
#Harstadbølgen

Velkommen til 
HARSTAD



24833
• Bystatus i 1904
• 3. største by i nord
• 4. største kommune i nord
• 120 000 innbyggere innen to timers radius med bil (tettest befolket i nord)
• Beste kommune i Troms og Finnmark i årets Kommunebarometer 

(kommunale tjenester)
• Tredje best i Troms og Finnmark i NHO-kåring (næringsliv)
• Best i nord på åpenhet – tredje best i landet 
• Kommunikasjonspris for 2020 og 2021
• Nominert til iMDIs bosetting- og integreringspris 2021
• Verdens første friby for musikere



Historiske byggeklosser



Bølger med transformasjon

1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030

Havnegata: Transformasjon fra forfallen industri til hotell, bibliotek, kulturhus og 
universitetscampus.  

Samfunnshuskvartalet: Transformasjon av offentlig 
formålsbygg, Svømmehall, galleri, Ungdommens 
hus, kulturskole, Grottebadet og voksenopplæring.

Samferdsel, sentrumsplan: utvidelse av sentrum, 
leilighetsbygg, Harstadpakken,Bjarkøyforbindelsene, 
fjernvarme og havneopprydding

Aktivitet, samarbeid,
Nye kvartaler og nye 
byrom



Fra pølser og industri - til teater 
og akademi



Historisk arkitektur – nytt innhold



Økonomisk fundament/bærekraft
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2020-2030
Sent rums-

selskap
Opprust ing av 
Generalhagen

Opprust ing 
av t orget

Ny park på Ot t ar 
Håløygs plass

Flyt emolo, og 
båtplasser

Ny 
havnepromenade

Kollekt iv-
knutepunktParkeringshus

Grat is 
Wi-Fi

Sykkelvei og 
Sykkelparkering

Kunst -
prosjekt er

Ny videregående
skole

Harst adpakken

Ny 
konsert scene

Nyt t  kjøpesent er,
boliger, parkering 

og at t raksjoner

Nye student -
boliger

Utbygging av UiT

320 nye 
leiligheter

Nyt t  hot ell

BadstuUtvikling av kjøpesent er
og sent rumslokaler

Kommunale tiltak 
– ofte i samarbeid 
med andre

Private/andre tiltak

Blåt t  visningssent er?

Ny park 
Harst adhamn

St ien 
langs 
sjøen



Harstadpakken – grønn veipakke
• biltrafikk på rv. 83 i sentrum skal reduseres 

med 40 %

• gjøre det mulig å sykle i hastigheter opp til 
25-30 km/t på sammenhengende og attraktivt 
hovedsykkelvegnett

• gi full framkommelighet og forutsigbar reisetid 
og regularitet for de viktigste bussrutene i 
byområdet

• fremkommeligheten for biltrafikken på 
innfartsvegen rv. 83 er minst like god som i 
dag



Hva er fellesnevneren
for disse prosjektene?
De hadde ikke fått byggetillatelse uten Harstadpakken…







Sentrumsplanen
Den gir forutsigbarhet, 
langsiktighet og et 
felles målbilde. 

Målet: å skape et 
bysentrum som 
fremstår som levende 
og attraktivt, og som 
kan gi bærekraftig 
befolkningsvekst for 
Harstad. 
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Fortet t ing
Fjerne overflateparkering
og utnytte sentrum bedre

Kunst 
Kunst i det offentlige
rom – Kunststien 

Byrom
Skape nye og gode byrom

Aktiviteter
Festivaler, markeder, 

arrangementer og 
aktiviteter



Fortetting og fjerning av parkeringsplasser





Nye byrom og møteplasser



Nye byrom og møteplasser



Nye byrom og møteplasser



Generalhagen – anvendelig bypark



Kunst i det offentlige rom



Nytt kjøpesenter, boliger, parkering og 
attraksjoner



Fra industri til ny bydel – men 
fremdeles industri





UiT campus 
Harstad



Hele kommunen i bruk



Innbyggere er hørt
Eksempelvis samfunnsplanen: 
• 3 store folkemøter; By- og distriktsutvikling, 

Helse og livskvalitet og Næring, nyskaping, 
kunnskap og kompetanse, med 22 innledere  
og 270 innbyggere 

• Barn og unge er involvert gjennom et eget 
opplegg. 5.-7. trinn på alle kommunens 
skoler ble invitert til å delta med tegninger 
av hvordan de ønsker å ha det i Harstad i 
fremtiden.

• Råd og utvalg er hørt

• Digital undersøkelse på kommunens 
nettsider. 

• 3600 innspill fra kommunens innbyggere!

• Egen BYlab



Arrangementer og aktiviteter 





Folkeparken med ulike tilbud



Frivillighet på alle områder



Bærekraft  

• Miljø: Harstadpakken, 
fortetting,havneoppryddinga og 
fjernvarmeanlegget, arealplanene

• Sosial: turbua, frivillighetssentral, 
lavterskel, Guttas Campus, Verdens 
første friby for forfulgte musikere



Sammen får vi til mer



Hars tad sykke lpa rk –
kommunen som medspille r



Hars tad sykkelpa rk



Demografi, kampen
om arbeidskrafta
og ungsatsing





Byen står på spranget, tar sats, er under
forvandling. Vi ser lettest de fysiske
forvandlingene. Nye bygninger, nye anlegg,
nye veier. Det som er vanskeligere å se fra
dag til dag, er endringer i mentaliteten.
Harstad vil ikke bli større enn seg selv, men
det rår en optimisme, en selvbevissthet og
en fremtidstro i byen som ikke var å ane for
noen få år siden.

Harstad blir aldri en stor småby, men den er
en mikroskopisk storby, underveis til å bli en
kompakt fremtidsby som er høyteknologisk
og grønn, raus og flerkulturell.

Bård Borch Michalsen
Harstad  - de tusen gleders by
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