
Vedlegg 1:  Utkast til tiltaksplan for Hamnvik Tettstedsområde 
   Stedsanalyse for Hamnvik tettsted, Ibestad kommune, oktober 2014. Helt Grønn AS arkitektur og landskap 

Strategier for Hamnvik tettsted  Tiltak    
      

 Område/Sted Tiltak Kostnadsanslag Deltagere i tiltak 
     

 Område 1   Hamnvik handelssted 
og stranda 
Identitet, historie, aktivitet, 
gjestfrihet 

1.01  Bedre skilting til handelsstedet fra riksvegen 
1.02  Turveg mellom kommunehuset og Handelsstedet 
1.03  Turveg Handelsstedet - Torvsjåhågen - Jensdalen 
1.04  Uteplass på vegen utenfor butikken i Hamnvik 
1.05  Kyststi mellom handelsstedet og småbåthavna 
1.06  Vurdere tomter for reiselivstiltak langs fjæra 

Aktuelle tiltak kan 
kostnadsberegnes når 
de blir skissert 
nærmere, og når 
innholdet blir tydeligere 
beskrevet og avgrenset. 

Hvem som har ansvar, 
hvem som bør delta eller 
uttale seg i planleggingen 
og hvem som skal bidra 
praktisk eller økonomisk 
til å gjennomføre tiltaket. 

 Område 2  Sentrum 
Møteplass, hverdag og fest 

2.01  Flytte ballbinge til innerst på "Torget" 
2.02  Bygge skateanlegg ved gapahuken på "Torget" 
2.03  Ordne parkering, torgplass og beplantning, "Torget" 
2.04  Rive/dempe murvegg, ny gangatkomst innerst, "Torget" 
2.05  Gatepreg på hovedvegen med tosidig fortau. 
2.06  Ensidig trerekke som helhetstrekk langs (bak) fortauet 
2.07  Oppholdssted/møteplass ved Joker og Matkroken. 
2.08  Oppholdssted/utsiktsplass og park ved Gamlebanken 
2.09  Opparbeide parkeringsområde/trær mot Rådhuset 
2.10  Opparbeide innfallsport til sentrum fra sør (område 12) 
2.11  Utvide andedam/skøytebane og bygge turstier i parken 
2.12  Anlegge parsellhager øverst i parken 
2.13  Opparbeide parkeringsområdet foran Joker 
2.14  Parkmessige tiltak og møteplass ved Galleri Kafé 
2.15  Ungdomsklubb i egnet lokale i sentrum 
2.16  Utleieboliger nært sentrum/ned mot fjorden 
2.17  Nytt omsorgsenter med service i eller nært sentrum 

Dette vil neste steg, f. 
eks. en Stedsutviklings-
plan, gi svar på. 
Det meste som skal 
gjennomføres må 
innarbeides i 
økonomiplanen og 
prioriteres der. Noe kan 
finansieres av andre 
myndigheter og noen 
tiltak vil finansieres i 
samarbeid med 
organisasjoner, private 
næringsdrivende eller 
grunneiere. 

 

 Område 3   Idretts- og kultur-
anleggene ved skolen 
Frivillighet, identitet, 
arrangementer, folkehelse 

3.01  Ny tursti fra skolen inn til sti fra Årnes til Buvegen 
3.02  Gjenbruk av den gamle barneskolen 
3.03  Rive/gjenbruke den gamle ungdomsskolen 
3.04  Vurdere kvaliteter i den gamle framhaldsskolen 

 
 

 

 
1. God mobilisering, deltagelse og medvirkning 
 

2. Styrking av Hamnvik som kommunesenter og som senter for folk i 
hele kommunen. 

 

3. Skape et mangfoldig sted for aktivitet og arrangementer på torget 
og i parken. Utvikle attraktive tiltak for unge. 

 

4. Samarbeide med og bygge opp rundt lokale næringsutøvere for 
styrking av tilbud og for videre etablering og utvikling. 

 

5. Søke samarbeid med regionale aktører om videre 
tettstedsutvikling. 

 

6. Plassere og utvikle utleieboliger for tilflyttere og unge i sentrum. 
 

7. Utvikle boliger for seniorer, omsorg og service i sentrum. 
 

8. Gjøre kontakten med havet og handelsstedet viktigere og mer 
tilgjengelig fra sentrum og boligområdene nær sentrum. 

 

9. Identitet. Forsterke karakteren innad i hvert område og 
tydeliggjøre forskjellene på områdene i tettstedet. 
 

Prioritere 
 

Velge noen tiltak som kan gjennomføres og gi resultater raskt.  
- Det er viktig at det skjer noe. 
Velge noen tiltak som gir effekt for mange. - Det mobiliserer. 
Velge ut hovedsatsningsområde(r) med tiltak over tid og basert på 
langsiktig innsats. - Det øker gjennomføringsevnen 

 

Tenke helhet 
 

Planlegge andre tiltak så de gir best mulig effekt i forhold til 
tettstedsstrategien. 

 

 Område 4   Området mellom 
sentrum og skolen 
Identitet, historie, bolig 

4.01  Beholde preget av variert småhusbebyggelse. 
4.02  Beholde områdets grønne preg med store trær 
4.03  Unngå å utvide bebyggelsen til dypere belter her 
4.04  Ta vare på karakteristiske boliger og anlegg 

  

 Område 5   Ibestad kirkested 
Næringsutvikling på 
historisk grunn 

5.01  Ivareta og styrke det karakteristiske bygningsmiljøet 
5.02  Anlegge kyststi/gangtrase langs fjæra 
5.03  Styrke muligheten for kompetanseutvikling 
5.04  Utvikle opplevelser basert på stedets dype historie 

  

 Område 6   Årsand - Årneset 
Kulturlandskap, fjære. 
Identitet, historie, bolig 

6.01  Beholde kulturlandskapets åpne preg ned mot fjorden 
6.02  Konsentrere ny bebyggelse i beltet ovenfor vegen. 
6.03  Vurdere kyststi mest langs fjæra herfra til Årneset. 
6.04  Unngå ny bebyggelse innover i Årsandskogen 
6.04  Ta vare på tunpreg og gårdsbebyggelse. 
6.05  Vurdere camping knyttet til friluftsanlegget på Årneset 
6.06  Sikre gangtraseer gjennom boligfeltet på Årneset 

  

 
Strategiene skal være det som samler innsatsen. De skal inneholde 
noen utfordringer som kommunen og Hamnvik tettsted kan strekke 
seg etter. Strategiene må være gyldige over tid, men de må revideres.  
 
Tiltakene skal prioriteres. De tiltakene som blir prioritert føres opp i 
rekkefølge i handlingsplanen for tettstedsområdet. Der føres det opp 
for hvert tiltak hvem som har hovedansvaret for gjennomføringen, 
hvilke andre deltagere (bedrifter, organisasjoner, grunneiere, 
avdelinger, myndigheter etc) som skal være med. Det må anslås hva 
tiltaket vil koste (arbeid, utstyr) og hvordan denne kostnaden skal 
finansieres (hvem bør bidra med ressurser?) Det må også angis et 
tidspunkt for gjennomføring. 
 
Politisk prioritering. Ved den politiske behandlingen anbefales det at 
noen tiltak prioriteres og innarbeides i økonomiplanen (f. eks. fem til ti 
tiltak). Formannskapet kan være styringsgruppe. I noen tilfeller bør det 
lages egne styringsgrupper for tiltakene der næringsliv eller andre er 
sentrale aktører. Handlingsplanen bør rulleres gjennom politisk vedtak 
hvert år. Det er viktig for å holde trykket oppe i satsingen. 

 Annet 7.01  Forskjønne nærmeste del av den undersjøiske tunnelen 
7.02  Utvikle det rike turstinettet videre gjennom bebyggelsen 
7.03  Undersøke hva innbyggere i tettstedet ønsker prioritert 
7.04  Undersøke hva andre innbyggere ønsker for tettstedet 
  

  

 


