
Stedsutvikling i Aust-Lofoten

• Hva har vi gjort i Kabelvåg og Svolvær.
• Kan en utnytte erfaringer fra Vågan når en drar i gang et 

arbeid i Lødingen?

• Tor Henriksen
– Styreleder i Vågan Næringsforening.
– Prosjektleder for Aust-Lofoten prosjektet.
– Daglig leder i Lofothavn AS.
– Styreleder i Fast Hotels AS. 



Premisser og kvaliteter som har bidratt i 
utviklingen av Svolvær og Kabelvåg

• Sjøen og torskefiskeriene.

• Fiskevær og kystkulturen.

• Har hatt kultur for å ta i mot mye folk.

– I 1896 deltok 32.000 fiskere.

– I årene etter annen verdenskrig deltok 15 – 20.000 fiskere. 

• Har vært nødt til å utvikle seg med «størrelsen» på båtene.



Premisser og kvaliteter som har bidratt i 
utviklingen av Svolvær og Kabelvåg

• Vågar – med en 1000 årig historie.
• Kabelvåg – først med bypreg i Lofoten.
• Svolvær etablert for 100 år siden.

• Stor aktivitet – sesongpreget –
• Knapphet på arealer.

– Kort avstand mellom bratte fjell og sjøen

• Kommunalt planverk fornyet – Utfordrende å holde tritt med ønsket 
utvikling 

• Ønske om fortetting og det å skape møteplasser – Har vært 
grunnleggende etter 1990



Ulike årsaker til at steder ønskes utviklet –
Kabelvåg



Kabelvåg Torg - Marked – Handel
Båter var sentralt



Fra fiskevær – Til urban og attraktiv by 
– Er det mulig?



Utviklingen av Svolvær fra 1990
• Ny E10 med Nonshaugtunnelen – slutten av 70-tallet og utover på 

80-tallet.
• Tilfeldigheter på begynnelsen av 90-tallet.

– Rivelsrud på tomtejakt
– Entusiaster så muligheter i gammel brygge.
– Ordfører og havnesjef med ideer og tro på fremtida.

• Endringer medfører ofte muligheter men også motstand.
– Skulle en fattig kommune bruke penger på kaipromenade?
– Skulle den samme kommunen bruke penger på bru til Lamholmen?
– Stor motstand mot flytting av fergekaia fra sentrum.
– Hvor høyt skulle byggene langs havnepromenaden være?
– Hvor høyt skulle Thon Hotell få lov til å bygge?
– Skulle det bygges kjøpesenter i sentrum eller i Osan?





Siste del av 80 tallet og begynnelsen av 90 
tallet var vanskelige år.

• Mange ville rive gammel brygge - Kommunestyret var på befaring
• Steinar Molvik – ordfører i perioden 1983 – 1995 – forhandlet med 

Jan Rivelsrud ang. tomt til et nytt Rica Hotel.

• Utløste bygging av Lamholmenbrua
• Havnepromenaden
• Restaurering av brygga som i dag er Anker Brygge

• Rica Hotel – Første kjedehotell i Svolvær
• Ferdigstilt 1995
• Åpent tre måneder i året de første årene. 



Det startet med ny bru, kai promenade, 
den gamle brygga ble til Anker Brygge, og 

i 1995 kom Rica Hotell



Lokale investorer tok tak

Thorshavn – Svolvær Brygge osv. 

• Private investorer tok tak.

• Første nye bygg langs Havnepromenaden - 1999

• Næring og leiligheter

• Initiativtakere Kurt Arne Mosand, Stian Kilvær og 

Frank A. Jensen.

• Salget var ikke lett.

• Svolvær Eiendom (Drechler og Svenning) var sentrale 

i arbeidet med å få Thon Hotell og Amfi til Svolvær



Thorshavn



Rivelsrud - Thon - Ringnes har etter hvert 
ønsket å bygge (investere) i Svolvær



19.09.2006 – Ja til 10 etasjer
• Etter mange års arbeid godkjente Vågan Kommune 

rammene for Kulturhus og Thon Hotell i Svolvær
• 10 etasjer – Etter mange «kamper»
• En «liten» trang tomt midt i sentrum og ved havna.
• Stort engasjement blant næringslivet i Vågan 

medførte et bidrag på kr 10 mill til kulturhuset
• Erik Drechler og Hugo Bjørnstad.



Resultatet ble møteplasser og handel
Torg, handelssenter, kulturhus og Thon 

Hotell



Hvilket utgangspunkt har Lødingen?



Knutepunkt og nærhet til sjøen 
Innfallsporten til Lofoten og Vesterålen



Mange likhetstrekk mellom Lødingen i 
dag og Svovlær/ Kabelvåg i 1990.

• Lødingen har det meste av det som Lofoten 
har.

• Mulighet til å utvikle sentrum mot sjøen.
• Muligheter for fortetting.
• Møteplasser kan utvikles.
• E 10 – Fergeleie. «Inngangsporten til Lofoten 

og Vesterålen»



Vi forsøker å ta med en del av de 
erfaringer vi har gjort i Vågan når 

Lødingen skal utvikles.
• Innbyggerne i Lødingen hadde mistet trua på 

bedre tider.
• Innbyggere og næringsliv ser ut til å få tilbake 

trua på at den negative utviklinga kan snus.
• To tre større virksomheter er i positiv utvikling.
• Lokale investorer er villige til å satse.
• Sjømatfestival, Lofoten Insomnina Race og andre 

lokale arrangementer blomstrer.



Utfordringer knyttet til statlige føringer.

• Kollektivtilbud er vanskelig å få til – Vi er for få 
innbyggere.

• Boligpolitikk er vanskelig
– Hvordan kan samhandling mellom stat, kommune og 

private utviklere bedre tilpasses situasjonen i den 
enkelte region?

– For få ledige boliger er en utfordring for Aust-Lofoten.
• Avgiftsnivået på kortbanenettet medfører at det 

er vanskelig å få til nye flyruter. 


