_3 AS er ansvarlig for utarbeidelse av 

planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplan i samsvar med plan- og bygningslovens 

bestemmelser. 

Planprogrammet skal gjennom høring hos relevante offentlige aktører og interessenter, og 

planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart av reguleringsarbeid i 

henhold til plan- og bygningsloven § 129. Frist for å gi uttalelse er satt til 6 uker etter kunngjøring.   

Harstad kommune er ansvarlig myndighet for planprogrammet.   

Det skal utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvensutredningen utarbeides i 

henhold til dette planprogrammet. Det skal utarbeides områdereguleringsplan i henhold til plan- og 

bygningsloven kapittel 12.  Tiltakshaver er ansvarlig for at utredningene blir gjennomført i henhold til 

fastsatt planprogram. Planmyndigheten skal ved behandlingen av og vedtak av planen ta hensyn til 

konsekvensutredningen. 

2.2 Alternativer 
Foreløpig er det ikke inngått kontrakter for utbygging eller etablering av tiltak/virksomhet på et nytt, 

utfylt havne- og industriområde på Rødskjær. Det er imidlertid en rekke interessenter som har behov 

for sjønære arealer som det ikke er rom for i andre kommunale planer, eller der lokaliseringen på 

Rødskjær er viktig på grunn av nærheten til stamled og stamvei (E 10). Fraværet av konkrete 

utbyggingsprosjekter gjør det dermed vanskelig å lage en detaljert utbyggingsplan som grunnlag for 

utarbeidelse av reguleringsplanen. Reguleringsplanen utarbeides dermed som en 

områdereguleringsplan. 

For å kunne synliggjøre og utrede konsekvensene av ulike utviklingsstrategier er det utarbeidet 3 

ulike fremtidsbilder som vi har kalt «Rødskjær 2040». Fremtidsbildene er ikke å regne som 

utbyggingsforslag, men beskriver snarere 3 ulike utviklingsretninger/prototyper for fremtidens 

Rødskjær. De 3 alternativene er: 

1. Logistikk 

2. Havbruk og sjømat 

3. Skipsfart/persontransport 

Grunnet områdets betydelige størrelse er det ikke grunn til å tro at en enkelt næring vil dekke hele 

arealet, men at en fremtidig utvikling snarere vil innebære en utvikling av blandete formål på 

Rødskjær. Det er imidlertid viktig at planen allerede nå tar stilling til de viktigste, potensielle 

utviklingsretningene slik at man i planen ikke legger hindringer for potensiell utvikling av ønsket 

virksomhet. Etablering av ny Tjeldsundtunnel vil føre til at Rødskjær potensielt kan utvikles til et 

transportknutepunkt mellom Evenes, Harstad og Lofoten der innkommende turisttrafikk med fly kan 

få hensiktsmessig omstigning til skip på Rødskjær. Internasjonal interesse for turisme i 

nordområdene er sterkt stigende og regnes av Innovasjon Norge som en viktig fremtidig næringsvei 

for Nord-Norge.  Planarbeidet vil avdekke om det er grunnlag for å legge til rette for slik virksomhet. 

I nåværende situasjon synes det mest sannsynlig at etableringer av logistikk, tjenesteyting og lett 

industri er mest sannsynlig på kort og mellomlang sikt. På mellomlang sikt er etablering av havbruks- 

og sjømatvirksomhet vurdert som en mulighet, mens etablering av eventuell virksomhet rettet mot 
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turisme og skipsfart/persontransport synes å ligge lenger frem i tid. I forbindelse med planarbeidet 

skal det dermed utarbeides en retningsgivende masterplan for strategisk, langsiktig arealutvikling av 

området.  

 Tidshorisont 

0-6 år 6-15 år 15-30 år 

Virksomhetstyper Logistikk 
Lett industri 
Tjenesteyting 

Havbruk 
Sjømat 

Turisme 
Persontransport 
Skipsfart 

 

Områdets størrelse gjør at de ulike virksomhetene og utviklingsretningene kan supplere hverandre 

etter hvert som ulike leietakere og virksomheter kommer til Rødskjær.  

2.2 Fremdriftsplan 
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i planprosessen. 

Ettersom utarbeidelsen av planer er dynamiske prosesser som involverer en lang rekke parter, vil 

framdriftsplanen ofte måtte justeres etter hvert som arbeidet går fremover. Denne framdriftsplanen 

gir derfor først og fremst et bilde på planarbeidets varighet under forutsigbare omstendigheter.   

2.2.1 Framdriftsplan for planprogrammet 
 

Varsel om oppstart Januar 2017 

Offentlig ettersyn av planprogram Februar-mars 2017 

Frist for uttalelse etter kunngjøring 01.04.2017 

Behandling av merknader April 2017 

Vedtak om planprogram av Harstad kommune Mai 2017 

 

 

2.2.2 Framdriftsplan for endelig leveranse etter vedtak om planprogram 
 

Strategisk masterplan Februar 2017 

Utarbeidelse av konsekvensutredning Vår 2017 

Utarbeidelse av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser Vår 2017 

Endelig planforslag til offentlig ettersyn Sommer 2017 

 

2.3 Medvirkning 
Det må legges til rette for en bred og inkluderende medvirkningsprosess i forbindelse med 

utarbeidelse av reguleringsplan som sikrer at ulike interesser blir ivaretatt. Det vil legges vekt på å 

gjennomføre en åpen prosess, der alle berørte og interesserte skal gis god tilgang til informasjon. 

Offentlige etater, grunneiere og naboer vil bli varslet i eget brev. Fastsatt planprogram gjøres 

tilgjengelig på internett. 

Opplegget for medvirkning er ikke ment å være uttømmende. Behovet må vurderes fortløpende 

etter hvert som prosjektet skrider frem og nye problemstillinger oppstår. Det vil være hensiktsmessig 

med både en intern og en ekstern medvirkningsprosess. Opplegg for medvirkning;  

 samråd/planforum med offentlige instanser  
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 varsel/høring av plan etter reglene i plan- og bygningsloven 

 annonser i lokalaviser blant annet i forbindelse med høringsprosess   

 åpent infomøte/folkemøte 

3. særmøter /samtaler med viktige interessenterPlanstatus, overordnede rammer og premisser 

3.1 Nasjonale lover og retningslinjer 
 Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 

 Lov om vassdragene (Vassdragsloven) 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

 Lov om friluftslivet (Friluftsloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

 Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven) 

 Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26.09.14. 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming  

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, fastsatt 20.09.95 

 Nasjonal havnestrategi, 21. januar 2015 

3.2. Regionale planer og føringer 
 Fylkesplan for Troms 

Arealpolitiske retningslinjer er gitt i kapittel 5 i forslag til Fylkesplanen for Troms 2014-2025, vedtatt 

oktober 2015, og vil danne grunnlaget for fylkeskommunens politikk for arealforvaltning.   

Hovedmålet for arealforvaltningen i Troms er som følger:   

Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og 

samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene.  

 Havbruksstrategi for Troms 

 Kystplan Troms, Midt- og Sør-Troms, vedtatt 2016 

 Regional Transportplan for Troms, 2014 – 2023 

 Kulturarvplan for Troms, 2011 – 2014 

 Regional forvaltningsplan vannregion Troms, 2016 – 2021 

 Regional planstrategi – 2012- 2015 

 Fylkesplan for Troms 2014 – 2025  

 Handlingsplan for universell utforming i Troms fylkeskommune    

 Fylkesdelplan for friluftsliv og naturvern  

 Regionalt utviklingsprogram 2010 – 2013 - Trygt fylke   

 Handlingsplan 2012 – 2015 - Folkehelse, idrett og friluftsliv   

 Handlingsplan for Troms 2008 – 2013   

 Fylkesvegplan 2010-2019 og Samferdselsplan for Troms   

 Handlingsplan for gang- og sykkeltilrettelegging 2011 – 2020 

 Handlingsplan for Fylkesvei i Troms 2014 – 2017 (høringsutkast for 2018-2023)   

 Regional plan for landbruk i Troms 2014 – 2025 – 

 Regionplan for handel og service i Troms 2015 – 2024 (planprogram fastsatt 01.07.2014) 



 

9 
 

3.3 Kommunale planer og retningslinjer   
Området omfattes delvis av reguleringsplan og av kommunalplanens arealdel. Størstedelen av 

området er regulert til industri/lager og offentlig veg i planID 119 – «Rødskjær – Sandtorg» , vedtatt 

03.03.1972 

I gjeldene kommuneplan for Harstad kommune, vedtatt 29.04.2010, er området avsatt til 

arealformålet industri – nåværende og vannareal for allmenn ferdsel. Formålet har også 

områdebenevnelsen «Område for transportbedrifter, verkstedstjenester og salg, industriell 

produksjon og tjenesteyting, maritim mekanisk tjenesteyting». I øvrige deler av planområdet er det 

avsatt areal til friluftsområde i sjø og vassdrag, og sjøareael 

 Kommunal planstrategi 2016-2019 

 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.04.2010  

 

Figur 2. Plankart for kommuneplan Harstad. 

3.4 Statens vegvesen 
 Statens vegvesen - Ny reguleringsplan for Hålogalandsveien E-10. Fra planvarsel 

«Hålogalandsveien. Harstad – Vegparsell 10.» 13.10.2015, er ny trase for E 10 forslått 

utenom dagens trase, forbi det aktuelle planområde. 

3.5 Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms 
Kystplan for Midt- og Sør-Troms har vært ute til 1. gangs høring (12.03.15 – 30.04.15). Planen er 

behandlet og godkjent av Harstad kommunestyre 04.02.16 (Plan.id 1903684). Sjøarealene som 

inngår i denne planen er lagt ut til område for ferdsel, fiske og friluftsliv (NFFF).  Foreliggende 

reguleringsplan skal legge til rette for utfylling med påfølgende omregulering for bukta og 

strandsonen for sørlig del av Rødskjær, innenfor arealformålsområde, NFFF, i Kystsoneplanen. 

3.6 Tilgrensende reguleringsplaner 
Reguleringsplan for industriområde på Rødskjær, G.nr 27, B.nr. 1,17,22 73 og 74 – SP Maskin A/S 
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Figur 3. Plankart for reguleringsplan for industriområdet på Rødskjær 

4. Beskrivelse av planområdet 
 

4.1 Planområdet 
Planområdet ligger ca. 3.3 mil sør for Harstad sentrum, rett øst for E10 ved Sandtorg. Dagens havne- 

og industriområde er på ca. 164 mål og består av eksisterende industrivirksomhet, havn/kai, samt 

område for gravlund. Den sørvestlige delen av området er ikke i bruk, og inneholder en privat bolig 

som er i bruk i dag. Området er regulert til nærings- og industriformål, inkl. havn/kai, og det er et 

ønske om å utvide eksisterende virksomhet og legge til rette for ny aktivitet ved hjelp av utfyllinger i 

sjø mot nord, nordvest og sør. Utvidelsen berører i all hovedsak sjøareal og/eller sjønære arealer. 
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Figur 4: Planområdets beliggenhet, markert i rødt, blå strek viser kaiområde. 

 

Endelig utstrekning av havneanlegg og utfyllingsområder vil bli fastsatt i planprosess.  

4.2 Arealbruk 
Planområdet er på ca. 1000 mål, og grenser i nord, øst og sør til sjøareal. Mot vest grenser 

planområdet til E10 og skogareal som ligger rundt industriområdet vest for E10. Dagens arealbruk på 

Rødskjær er i hovedsak nærings-, tjenesteytings- og industriformål. Området som ønskes utfylt ligger 

i bakkant av tiltakshaver, SP Maskin, sitt næringsbygg på eiendom 27/71. Arealet ligger ved 

kommunal kai, samt veiforbindelse til dagens trase for E10. Arealbruken i området er i dag knyttet til 

næring, både i privat og offentlig eie.  

Massene til utfylling av områdene kommer fra utdyping av farleden og driving av tunneler i 

forbindelse med bygging av ny E10 Hålogalandsveien. Det regnes som samfunnsmessig fornuftig å 

benytte løsmasser til etablering av nye områder fremfor å måtte lage store deponiområder. Masser 

fra farleden og fra Hålogalandsveien er tidligst ventet fra og med 2018. 

4.3 Berørte eiendommer 
Innenfor planområdet ligger det i hovedsak private bolig- og næringseiendommer, men også noen 

eiendommer i offentlig eie.  Det er også fritidseiendommer og naust samt en kommunal kirkegård 

innenfor planens avgrensning.  



 

12 
 

4.4 Topografi og landskap 
Rødskjær ligger i et åpent og storskala fjord- og sundlandskap som utgjør den nordlige del av 

Tjeldsundet. Mot nord ligger Tjeldsundbrua hvor Tjeldsundet avslutter i møte med det åpne 

Vågsfjordbassenget. Over sundet mot øst ligger et langstrakt jordbruks- og åslandskap. Store 

fjellmassiv danner den ytre horisonten mot øst og sydover. Vest av planområdet er landskapsrommet 

avgrenset mot fjellmassivene Sætertinden og Haukebøtinden. Karakteristisk for landskapet i denne 

delen av Tjeldsundet er en flat og vid strandflatekyst med veksling av store åpne jordbruksflater og 

bygder. Typisk i strandsonen er større grunt-vannområder og sandstrender. Selve Rødskjær utgjør en 

landform som er en israndavsetning fra siste istid. Grunnforholdene består i hovedsak av marine 

avsetninger, morenejord og sand. Vegetasjonsbildet er dominert av bjørkeskog med innslag av 

kystfuruskog og stedvis kystlynghei i de omkringliggende områdene. Planområdet er i hovedsak 

konstruert fastmark, mens den østlige del er grasmark. Klimatisk er planområdet eksponert for vind 

fra flere retninger. Dominerende vindretninger er sydvest og vestlig retning. Planområdet er også 

utsatt for nordlige og østlige vindretninger. 

Planområdet er relativt flatt med industrivirksomhet lokalisert lengst øst på området. Selv om 

området bærer preg av eksisterende industrivirksomhet, er store deler av planområdet, da 

hovedsakelig i sør, også bestående av godt tilgjengelige friområder med umiddelbar nærhet til 

Tjeldsundet. 

4.5 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bebyggelse består i hovedsak av industri- og næringsbebyggelse, samt noen private 

boliger. Boligbebyggelsen lengst inne på planområdet er hovedsakelig fraflyttet, men benyttes til 

fritidsboliger. Bebyggelse langs E10 er hovedsakelig bebodd. Vest for veien ligger flere nærings- og 

industrieiendommer.  

4.6 Teknisk infrastruktur 
Langs E10 går det buss fra Harstad til Sandtorg/Rødskjær. Bussholdeplassene ligger rett ved avkjørsel 

til industri- og havneområdet.  

Planområdet knyttes til E10 via Rødskjærveien som går helt ut til østligste del av industri- og 

havneområdet. Veien er ca. 7 meter bred og har ikke fortau eller skiltet hastighet. Vei fra kryss ved E-

10 og inn til tiltaksområdet er kommunalt veiareal. Veiprosjektet Hålogalandsvegen vil gi vesentlige 

endringer i lokalt og regionalt veisystem.  

Inne på planområdet er det industri- og næringsarealer med lagerbygninger og administrasjonsbygg. 

Det er offentlig kaianlegg inne på planområdet. Kai ligger ved hovedleden som del av stamnettet til 

sjøs. Kaien er ISPS-sikret hvilket innebærer at det må være tilrettelagt for nødvending bakareal for å 

kunne etablere sikringsgjerder. 

4.8 Kulturminner og kulturmiljøer 
Sør for planområdet ligger Sandtorgholmen. Dette er et gammelt handelssted, som nå er i bruk til 

hotell, camping og bevertning. Handelsstedet er et av de eldste nord for Trondheim, og ble nevnt 

første gang i 1321. Det er kjent at det har vært drift på halvøya siden 1557. Stedet er privat eid og er 

karakterisert som en severdighet. Området har ikke status som fredet, men Sandtorgholmen er et 

lokalt og regionalt verdifullt område. Planen skal ta hensyn til stedets særegenhet, og har som mål å 

ikke skape negative konsekvenser. 
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4.9 Grunnforhold 
Bergarter i området er i hovedsak sedimentære, dominert av skifer. Området ligger like i grensen 

mot de større sammenhengende områder med grunnfjell av granitt og mangeritt, mot vest og sør. 

Planområdet ligger i hovedsak på en israndavsetning med lite fast berg. Grunnforholdene er av 

marine strandavsetninger og morenemateriale med grus og sand. 

5. Alternativer 
Ved krav til konsekvensutredning stilles det krav om vurdering av ulike alternativer. Harstad 

kommune har pr. i dag ingen konkrete opplysninger som gjør at det går an å beskrive et presist 

utbyggingsalternativ. Gitt områdets betydelige størrelse er det også vanskelig å angi konkret bruk av 

hele arealet i planområdet.  

Basert på opplysninger fra kommunen om lokal og regional næringssammensetning, 

tomteetterspørsel og henvendelser fra næringsaktører er det imidlertid gjort noen antakelser på 

sannsynlige virksomhetstyper som kan etablere seg i området. Dette vil i hovedsak være: 

 logistikk, gods, terminalfunksjoner, tjenesteyting, lett industri 

 havbruk/sjømat 

 skipsfart/persontransport/turisme 

Opplysningene er videre benyttet for å utarbeide noen fremtidsbilder for hvordan et område 

potensielt kan fremstå. Disse er beskrevet under 5.2 og gir grove typebeskrivelser av distinkte 

alternativer. Typebeskrivelsene egner seg godt til å synliggjøre og analysere forskjeller mellom 

alternativene i konsekvensutredning, men det endelige plangrunnlaget vil åpne for en kombinasjon 

av en eller flere alternativer. Det er denne arealbruksblandingen konsekvensutredningen skal forsøke 

å finne frem til. Videre er det ventet at arealutviklingen på Rødskjær vil endre seg over tid siden 

området kan tilby vesentlige arealreserver i flere tiår fremover.  

Alternativene vil bli videre definert og detaljert i forbindelse med konsekvensutredningen før det 

utarbeides et anbefalt samlealternativ basert på funnene i planprosessen forøvrig. Samlealternativet 

vil bli en strategisk masterplan for områdets videre utvikling.  

5.1 O - alternativet 
0-alternativet innebærer at området i store trekk videreføres som i dag. Dette alternativet 

utredes først og fremst for å gi referanseverdier i forhold til virkninger av øvrige alternativ. Det er 

en fremskrevet situasjon som beskriver Rødskjær-området i Harstad kommune dersom forslag til 

reguleringsplan for havneområdet ikke blir vedtatt.  

5.2 Alternativer som skal utredes 
Etter forskrift om konsekvensutredninger skal planarbeidet drøfte alternative løsninger. 

Alternativene skal være prinsipielt forskjellige og gi grunnlag for en ryddig politisk diskusjon om 

valg av løsninger. Som beskrevet under 2.2 foreligger det ikke konkrete utbyggingsplaner for 

Rødskjær og konsekvensutredningen benytter derfor i stedet 3 fremtidsbilder som illustrasjon på 

ulike utviklingsretninger for Rødskjær. Alle alternativene legger opp til avbøtende tiltak som å 

tilrettelegge for eksempel småbåthavn, badeanlegg, o.l. med samfunnsmessig og allmenn nytte. 

Som grunnlag for konseptutviklingen har vi lagt et rutenettsystem som deler planområdet i ruter 

á 70x140 m. Rutenettet er ikke ment som en tomtedelingsplan, men representerer i stedet en 

strukturering av området som grunnlag for langsiktig, fremtidig arealutvikling.  Rutene er 
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fleksible og kan slås sammen eller deles opp ettersom området utvikles. Rutenes størrelse kan 

også justeres. Systemet kalles derfor et flexigrid.  

 

Etablering av flexigrid er viktig for å kunne sikre akser til veier og infrastruktur samtidig som man 

lettere unngår at forslag til utvikling hindrer eller vanskeliggjør optimal utnyttelse på andre deler 

av området. Endelig utforming av området vil bli fastlagt i løpet av planprosessen.  

Figur 5: Med utgangspunkt i et rettvinklet rutenett på 70x140 m (9,8 daa) inndeles området i en grid-struktur som 

prinsipielt legger til rette for en robust og dynamisk utvikling av næringsområdet. Rutenettet inndeler området i 

fleksible byggefelter. Hvert felt (parsell) representerer et mulig bebyggelsesareal. Aktører kan erverve flere parseller 

etter behov, eller parsellen kan underdeles (70x70 m). Rutenettet strukturerer bebyggelse og funksjoner i forhold til et 

effektivt gatenett med god tilgjengelighet, og god lesbarhet hvor det er lett å finne fram. I tillegg vil bebyggelsen klart 

framstå attraktiv mot gate.  
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Figur 6: Alternativ «Log ‘n roll» 

 

Alternativ 1: Logistikk «Log ‘n roll».  

- Sjø- og landtransport, terminalområder, godssenter, pakking/termolagring. Container, roro, 

stykkgods, partilaster og bulk 

- Spesielle hensyn; teknisk infrastruktur, kraner, lave bygninger, krever lagerarealer, 

kontorarealer, krever mye kjøreareal og en god trafikkløsning, hyppig trafikk, belysning, støy 

- Typiske kjennetegn: Lav tomteutnyttelse, mange kjøretøybevegelser, tungtransport, 

utendørs lagring, lav til middels høy bebyggelse, punktstøy, homogen områdetypologi  

- Stor lokal betydning og svært stor regional betydning  
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Figur 7: Alternativ «Fish ‘n ships» 

 

Alternativ 2: Havbruk og sjømat «Fish ‘n ships»  

- Maritim teknologi, forskning og industri, utstyrsleveranser til fiske og havbruk 

- Spesielle hensyn: arealkrevende og store tekniske anlegg, kontorarealer, piper, 

bygningshøyder, lukt, støy, aktivitet i flere skala/nivåer 

- Typiske kjennetegn: store bygningsvolumer og store byggehøyder, industrianlegg med 

skorsteiner, lukket karakter mot omgivelsene, stort behov for vann- og elkraftforsyning, kan 

generere overskuddsenergi, utslipp til luft og vann, homogen områdetypologi  

- Mulighet for salgs- og engrosvirksomhet rettet mot lokal næring, forbrukere og turister  

- Utdanningsarena og expo for havbruk- og sjømatnæringen 

- Mulig grensesnitt mot kunnskapsintensive virksomheter innen forskning, laboratorier etc.  

- Stor lokal betydning og svært stor regional betydning  



 

17 
 

Figur 8: Alternativ «Ship ‘n ride» 

 

Alternativ 3: Person- og sjøveis godstransport «Ship ‘n ride»  

- Etablering av terminal for personstransport som potensiell del av regionalt knutepunkt for 

turisme/Lofotporten. Meget sentral beliggenhet mellom Lofoten, Evenes og Harstad. Mulig 

element i Nasjonale turistveier og samvirke med reiselivsdestinasjonen Sandtorv 

- Mulig senter for opplevelsesbasert hav- og fjordturisme for innkommende turister til Evenes 

- Kan kombineres med logistikkfunksjoner, næring og lett industri 

- Spesielle hensyn; miks av ulik virksomhet gir ulike krav til arealer og typologi, 

bygningshøyder, fellesarealer, kjøreareal, parkeringsplasser, grøntarealer, 

butikker/showrooms, kafeer  

- Typiske kjennetegn: åpnere profil, bredere miks av arealbruksformål, publikumsrettede 

områder, deler av området opparbeidet med blågrønne kvaliteter, lav til middels høy 

bebyggelse, differensiert områdetypologi  

- Stor lokal betydning og svært stor regional betydning  

6. Utrednings- og kunnskapsbehov 
 

5.1 Generelt 
Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i 

tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det 

fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig 

betydning for miljø og samfunn.  
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I dette kapittelet presenteres hvilke tema og i hvilket omfang det foreslås gjennomført utredninger. 

Utredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende dokumentasjon og kjent kunnskap, med mindre 

annet framgår av beskrivelsen nedenfor. Konsekvensene skal utredes parallelt med planarbeidet og 

detaljeringsgraden i utredningene tilpasses hva som er gjenstand for beslutning. Nedenfor er det 

nærmere omtalt hva som skal inngå i de forskjellige tematiske utredningene.   

Alle tema skal utredes i fullt omfang både for eksisterende situasjon (referansealternativ) samt for 

foreslått ny bruk av arealene.   

5.2 Metode 
Temaene omtales som ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke beregnes etter pris, men vurderes 

etter en skala som går fra liten til stor verdi og svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv 

konsekvens. 

5.3 Utredningstemaer 
Konsekvensutredningen skal inneholde følgende tema: 

 Miljøtekniske forhold 

 Forurensning (støy og lukt)  

 Naturmiljø og biologisk mangfold  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Landskap og estetikk  

 Trafikkforhold på land og i sjø 

 Friluftsliv 

 Nærmiljø 

 Lokale og regionale virkninger   

 Massehåndtering 

 Risiko og sårbarhet  

Tema Planbeskrivelse KU Metodikk 

Miljø- og 
geotekniske 
forhold 
(grunnforhold, 
stabilitet, 
forurensing i 
grunn etc.) 

x x Geotekniske forundersøkelse 
(Stabilitetsforhold, strømendring pga. endret 
strandsone etc.) 

Kartlegging av forurensning av grunn 
(Deponi/fyllmasser og eksiterende bunn i 
planområdet) 

 

Forurensning  X X Utslipp til luft: 
I Forurensningsforskriften kapittel 7, og T-1520 Retningslinjer 
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging defineres det 
grenseverdier og nivåer som legges til grunn for vurderinger. 
Det er utarbeidet veiledere til forurensningsforskriften og til 
retningslinjene, Veileder TA-1940/2003 og 11  
 
Forurensning av vann og sjø 
Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn, TA-2553/2009 angir grenseverdier som ut i 
fra en helsevurdering kan aksepteres av miljøgifter i jord ved 
ulike arealbruk. 
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Støy: 
Støysonekart bør utarbeides. Miljødirektoratets Veileder til 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012). 
 
Lukt: 
Lukt bør også vurderes i forhold til nærliggende 
fritidsbebyggelse, bolig, samt naturmangfold. 
 

Naturmiljø- og 
biologisk mangfold 

X X Det må gjøres en vurdering av hvordan tiltaket vil påvirke 
naturmiljøet. Det skal utføres en forundersøkelse av 
naturmiljø- og biologisk mangfold i planområdet. 
 
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase (Miljøstatus), 
Artsdatabanken, kommunens kartbaser for biologisk mangfold 
og annen kjent kunnskap benyttes også som grunnlag. 
 

Akvatisk 

 
Det akvatiske naturmiljø- og biologiske mangfoldet skal 
undersøkes, beskrives og konsekvensutredes. 
Herunder fiskeområder og gytefelt. 
 

Landlig 

 
Det landlige naturmiljø- og biologiske mangfoldet skal 
undersøkes, beskrives og konsekvensutredes. 
 

Kulturminner og 
kulturmiljø på land 
og i vann 

X X  Beskrives i planbeskrivelsen basert på kjent kunnskap fra 
Riksantikvarens database. 
 
Veileder: Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar,  
Riksantikvaren 2003.  
 
Marinarkeologiske forundersøkelser anses som nødvendig og 
bør utføres tidlig i planarbeidet.  
 

Landskap og 
estetikk 

X X  
Planen tar utgangspunkt i metodikken til Statens Vegvesens 
Håndbok V712 omfatter også landskapstemaet, der fokuset er 
«landskapsbilde» og det visuelle. 
 
Landskapet beskrives og konsekvensvurderes, samt viser 
illustrativt landskapssendringer som forårsakes av tiltaket.  
 

Infrastruktur og 
trafikkforhold på 
land og i sjø 
 

x x Veger, tilkomstveier, parkeringsplasser og annen teknisk 
infrastruktur på land vurderes og beskrives. 
 
Forhold knyttet til farleden og andre trafikkforhold knyttet til 
sjøen skal beskrives og vurderes. 
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Friluftsliv x x Områder for friluftsliv bør kartlegges etter Miljødirektoratets 
veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. 
 
Eksisterende friluftsliv skal beskrives og tiltakets påvirkning på 
dagens friluftslivsaktiviteter skal konsekvensutredes 
 

Nærmiljø x x Eksisterende nærmiljø skal beskrives og tiltakets påvirkning på 
nærmiljøet skal konsekvensvurderes. Positive konsekvenser av 
nærings- og arbeidsplassutvikling må utredes.  
 

Lokale og 
regionale 
virkninger 
 

x x Det skal beskrives eksisterende og fremtidige lokale og 
regionale virkninger planen medfører. 

Strømningsforhold x x Det skal gjennomføres en kartlegging av bølge- og 
strømningsforhold i sjøarealene. 

Massehåndtering X X Konsekvenser av mottak og bruk av masser fra farled og 
Hålogalandsvegen skal utredes 

ROS (Risiko- og 
sårbarhetsanalyse) 
 

x  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging benyttes for å kartlegge 
uønskede hendelser. 

 

Planbeskrivelsen skal omfatte alle tema som beskrevet ovenfor, også tema som skal 

konsekvensutredes. For alle tema som konsekvensutredes skal avbøtende tiltak vurderes. 

 


