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SAMMENDRAG  

På vegne av Torggata AS søker vi med dette om oppstartsmøte med Sortland kommune i forbindelse 
med oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Strand fergeleie, Gnr.1 Bnr. 33, 262 og 325, på 
vestsiden av Hinnøya. Det aktuelle planområdet omfatter følgende eiendommer: 

 Eiendom 1/33 eies av Sortland kommune. Areal: 4,6 daa (bare deler vil antakelig inngå i 
planen  

 Eiendom 1/ 262 eies av Karl-Gustav Sverre Nilsen. Areal: 0,7 daa 
 Eiendom 1/ 325 eies av KS Torggata AS. Areal i dag: 22 daa 
 Eiendom 1/21: eies av Arnulf Tiller Nilsen, areal ca. 2,7 daa  
 Eiendom 46/1, riksveg eies av Statens Vegvesen. Areal innen varslet planområde: ca. 7,6 daa 

 

1. FORMÅLET MED PLANEN 

Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsnære boliger med høy bokvalitet i tilknytning til 
det gamle fergeleiet på Strand. Intensjonen er å bygge opp en ny bydel med tilhørende lekeplasser, 
offentlig rekreasjonsområde/ friområde langs sjøen, småbåthavn og trygg kryssing av riksvegen. 
Området har gode bokvaliteter og kort veg til skole, barnehage, buss og butikk. 

 

2. PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET VIL FÅ VIRKNINGER UTENFOR 

PLANOMRÅDET 

Anslått areal for hele planområdet det foreslås varslet oppstart for: ca. 100 daa.  

Planområdet tenkes avgrenset slik: 

 I sør: søndre eiendomsgrense 1/33 
 I vest: kote -10 
 I øst: østre eiendomsgrense 46/1 (riksveg) med noe utvidelse i nordre og søndre område, der 

det kan bli aktuelt å etablere fotgjengerkryssing og/ eller ny adkomst 
 I nord: søndre grense av eiendom 1/74  
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Forslag til planavgrensning ved varsel oppstart 

 

Dagens situasjon: 

Området på nedsiden av riksvegen er i dag ubebygd, med unntak av et naust i tilknytning til 
eksisterende molo i sør.  

Tilgrensende område på overside av riksveg består av skole med tilhørende busslomme, barnehage, 
forretning og en enebolig samt låve. Lengre opp i skråningen ligger et felt med eneboliger og 
rekkehus. 

 
Foto fra planområdet sett fra sør mot nord (google streetview)  
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Foto fra planområdet sett fra sør mot nord (google streetview)  

 

3. PLANLAGT UTBYGGINGS PÅVIRKNING UTENFOR PLANOMRÅDET 

3.1. Utsikt/ sol 

Utbygging av det aktuelle området vil i liten grad få konsekvenser for eksisterende bebyggelse, da 
det bare er én enebolig rett på oversiden av vegen. Ellers er det skole og næringsbygg langs overside 
av veg. For den ene eneboligen vil utbygging kunne medføre noe begrenset utsikt. Utbygging har 
ingen konsekvens for solforhold i eksisterende bebyggelse.  

3.2. Trafikk 

Utbygging vil medføre noe økt trafikk på riksveg. Selve riksvegen har imidlertid god kapasitet. 
Etablering av ca. 100 boliger vil kreve etablering av ny adkomst fra riksvegen og en trygg kryssing av 
riksvegen for gående og syklende. Det må etableres god tilknytning til buss. Løsning for disse 
anleggene må utformes i samarbeid med Statens Vegvesen, jfr punkt 4. Det må utarbeides 
trafikkanalyse i tidlig fase av planarbeidet, som grunnlag for drøfting av utforming.  
 

I Byplan Sortland ligger det rekkefølgekrav om etablering av g/s veg over Sortlandbrua før nye 
byggeområder med krav om detaljregulering kan bygges ut. G/s veg kan etableres uten 
reguleringsplan. Det er stort behov for etablering av slik g/s veg, uavhengig av dette planarbeidet. 
Det forutsettes derfor at dette tiltaket er etablert før det blir aktuelt å starte utbygging på nedside av 
riksveg på Strand. Det blir ikke aktuelt å stille rekkefølgekrav om etablering av g/s veg over brua i 
detaljreguleringen.  

3.3. Friområde/ rekreasjon/ lek 

Opparbeiding av friområde langs fjæra med strandpromenade med god tilgjengelighet gjennom 
offentlig fotgjengerkryssing/ undergang av riksvegen vil gi et positivt tilskudd til eksisterende boliger 
på Strand. Også etablering av småbåthavn innen området vil bli et positivt tilskudd til området. 

3.4. Natur 

Ettersom området ikke er utbygd i dag vil tiltaket medføre nedbygging av eksisterende natur. 
Vurdering av påvirkning på naturmangfold må gjøres som del av planarbeidet. Det er ikke registrert 
vernede naturområder eller rødlistede arter innen planområdet. Utenfor planområdet er det 
registrert et område for sjølaksefiske i lakseregisteret. 
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3.5. Kultur 

Det eneste registrerte kulturminnet som berører planområdet er automatisk fredet lokalitet 71735, 
som ligger like nord for Nordbergvegen. Kulturminnet må tas hensyn til i ny plan.  

 

3.6. Teknisk infrastruktur 

Det må etableres el-nett og VA anlegg hvor området knyttes til eksisterende kommunale system:  

 Det må legges til rette for ny trafo innen planområdet.  
 Eksisterende vannledning, som ligger parallelt og på nedsiden av riksvegen, må ivaretas i 

planen. Denne har god kapasitet til å betjene utbyggingsområdet.  
 Sortland kommune jobber med å etablere pumpestasjon innen planområdet samt 

avløpsledning for videreføring av avløp til renseanlegg i sør. Overløp og overvann skal 
fortsatt ledes direkte til sjø. Dette anlegget må ivaretas i ny plan.  

 

4. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 

 Det ønskes etablert ca. 100 boenheter i leilighetsbygg på 3-4 etg.  
 Bebyggelsen tenkes brukt som støyskjerm mot rv. 85, for eksempel kan det her anlegges 

garasjer 
 Det må etableres ny adkomst til byggeområde på nedside av riksveg ihht vegnormalen. Mest 

aktuell lokalisering av nytt kryss vurderes å være i nord, i tilknytning til eksisterende kryss ved 
Nordbergveien. Lyskryss som prioriterer riksvegen vil her kunne være aktuelt.  

 Det tenkes etablert trygg kryssing av riksveg til skole, barnehage og butikk på oversiden. Ihht 
byplanen skal det anlegges undergang i sør, i tilknytning til småbåthavn. Det er utarbeidet 
forprosjekt for undergang (se illustrasjoner under), men i forbindelse med utarbeiding av 
gjeldene reguleringsplan for Hålogalandvegene ble denne av Statens vegvesen vurdert til å 
være for dyr og for lavtliggende (kote +1,7 moh). I tillegg var krysningspunktet vurdert å ligge 
under grensen til å kvalifisere til gangfelt, da det er under 20 kryssinger i makstimen, og få 
fotgjengere med særskilte behov. Konklusjonen ble derfor at undergang ikke ble inkludert i 
reguleringsplan for Hålogalandvegen, men det er allikevel aktuelt å etablere god belysning, 
utbedring av eksisterende avkjørsel til småbåthavn samt fjerning av vegetasjon slik at bilister 
kan ta hensyn tog redusere farten dersom det er aktivitet av myke trafikanter på stedet.  
Tiltaket kan bli mer aktuelt i forbindelse med denne planen, da utbygging på nedsiden vil 
medføre økt antall krysninger. Men løsning må i så fall utføres slik at den faktisk blir brukt. 
Konkret løsning for kryssing av riksvegen må utformes i dialog med Statens Vegvesen 
gjennom planprosessen, basert på trafikkanalyse.  

 Strandsone ønskes opprettholdt som offentlig tilgjengelig friområde med strandpromenade 
 Det tenkes regulert småbåthavn i søndre del av området, på kommunal tomt 
 Det må tilrettelegges for god og trygg adkomst til buss 
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Plan fra foreløpig forprosjekt av undergang ved fergeleiet, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Tverrsnitt fra foreløpig forprosjekt av undergang ved fergeleiet, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengdesnitt fra foreløpig forprosjekt av undergang ved fergeleiet, 2015 
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5. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 

5.1. Utbyggingsvolum 

Det er tenkt etablert til sammen ca. 100 boenheter med variasjon i leilighetsstørrelser. Samlet 
utbyggingsvolum vil bli anslagsvis 15 000 m2 inkludert garasjeanlegg.  

5.2. Høyder 

Boligbebyggelsen er tenkt etablert som leilighetsbygg/ lavblokker i 3-4 etasjer. Ihht 
kommunedelplanen skal utfylling ligge på kote 5, med mindre annet konkretiseres i detaljregulering. 
Aktuell høyde utredes og konkretiseres i detaljregulering.  

5.3. Bebyggelsesstruktur 

Bebyggelsesstruktur vil drøftes gjennom planprosessen. Det er viktig å etablere en struktur som 
sikrer god utsikt fra alle boligene, sol på private og felles uterom samt tydelig skille mellom offentlig 
sone mot sjøen og private arealer mellom husene. I tillegg er det viktig å skape sosial tilhørighet ved 
å etablere gruppering av bebyggelsen, slik at enhver boenhet tilhører et naboskap.  

3 eksempler på aktuelle bebyggelsesstrukturer: 

1. Lamellstruktur 
 Beskrivelse: bebyggelsen organiseres som en lang rekke lameller på tvers av strandlinjen. 

Parkering løses under hver enkelt blokk. Felles privat uterom mellom 2 og 2 blokker, på 
samme nivå som strandsonen. 

 Fordeler: denne strukturen er åpen i forhold til bebyggelse og området bak, og vil ikke 
hindre utsikt fra eksisterende utbyggingsområde eller vegen. Det nye området vil i stor grad 
integreres i eksisterende struktur. Bebyggelsen vil få en homogen utforming med 
likeverdige bokvaliteter i alle byggene, med fokus på utsikt og sol. Uterom på bakkeplan gir 
gode vekstvilkår for vegetasjon. 

 Ulemper: den åpne strukturen medfører at støy fra riksvegen vil belaste uterom internt i 
området. Vind vil også kanaliseres mellom lamellene, og vil kunne medføre redusert 
kvalitet på uterom. Strukturen kan virke monoton med lite variasjon i kvaliteter. Utydelig 
forskjell mellom felles privat uterom og offentlig friområde langs sjøen fordi de ligger på 
samme nivå.  

 Prinsippskisse plan og snitt som viser bolig, felles uterom og parkering: 
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 Referanseillustrasjon: Fagereng i Tromsø 

 
2. Kamstruktur  
 Beskrivelse: bebyggelsen struktureres med tett rygg mot riksvegen i øst, og åpen struktur 

med lameller mot vest, som hestesko. Parkering legges under bebyggelse og felles uterom, 
som omkranses av bebyggelse. Fordeler: tydelig, romdannende struktur som gir gode, lune 
og solrike uterom. Bebyggelse skjermer mot støy fra hovedvegen. Felles privat uterom oppå 
p-dekket gir nivåforskjell mellom privat og offentlig uterom, hvilket etablerer et tydelig skille. 
Ulemper: felles uterom oppå p-dekket gjør det vanskelig å få store trær til å gro. Området 
blir noe mer avskåret fra bebyggelsen bak pga vegg mot øst, og blir mer «seg selv nok». 
Boliger mot veg må utformes med oppholdsrom mot stille side. 

 Prinsippskisse plan og snitt som viser bolig, felles uterom og parkering (2 alternativer): 
 

 
 

3. Referanseillustrasjoner: skisseprosjekt Bjerkakerfjæra og Perpetuum i Tromsø 
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4. Punktstruktur 

 Beskrivelse: boligene organiseres som punkthus tilknyttet «øyer» av parkering med felles 
uterom oppå. 

 Fordeler: variert struktur som gir mye rom for individuell utforming av det enkelte bygg og 
leilighet. Mye fasade og dermed gode muligheter for innslipp av lys, luft og sol. Tydelig 
romdannende struktur med sterk grad av tilhørighet i det enkelte nabolag. Muligheter for 
lokal vindskjerming i eksponerte retninger. Tydelig skille mellom privat og offentlig uterom 
pga nivåforskjell. 

 Ulemper: felles uterom oppå p-dekket gjør det vanskelig å få store trær til å gro. Stor 
variasjon i kvaliteter på boenhetene; ikke alle vil få sol og utsikt. 

 Prinsippskisse plan og snitt som viser forhold til felles uterom og parkering: 

 
 Referanseillustrasjoner: skisseprosjekt Kræmer brygge og Bjerkaker sjøpark. 

 

6. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 

Sentral beliggenhet med naturlig fortetting av områder med kort reisevei til sentrum samt spesielt 
gode vilkår for bokvalitet pga nærhet til sjøen, sol og utsikt.  

Utnyttelse av eksisterende sosiale infrastruktur med skole og barnehage på Strand.  

Opparbeiding av gode offentlige anlegg med strandpromenade, havn og fotgjengerundergang under 
riksveg, som vil øke kvaliteten for eksisterende bebyggelse.  

Utfylling i sjøen forutsetter vurdering av stabilitet, dokumentasjon på at det fylles ut med rene 
masser og prosjektering av planlagt utfylling. 

7. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER 

Tiltaket medfører utfylling i sjø, som vil endre områdets karakter. Utfylling vil framstå som et nes på 
en, i dag, lang og rett strandlinje. Utforming av fyllingsfront må utføres på en kvalitativ god måte, i 
tråd med krav i Byplan for Sortland. Det blir viktig at sjøfronten legger til rette for allmenn bruk og 
kontakt med vannet.  
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8. FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN, EVT GJELDENDE REGULERINGSPLANER OG 

RETNINGSLINJER OG PÅGÅENDE PLANARBEID 

Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan for området, hvor arealet er avsatt til friluftsområde. 
På overside av veg er det regulert bolig, offentlige bygg og næring. Området nord for Nordbergvegen 
er ikke regulert, men er avsatt til bolig i KPA.  

Tiltaket er i strid med Byplan for Sortland, hvor området er avsatt til småbåthavn og 
næringsvirksomhet, og vil derfor utløse krav om konsekvensutredning jfr. punkt 13. Vi mener 
imidlertid at det er gode grunner til å regulere det aktuelle området til boligformål istedenfor næring: 

 Strand er i dag et veletablert boligområde, som har butikk, skole og barnehage. Området har 
i tillegg gode bokvaliteter i form av utsikt, sol og nærhet til sjøen. Det vil være positivt å legge 
til rette før økt boligbygging på Strand. 

 I Byplan for Sortland er det lagt inn et stort nytt boligområde, B20. Området har et areal på 
ca. 209 daa. Store deler av dette området er eksisterende jordbruksareal. Etter at byplanen 
ble vedtatt er det gjort nytt vedtak om at flere striper på til sammen ca. 50 daa innen B20 
skal beholdes som jordbruksområde. Dette gjør det vanskelig å bygge ut området til bolig på 
en effektiv måte. Jfr. utdrag fra gårdskart (NIBIO) under er store deler av området i dag 
landbruksjord. 

 Det er registrert 4 kulturminner innenfor B20, som vil sette premisser for bruk av området 
 Det er i dag ingen av grunneierne eller utbyggere som har planer om raskt utvikling av B20. 

Det er derfor sannsynlig at området vil bli liggende på is i nærmeste framtid.  
 Det bør vurderes å beholde B20 til landbruksareal, i hvert fall i første omgang. Området på 

nedside av veg har mer åpenbare bokvaliteter, med nærhet til sjøen, og kan bygges ut først. 
Det vil på sikt være mulig å bygge ut B20 til boligformål, dersom det blir behov for ytterligere 
fortetting på Strand.  
 

    
Jordbruksareal (oransje, NIBIO, gårdskart) og kulturminner (merket med «R», Askeladden) innen B20  

 I forbindelse med utarbeiding av Byplan ble det gjort barnetråkk registreringer ved Strand 
skole som viser at barn fra boligområdet, skole og barnehage i stor grad bruker den gamle 
fergekaia, og fjæra på sørsiden av denne, til lek og opphold. Dette viser at det allerede i dag 
er behov for å få realisert trygg fotgjengerkryssing over riksvegen. Dette tiltaket ble ikke 
konkretisert i forbindelse med at SVV utarbeidet plan for Hålogalandvegen, men vil kunne bli 
et rekkefølgekrav i forbindelse med utvikling av området på nedsiden av vegen. 

 Etter av Byplanen ble vedtatt er det etablert et stort, sjørettet nærings- og industriområde 
«Holmen» like nord for Sortland, på Hinnøya. Det pågår også regulering av område N/F 1 
nord for Sortland, på Langøya. Behovet for sjørettete næringsarealer på Strand er derfor blitt 
redusert etter at byplanen ble vedtatt.  



 
NOTAT 

side 11 av 14 

8.1. Byplan for Sortland 

 
Utsnitt av gjeldende Byplan Sortland, vedtatt 03.09.15, planområde merket med svart firkant 

 

 Området er avsatt til SH20: småbåthavn og N20: Næringsvirksomhet 
 I tillegg er det avsatt turvegtrasé gjennom området, som skal fortsette opp i fjellsiden langs 

Strandheia, mot sørøst.  
 Det skal etableres undergang for fotgjengere  
 I sør er det avsatt et område SI20 for teknisk infrastruktur 

8.2. Reguleringsplaner: 

 

Samlet bilde av gjeldende reguleringsplaner, planavgrensning vist med rødt 
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8.2.1. Reguleringsplan for Strand sentrum (vedtatt 20.08.87) 

 

 

Formål:  

 På nedside av veg: «friluftsområde», «forretning» og «småbåthavn»  
 Kjøreveg, gang og sykkelveg 
 På overside av veg: «Offentlige bygninger» (skole, idrett og barnehage), «bolig», «forretning» 

og «friområde» 

8.2.2. Reguleringsplan for Rv 85 Sortland bru-kryss Sigerfjordvegen  (vedtatt 22.09.16) 
 

 

Formål:  

 Kjørveg, annen veggrunn, gang – og sykkelveg 
 LNFR 
 Næring 
 Bustad 
 Hensynssone bevaring kulturmiljø 
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8.2.3. Del av F1, Strand sentrum (29.05.08) 

 

Formål: «byggeområde for forretning» og «felles avkjørsel» 

 

8.2.4. Bebyggelsesplan Strand B1 (vedtatt 28.09.06) 

 

Formål: «bolig» med tilhørende grønt- og trafikk 

9. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET 

Statens vegvesens (SVV) interesser vil være avgjørende for utforming og lokalisering av ny adkomst 
til området og fotgjengerkryssing av riksvegen. Viser til beskrivelse av problemstiller rundt etablering 
av ny adkomst samt kryssing av riksveg for fotgjenger under punkt 3 og 4.  

10. HVORDAN SAMFUNNSSIKKERHET SKAL IVARETAS, BLANT ANNET GJENNOM Å 

FOREBYGGE RISIKO OG SÅRBARHET 

 Det må etableres gode anlegg for kjørende, gående og syklende i tråd med vegnormalen fra 
SVV, for å unngå trafikkfare.  

 Det må sikres nødvendig høyde på uterom og bebyggelse i forhold til havnivåstigning, for å 
unngå flom.   

 Området ligger under marin grense, og det bør gjøres grunnundersøkelser for å sikre at det 
ikke er forekomster av kvikkleire.  

 Området omfattes ikke av aktsomhetsområder for skred eller steinsprang.  
 Det utarbeides ROS analyse i tilknytning til planarbeidet. 
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11. HVILKE BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE SOM SKAL 

VARSLES OM PLANOPPSTART 

 Statens Vegvesen 
 Fylkesmannen i Nordland 
 Nordland Fylkeskommune 
 Sametinget 
 NVE region nord 
 Barnerepresentant i plansaker 
 Vesterålskraft AS 
 Telenor 
 Reno-Vest 
 Naboer jfr naboliste levert fra kommunen 

12. PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING FRA BERØRTE FAGMYNDIGHETER, 

GRUNNEIERE, FESTERE, NABOER OG ANDRE BERØRTE 

 Oppstartsmøte med kommunen 
 Varsling av oppstart planarbeid: annonsering i lokal avis samt Sortland kommunes nettside, 

e-post/ brev til offentlige myndigheter og berørte parter 
 Offentlig ettersyn av planforslaget 
 Evt. naboskapsmøte dersom krav fra kommunen. Det kan være aktuelt å arrangere workshop 

på skolen på Strand, og kartlegge behov for tilgang til sjø, snarveger osv. fra lokale brukere 
 Kunngjøring av godkjent plan 

13. VURDERINGEN AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER, OG HVORDAN KRAVENE I TILFELLE VIL KUNNE BLI 

IVARETATT  

Planen vil utløse krav til konsekvensutredning ihht forskriftens § 6: 

«Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

…«b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen» 

Det aktuelle tiltaket er i strid med overordnet plan, og inngår i vedlegg 1 punkt 25: «Nye bolig- og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.» 

Det må utarbeides planprogram og konsekvensutredning for tiltaket. Aktuelle utredningstema vil 
være trafikk, støy og friluftsliv.  

KILDER 

 Sortland kommune 
 Google 
 NVE Atlas 
 Asplan Viak kartet 
 Forskrift om konsekvensutredning 2017 
 NIBIO, gårdskart 


