
5-minuttersbygda Stedsutvikling, Lyngseidet



I dag

Kort om Lyngen

Om grønne tiltak: Klimatiltak som delprosjekt

Planprosess – fra ord til handling

• Fullførte tiltak
• Områdeplan Lyngseidet

Eksempler



Kort om Lyngen

• Ca. 2900 innbyggere

• Halvøy med landskap preget 
av Lyngsalpan

• Ligger øst for Tromsø

• Kommunesenter: Lyngseidet



Lyngenløftet

Stedsutvikling Lyngseidet

Langsiktig plan for å utnytte stedets iboende 
kvaliteter

Videreutvikle Lyngseidet til det beste for 
kommunens innbyggere, næringsliv og turister

Stor grad av medvirkning fra innbyggere, 
næringsdrivende, lag og organisasjoner

Flere delprosjekter (der blant «5-
minuttersbygda»)



5-minuttersbygda

Klimatiltak fra 2016
• Gjøre Lyngseidet mer tilgjengelig for myke trafikanter

• De fleste reiser innad på Lyngseidet skal kunne gjennomføres på 
under 5 minutter, til fots, på spark, sykkel eller ski, både for 
kommunens innbyggere og besøkende
• Gjøre veien til skolen tryggere for barn og unge
• Flere hvilesteder for eldre



Kommunal planprosess



Planprosess –
fra ord til
handling



Planstrategi – klima og miljø

• Planstrategi: 
kartlegge 
planbehov
• «Hvor er vi?»



Planprosess –
fra ord til

handling II



Hovedtrekk i 
Samfunnsplanen

• Næringsutvikling og sysselsetting
• Boligpolitikk
• Samferdsel

3 satsningsområder

• Folkehelse
• Likestilling
• Klima og miljø

3 gjennomgående perspektiver



Samfunnsplan – Klima, miljø og samfunnsikkerhet

• Samfunnsplan: 
Hvor vil vi? 
Hvordan skal vi 
komme oss dit?



Planprosess –
fra ord til

handling III



Planens nytte er 
betinget av at:

Politikere ser plan som et 
styringsverktøy for å komme fra 
der vi er, til der vi vil være.

Politikere ser sammenhengen 
mellom plan og økonomi.

Politikere føler eierskap til plan.



Planstrategi – Områderegulering Lyngseidet

Planstrategi 2016-2019:
5.5 Sentrumsarbeid
I gjeldende kommuneplan er sentrum satsningsområde. Arbeidet inkluderer flere andre satsningsområder som barn og unge, næring, folkehelse og 
bolig. Det er avsatt ressurser i  økonomiplanen for fortsatt sentrumsarbeid de nærmeste årene. 
Målet med dette helhetlige arbeidet er å aktivt arbeide med hovedutfordringen befolkningsnedgang. Innledningsvis ble det utarbeidet en sosiokulturell 
stedsanalyse som la grunnlaget for en politisk konseptplan som pekte ut 6 satsningsområder. 
For å få realisert disse har man iverksatt områderegulering av Lyngseidet. Denne planen vil legge opp til fortetting av boliger og næring, møtesteder 
og strandpromenade. Det er lagt opp til en deltakende prosess med involvering av grunneiere, barn og unge, folkehelse, lag og foreninger og 
regionale myndigheter. 
Parken og Parkveien gjennomgår oppgraderinger. Videre er Strandveien og strandpromenaden viktige. Det vil i løpet av 2016 bli ansatt en 
prosjektleder i 3 år. 

Utfordringer:
•Trafikk, nærings- og boligbebyggelse

Planbehov:
•Områdeplan m/senere detaljreguleringsplaner



Grønne tiltak i Områdeplan Lyngseidet

Områdeplan Lyngseidet:

Fokus på å få ned biltrafikk i 
sentrum

• Grønne traséer til fjell og sjø

• Gang- og sykkelsti langs 
Strandveien og Parkveien

• Havnepromenade



Strandveien



Sykkelhus



Parken som knutepunkt



Takk for meg!


