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Vågan Kommune – 9611 innbyggere
Vekstvinner i Nordland i 2017 +1,8% 
24. hurtigst voksende kommune i Norge i 2017. 
8% vekst i befolkning de siste 10 år, 6% de 
siste 6 år.  Økt urbanisering 
Svolvær/Kabelvåg - 70% av kommunens 
befolkning



Sentrumsutvikling
Visjon om byen som drivkraft

1. Område for sentrumsutvikling.
2. Kuba/Svinøya – reiseliv og boliger.
3. Hjellskjæret - Næring, verksted,fiskeri
4. Boligområdene 
5. Kabelvåg/Svolvær knyttes sammen. 



ULIKE VIRKEMIDDEL 

• ANALYSER  – PLANVERK
• UTGANGSPUNKTET!

• UTBYGGINGSAVTALER
• Stiller krav til ulike infrastrukturtiltak som 

bedrer forhold for myke trafikanter
• Veiutbedring
• Kostnadsfordeling til  

Havnepromenade
• Etablering av fortau

• AREALPLAN – med plan for kystsone 
• Ivaretar områdene rundt tettstedene og 

åpner for vekst i skolekretsene
• Åpner for fritidshus/hyttebygging i 

utvalgte områder av hele kommunen
• Stiller krav om parkering

• OMRÅDEPLAN Svolvær-Kabelvåg
• Tilrettelegger for utvikling av 

næringsområder og områder mellom 
Svolvær og Kabelvåg. 

• BYPLANEN
• Stiller krav om utbyggingsavtaler
• Stiller krav om etablering av 

parkeringsplasser
• Etablering av Sykkelparkering
• Krav til etablering av utearealer
• Etablering av Havnepromenade
• Energi & Fjernvarme
• Liggeplasser for kystfiskeflåten
• Byform & estetiske krav - belysningsplan
• Byggegrunn, havnivå, klima og  nedbør

• DIALOGMØTER MED BEFOLKNING
• Temabasert

• UTVALG & PROSJEKTGRUPPER

• HØRINGER
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Vågan kommune

Det er 3,2 km fra Torg til bebyggelse i bydeler. Det er ca. 4,3 Km 
fra Torg til start av bebyggelse i Kabelvåg. 

- Det er lagt til rette for fortetting i sentrum mellom 3-6 etg. 
- Fortetting i bydelene: 
– gjennom økt BYA i delområder og mulighet for inntil 4 boenheter 
pr område uten krav om regulering

Flere store byggeprosjekt med bygårder sentralt i byen bl.a
Sjøsiden på Vorsetøya, Tinden 2, Purkholmen, Kjeøyskjæret.

- Områder tilrettelegges for eneboliger utenfor sentrum

- Nye områder i sentrum omreguleres til kombinerte formål

- Tung industri ut av byen til nytt industriområde i Osan.

BOMØNSTER I SVOLVÆR



Sentrum

Nybyen

Svinøya

Osan

Stranda



Utvikling av Svolvær sentrum
• Etablering av parkeringshus og leiligheter med «leie 

før eie» på «Meieritomta». 
• Innføring av parkeringsavgift i 2018. 
• Etablering av «Miljøgate» i Sivert Nilsens gate. 
• Flere store hotellprosjekter under planlegging-

Nytt hotell ved havna i Svolvær

Gang og sykkelvei over 
hele byen. Framtidige næringsarealer mellom Svolvær og 

Kabelvåg.
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MØTEPLASSER I SVOLVÆR

Vågan kommune

• Torget som samlende handelsplass og arrangementsplass

• Thon Hotel/Kulturhuset

• Utvidelse av havnepromenaden med kafeer og spisesteder 

• Skulpturparken Langåsen – Amfipark –Havnepark – byparkene - rådhusparken 

• Småbåthavna

• Havlykvartalet for de eldre

• Velkomsten for de nyankommede

• Idrettshaller/baner

• Ny vei til Slalombakken

• Tursti/skiløype mellom Svolvær og Kabelvåg

• Nylig utvidet Amfi-kjøpesenter

• Nye Bibliotek samt kunstsenter og gallerier

• Ny barne/ungdomsskole og Videregående skole
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Sentrumsfunksjoner, næring og 
boområder tett knyttet sammen i 
sentrum

Vågan kommune

Innen kort radius (600m) fra Rådhuset ligger alle typer tjenester

- Politistasjon m/Vegvesen - VIO –Integrering/skole - Familienhet - -

- Helsestasjon/Psykolog/Jordmor/Logoped/NAV 

- Fylkeskommunal VGS m/nytt folkebibliotek

- Havlykvartalet – bo-/og aktivitetstilbud for eldre.

- Offentlig tannhelsetjeneste og 3 private 

- Størstedel av detaljehandel, privat tjenesteyting og ulike kontorer er innenfor 

denne radius

- Vågan lokal medisinske senter er i gang,  med kommunalt legekontor, fysioterapi.

- 2 treningssentre, 

- Kino – Kulturhus – Restauranter – Kafeer – Puber -



Den beste  

kystnærings-

kommunen

31. mar. 2014 8

NÆRINGSLIV I SVOLVÆR/VÅGAN

• Fiskeindustri både i byen og  
distriktene

• Stor oppdrettskommune i  

Nord-Norge

• Stor og viktig maritim 
verkstedindustri

• Reiseliv i stor utvikling.

• Handel og tjenesteyting
• Gode kommunikasjonskanaler

• Osan Syd - Store områder 
tilrettelegges for næringsvirksomhet

• Næringslivet går godt - mange  
byggeprosjekter

• Internasjonalt rettet næringsliv
– gjennom lange tradisjoner
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HANDEL I SVOLVÆR – driver 
utviklingen i kommunen

Vågan kommune

Næringsvei – med betydelig økt viktighet 

Torget med omkringliggende butikker og Vestfjordgata –

med småbutikker har vært handelssentrum!

På 90 tallet kom Sentrumsbygget – første kjøpesenter i 

byen. Så kom Arkaden – mot Torget

Amfi – sentralt plassert ved innkjørsel til byen i 2005, sist 

utvidet i November 2017.

2017: snitthandel på kr 14.600 over landssnittet pr 

innbygger, eller 17,5% over snitt. 

I 2010 - 2,3% over landssnittet! 



Den beste  

kystnærings-

kommunen

31. mar. 2014 9

ET AKTIVT OG MANGFOLDIG KULTURLIV

• Ca. 230 frivillige lag og foreninger
• Musikk- og kulturskole
• Kunstnere og kulturarbeidere
• Kunst og kulturfestivaler
• LIAF, LINK, LIFF, Pianofestival,
• Lofoten kulturhus

• Viktige kulturinstitusjoner  
NKKS/Gallerier

• Rikskonsertene, Nordland Teater  
og Riksutstillinger

• Svolvær byteater
• ”Helsikes kvinnfolk”
• Byvandrerne

• Lofoten Voices, Kammerkoret,  
Musikkforeninger, skolekorps

• Flere musikkfestivaler bl.a
Lamholmen og Hølla. 
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SVOLVÆR OG FRIVILLIGHETEN

Vågan kommune

• Sanitetsforeningen/OddFellow/Lions Club/Soroptimistene

• Innbyggerforeningen

• Frivillighetssentralen

• Vågan Båt- og Sjøfiskeforening – VM I SKREIFISKE  

• Svolvær Idrettslag – Fotball – Handball – Svømming – Idrettsskole

• Røde Kors – alpine redningsgruppe

• Svolvær Lysets By

• Lofoten Paradetropp – Svolvær Musikkforening - Skolemusikken

• Motorsykkelklubben ”Sluken”

• Svolvær Kunstforening

• Bok i Lofoten – for barn/ungdom

• Skigruppa/Turnklubb

• Lofoten Tindeklubb, Vågal Brettklubb, Svolvær Alpinklubb - Kongstinden alpinsenter, 
Bowlingklubb, Sceneverftet, og mange mange fler! 



Svolvær’s økte attraktivitet de siste år

• Relativt mange nyetableringer innenfor opplevelser (reiseliv) de siste 

årene (dykking, havfiske, fjellturer med guide, historisk vandring, Arctic 

Trippel, Lofoten High5). 

• Stor aktivitet innenfor næringslivet generelt.

• Stor byggeaktivitet

• Nye boligtomter tilgjengelig.

• Direkte flyrute til/ fra Oslo.

• Olje – og miljøsenteret er under oppbygging.

• Art Lofoten, kreativt kontorfellesskap.

• UiT’s etablering med Naturguide studiet.

• NFK’s etablering av Reiselivsfagskolen

• Spenstige planer for nye hoteller.

• Bedre situasjon knyttet til parkering, den positive utviklingen vil fortsette.

• Bedre busstilbud til og fra Svolvær på sommeren.

• Klopping som er gjort av stier i Kongsmarka, i Svolværmarka og på 

Grønnåsen. 

• Relativt mange unge folk i byen og kommunen.

• Svolvær og områdene rundt (Kabelvåg og Henningsvær) har 

befolkningsvekst.

• Kreative mennesker.

• Samfunnene er åpne i forhold til å ta imot tilflyttere.
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NOEN AV SVOLVÆRS STORE +
• Svolvær- småby med urbant  miljø
• Hyggelige folk
• Stor aktivitet
• Økende folketall
• Sterkt bysentrum –positivt  for

distriktene
• Gode kommunikasjoner
• Vakker natur som trekker og som er 

lett tilgjengelig
• Fantastisk feriemål
• Byplan – Områdeplan - Arealplan

• Reguleringsplaner for næring og  
boligformål

• Attraktivt for både ungdom  og 
eldre å bosette seg

• I følge Ungdata fra 
Helsedirektoratet svarer 96% av 
unge i 8-10 klasse at de opplever 
Svolvær som et trygt nærområde. 
(svarprosent på 81%)

• Svolvær scorer også høyt på 
«Fornøyd med lokalmiljøet» og 
«godt tilbud av idrettsanlegg». 



Prosjekt Lysets By
http://lysetsby.no



Medvirkning
Gjennom dialog-
møter



Offentlige rom for ulike brukergrupper - Barn og Unge - Eldre

Idrettstilbud

Lekeplasser
&
Parker

Kulturskole

Kino

Kulturhus

Friområder

Gratis bruk av 
idrettsanlegg til 
barn og unge. 
Ny siste 4 år: 
Turnhall 2016
Handballhall 2016
Renovert 
flerbrukshall 2017
Kunstgressdekke 5 
stk på 5 år!
Flerbruksløype 
Kabelvåg/Svolvær
Etablert tidligere:
Ball binger i 
bydelene
Buldrevegg



Digitale Vertskaps verktøy– Google maps –
Lofoten.info & APP - Clean up lofoten kart -
Fysisk Turistinformasjon midt i sentrum



Prosjekter under utvikling

Boligprosjekt, Cuba Eiendom under bygging

Boliger på Purkholmen – prosjekt er i gang.

Kjolestugården, ferdig i 2018

Leilighetsprosjekt på Vorsetøya, 13 leiligheter, i prosess.



Noen Prosjekter som er på vent! 
Ørsnesvika (10 km fra Svolvær)



Bukkedauen – mitt i sentrum



Noen til salg!



Planer på Høring pr mai 2018 & planprogram 
revisjon Byplan 2019







2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tidslinje utviklingsprosjekter
Blå – ferdige byggeprosjekter
Grønn – parker ferdige
Gul – Igangsatte byggeprosjekter
Rosa – prosjekter i prosess



Kilde: http://kbnn.no/artikkel/bysentre-i-nord-norge





https://vimeo.com/249661290

https://vimeo.com/249661290


LOFOTEN STORFLYPLASS – NY VEKSTIMPULS 
ELLER …? 
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Vågan kommune

Takk for at vi fikk presentere Svolvær

– håper dere ble overbevist om at byen er den rette vinner

Svolvær - 2018


