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1. LANDSKAPSANALYSE 

Et landskap er alltid i forandring som følge av naturprosesser og menneskelig bruk og påvirkning 
av miljøet. Landskapsanalyse som verktøy skal bidra til å sikre verdifulle natur- og kulturland-
skap mot inngrep og sikre god lokalisering og tilpassing av utbyggingstiltak. Landskapet betrak-
tes som en ressurs for stedsutvikling og allsidig verdiskaping.  
 
I følge Den europeiske landskapskonvensjonen fra 2000, godkjent av Norge året etter og trådte i 
kraft i 2004 blir begrepet landskap definert som: 
 
Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og 
samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer.  
 
Landskap er allsidig, kompleks og rommer en rekke enkeltfaktorer, prosesser og relasjoner som 
til sammen skaper en helhet som vi oppfatter og forholder oss til og som igjen preger oss. 
 
Reguleringsplan for Engenes havn er avgrenset til et bestemt område.  En landskapsanalyse ut-
reder forhold knyttet til planområdet og omgivelsene rundt. Størrelsen på influensområdet be-
stemmes i forhold til innvirkning av tiltaket.  
 
Reguleringsplanen påvirker forhold knyttet til havneområdet både til lands og til sjøs.  Regule-
ringsplanen omfatter havneområdet, mens influensområdet vil deles i tre kontekster. Analysen vil 
ta for seg tre ulike kontekster for å skape forståelse av konsekvenser av reguleringsplanen:  
Regional kontekst 1:100000, utredningsområde 1:50000 og delområde 1:3000. 
 
Analysen skal beskrive forhold i landskapet basert på kartdata, befaring og informasjon som er 
tilgjengelig skriftlig og muntlig. Innhenting av data vil være viktig for å fastsette landskapskarak-
ter, beskrive og vurdere verdien av landskapet. De ulike kontekstene vil danne grunnlag for be-
grunnelse som skal gjøres i reguleringsplanarbeidet. Noen av elementer i landskapet kan vise seg 
å ha større betydning for regionen enn det fremkommer på reguleringsplankartet. Analysen av 
landskapet vil gi grunnlag for å sette en samlet verdi og begrunnelse. 
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2. ANALYSE  

2.1 Regional kontekst 1:100000 

 

Figur 1 Utredningsområde 1:100000.  

Rød ring viser plassering av Engenes i regionen. Den strippete rød linje viser sjøveien nord for Harstad. 
Kilde: Norgeskart.no Utredningsområde 1:100000. Rød ring viser plassering av Engenes i regionen. Den 
strippete rød linje viser sjøveien nord for Harstad. Kilde: Norgeskart.no 

 
I regional kontekst er Andørja omgitt av fjorder og sund. Andørja har fastlandsforbindelse i øst 
via Mjøsundbrua, og undersjøisk tunnel til Rolla i sør. Det er bilvei som går nesten rundt hele øya 
langs kystlinja – fra Mjøsundbrua via Sørvika og Engenes over Straumen til Årbostad. 
 
Den største fjorden i området er Vågsfjorden som er viktig sjøforbindelse for trafikk nord for Har-
stad. Sjøtrafikken passerer rett forbi Engenes og bruker neset som referansepunkt i navigering 
fra og til Harstad. Det nordvestlige hjørnet av Andørja, der hvor Engenes ligger, stikker ut i Vågs-
fjorden er viktig navigasjonspunkt for sjøfolk. I tillegg til naturgitt landskap er kirken på Engenes 
et viktig element for båttrafikken. Kirken er plassert på neset slik at dens plassering er godt syn-
lig for omgivelsene. Med sin hvite fasade i et lavlandskap omgitt av grønt eng og blått hav og 
himmel. I tillegg til visuelle viktige egenskaper har kirken viktig kulturhistorisk betydning. Plasse-
ring av kirka i den ytterste delen av øya mot Vågsfjorden viser at øysamfunnet hadde sterk til-
knytting til sjøen og trafikken som foregikk i fjorden.  
  
Landskapet på Andørja preges av høyt fjellandskap og lavlandskap langs kystlinja. Omkringlig-
gende landskap er preges av høye fjell. Andørja består i stor grad av fjellandskap, og er Nord-
Europas fjellrikeste øy med elleve tinder over 1000 moh. Langlitinden er den høyeste fjellet på øy 
i Skandinavia med 1277 moh. Andørja har en landskapssammenheng fra fjord til fjell. Det er stor 
variasjon i landskapet fra hav til høye fjell, bratt terreng i øst på øya og isbre på Langlitinden.   
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2.2 Utredningsområde 1:50000 
I denne konteksten ser vi nærmere på Andørja. Engenes ligger i den nordøstlige delen av øya. 
Andørja har en tilnærmet trapes form som nesten deles i to av fjord Straumsbotn. Straumsbotn 
er en 8 km lang fjord som skjærer inn fra nordøst på Andørja. Ytterst har fjorden en trang og 
grunn terskel på ca. 50 m bredde og 3 m dyp (Straumen). Dette genererer en sterk tidevanns-
strøm i dette området. Bassengdypet i fjorden er 60 til 70 m med maksimumsdyp på 75 m sen-
tralt i fjordbassenget. 
 

 

Figur 2 Utredningsområde 1:50000. Kilde: Norgeskart.no 

 
Øya består i stor grad av fjellandskap. De snørike fjellformasjonene er kilde for vannressurser på 
øya. Vann, bekk og myr befinner seg i nærheten av fjellandskapet. Skogsgrens er opp til ca. 400 
moh. Det flate landskapet inntil kystlinja er ressursområde. Det høye nakne fjellandskapet avtar 
gradvis mot nordvest. Brudd og kontrast i landskapet er gitt av naturens selv, men også av men-
neskers aktivitet i området.  
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Figur 3 Stilisert fremvisning av landskapet på Andørja.  

Bosetningene er konsentrert i ressursområdene langs kystlinja. Kirken på øya er plassert på Engenes.  

 
Sammenheng mellom ressursgrunnlag, bosetning og utnyttelse av ressurser leses direkte ut av 
landskapet. Plassering av bosetningene i lavlandet inntil havet er gunstig med tanke på utnyt-
telse av hav- og landressurser. Nærhet til hav og jordbruksområdet har vært viktig for å få en 
levedyktig samfunn på bosettingene på Andørja, blant annet Engenes. Bosettingsmønsteret på 
Andørja viser et bilde som er karakteristisk for mange små kystsamfunn langs den norske kysten 
– små samfunn som baserer sin eksistens på de få ressursene som er mulig å finne og skape i 
nærområdet. Slike samfunn er i dag vitne om vår fortid og en viktig bidragsyter for å forstå hvor-
dan levedyktige samfunn ble opprettet for å sikre sin eksistens. Bosetningene på Andørja er va-
riert, fra konsentrert bebyggelse til noen få enkeltstående bygg. Felles for all bebyggelse er at 
den hovedsakelig ligger inntil kystlinja unntatt noen få. 
 

2.3 Delområdet 1:3000 
Delområdet 1:3000 fokuserer på Engenes. Neset avsluttes med en form som skaper bukt og gir 
beskytter mot havbølger fra sør og vest. Takket være høydedrag gir landskapet også beskyttelse 
for vind fra de samme to retningene. Høydedraget starter fra Engenesodden og slynger seg over 
neset og videre mot fjellandskapet i sørøst. En slik utforming av landskapet har hatt stor betyd-
ning for etablering av bosetning i området. Arkeologiske undersøkelser viser at den eldste boset-
ningen på Engenes er fra jernalderen. Området som ligger vest og sør for høydedraget er nesten 
ubebodd. En helhetlig beskyttelse mot vind og bølge, som landskapet gir, har resultert i etable-
ring av boligbebyggelse øst og nord for høydedraget. Selv om høydedraget er knapt litt over 20 
meter over havet gir det ulike forutsetninger for bebyggelsesmønster og ressursutnyttelse.  
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Figur 4 Det dominerende høydedraget deler neset i to ulike soner. 

Den østlige siden er utsatt for vind og bølge og er uten bebyggelse, mens den østlige siden har lunt 
klima som gir grunnlag for boligbebyggelse og ressursgrunnlag. Kirken er plasser på toppen av 
høydedraget og godt synlig for sjøtrafikken. 

 

Figur 5 Flyfoto viser mangfold og variasjon i landskapet.  

Fra ressursgrunnlag, bruk og aktivitet på neset til helhetlig naturlandskap i bratt berg- og fjellterreng. 
Kilde: Norgeskart.no. 

 
Kontrasten mellom det naturgitte og det menneskeskapte landskapet er synlig. Den største kon-
trasten er mellom vestsiden av odden og nordøstsiden av neset som viser hvordan klimatiske for-
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hold skaper grunnlag for menneskers aktivitet og inngrep i landskapet. De ulike klimatiske for-
hold, vindfull vest- og sørsiden av Engenes og den lune bukta på motsatt side av høydedraget 
viser synlig forskjell i landskapet. Det lunte landskapet har vært ressursgrunnlag og viser bruken 
og aktiviteten knyttet til jordbruk og havn, mens det vindutsatte landskapet er til dels bare tatt i 
bruk. Det er stor sannsynlighet at landskapet på og omkring Engenes var tidligere beiteområdet, 
men grunnet mangel på dyrehold har naturen tatt tilbake det tapte landskapet.  
 
 

 

Figur 6 Kulturlandskap med boligbebyggelse og vei.  

I bakgrunnen reiser seg berg og fjell. Området preges av mangfold og variasjon i landskapet. 

 

Figur 7 Lavlandskapet på Engenes. 

Beskytter for havbølge og vind gir grunnlag for bosetning og aktivitet i det kontrastfulle landskapet.  
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Figur 8 To ulike ressursgrunnlag på Engens – landbruk og fiskeri.  

I hovedsak er det fiskeri som gir grunnlag for bosetting i området. 

 
Den største kontrasten i terrenget er mellom lavlandskapet på neset og det høye fjellandskapet 
som stiger bratt. Slike kontraster skaper spennende landskapsbilder som også forklarer utford-
ringer og ressursutnyttelsen menneskene i området har vært avhengig av gjennom historien.  
 
Bygningsmassen på Engenes er hovedsakelig eneboliger. Boligene er bygd enten i klynge eller 
står for seg selv omgitt av en større jordlapp. Langs bukta er det flere bygg fra ulike historiske 
perioder som brukes av fiskerinæringen. Den eldre bebyggelsen danner en rytmisk gjentakelse, 
mens bygningene fra vår samtid varierer i størrelse og volum.  
 
Den mest dominerende bygningen på Engenes er Andørja kirke (1914). Kirken ligger på høyde-
draget, nesten 22 meter over havet. Med sine --- meter over terreng er kirken godt synlig fra 
nord, vest og sør. Kirkens hvite farge i det blågrønne landskapet er lett synlig og brukes som sei-
lingsmerke.  
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Det største terrenginngrepet i landskapet er steinbrudd og moloen. Inngrep forårsaket av virk-
somheten i steinbruddet er fortsatt synlig. Bruddet var på odden og ble opprettet i forbindelse 
med bygging av moloen. Moloen skulle bygges av lokale steinmasser, så steinen ble hentet fra 
nærmeste berg. Moloen ble bygd på 1930-tallet. I dag gir den beskyttelse for fiskeriflåten og fri-
tidsbåter i Engenes havna.  
 

 

Figur 9 Synlige spor etter steinbrudd på Engenesodden. 

 
 

3. SAMLET VERDI 

 
Verdikriterier * ** *** **** ***** Begrunnelse 
       
Mangfold og variasjon     x Området er variert i innhold og 

funksjoner. Høye fjell, hav, ulike 
lokale klimatiske forhold, men-
neskeinngrep og uberørt natur 
skaper mangfold og variasjon. 

Tidsdybde og kontinuitet   x   Historisk viktig for fiskeri og sjø-
trafikk. 

Helhet og sammenheng   x   Bosettingsmønster varierer fra 
klynge til enkeltstående bygg. 

Brudd og kontrast     x Brudd mellom menneske inngrep 
og uberørtnatur. Kontrast mel-
lom vest- og østsiden av neset 
forårsaket av landskap og klima. 

Tilstand og hevd    x  Godt synlig tilstedeværelse av 
fiskerinæringen og vedlikehold 
av kulturlandskap. 
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Inntrykksstyrke og 
utsagnskraft 

    x Kraftfull møte mellom naturele-
menter – hav og fjell hvor men-
neskebosetning klarer å finne 
ressursgrunnlag på små flater. 

Lesbarhet   x   Tydelig utvikling av stedet frem-
kommer av bygningsform og ut-
trykk som er lett å knytte til 
ulike kulturhistoriske perioder.  

Tilhøringhet og identitet     x Sammenblanding av bygninger, 
funksjoner og virksomheter viser 
en utvikling som var sterk gjen-
nom 1900-tallet – kirke, molo, 
flere bygg for fiskeri. Sterke 
kjennetegn av norsk kystsam-
funn. Har engasjert næringsliv 
og interessegrupper. 

 
Området preges av kontraster forårsaket av sammenblanding av landskapsform og klimatiske 
forhold. Helheten i landskapet varierer, men er på grunn av store forskjeller inntrykksfullt. Enge-
nes har beholdt kulturhistorisk dimensjon som tradisjonelt var å finne langs den norske kysten. 
Den hvitmalte kirken på toppen av høydedraget er blitt viktig for sjønavigering i området. Videre-
føring av kvaliteter på Engens har betydning for kulturhistorie og havtrafikk. Fremtidige tiltak i 
området bør ta hensyn til den allerede etablerte bygningsmønster og ikke har store volumer som 
vil sette i fare den tydelig posisjon og betydning av Andørja kirke. 
 

3.1 Konsekvenser av planforslaget 
Konsekvenser vurderes i forhold til de konkrete fysiske tiltak som er i dag (0-alternativ) og tiltak 
som tillates i det nye planforslaget (planforslag). De fysiske tiltak deles i tre geografiske grupper: 
• Havn-sjøareal – tiltak i sjø 
• Havn-kaiareal – tiltak langs sjø 
• Bygg og infrastruktur i planområdet 
 
Summen av tiltakene vises i egen verdi-tabell. 
 

HAVN - Sjøareal 

 0-alternativ Planforslag 

Omfang Middels positivt (++++) Stort positivt (++++) 
Verdi Middels positiv konsekvens (++) Meget stor positiv konsekvens (++++) 

 
Dagens sjøareal innenfor havna er for lite for de største fiskebåtene som hører til Engenes havna. 
Dybden i havna er heller ikke tilfredsstillende for de båtene som legger til kaia. Tross de tekniske 
utfordringene er dagens sjøareal viktig for utvikling av Engenes som fiskerihavn. Regulerings-
planforslaget som legges ut på offentlig høring vil forsterke landskapsbilde av Engenes som havn. 
Antall og størrelse på båtene som legger til kaia vil bli større. Det vil sikre stedets fremtid som 
havnested. Derfor får planforslaget det høyeste verdi mht. videreføring og forbedring av dagens 
landskapsbilde. 
 
 
 
 
 
 

HAVN - kaiareala 
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 0-alternativ Planforslag 

Omfang Middels positivt (++++) Stort positivt (++++) 
Verdi Middels positiv konsekvens (++) Meget stor positiv konsekvens (++++) 
   

 
Nåværende kaiareal oppfattes som middels positivt for denne delen av landskapet. Tidligere ut-
glidning av jord i forbindelse med utdypning av sjøarealet viser hvor usikker er grunnen. Dagens 
løsning kan ansees midlertidig. Derfor vil de tekniske løsningene for å stabilisere grunnforhold ha 
meget stor positiv konsekvens for å ivareta det menneskelige inngrep. Planforslaget vil sikre en 
permanent løsning som vil hindre utglidning av landskapet. 
 

BYGG OG INFRASTRUKTUR 

 0-alternativ Planforslag 

Omfang Stort positivt (++++) Stort positivt (++++) 
Verdi Meget stor positiv konsekvens (++++) Meget stor positiv konsekvens (++++) 
   

 
I landskapsbildet er kirken på Engenes viktig element for skipstrafikken i området. Dagens be-
byggelse og kulturlandskapet gir kirken stort rom slik at den kommer frem. Bygningene i plan-
området viser ulike perioder i utviklingen av kystsamfunnet og passer godt i det store landskaps-
bildet. Planforslaget vil ivareta alle de nevnte kvalitetene i landskapet ved å ikke tillatte byg-
ninger som vil skjerme for kirken, samt at alle nye tiltak innenfor planområdet må vise kon-
sekvensene av varige fysiske inngrep.  

 

OPPSUMMERING 

 0-alternativ Planforslag 

Omfang Middels positivt (+++) Stort positivt (++++) 
Verdi Stor positiv konsekvens (+++) Stor (++++) 

Konsekvenser på planområdet ved å sammenholde områdets verdi og omfang.  

 
Planforslaget vil ha stort verdi i utvikling av Engenes havn. De foreslåtte tiltakene vil styrke Eng-
enes som fiskerihavn. Planen vil ikke endre på de positive egenskapene i landskapet. Både de na-
turlige og menneskeskapte landemerker vil beholde sin karakter. Bevaring av kulturminner er 
viktig for videreføring av det positive landskapsbildet – Andørja kirken som seilingsmerke. 
Den nye planen vil sikre bedre utnyttelse av landskapet og innføre bedre tekniske løsninger som 
skal sikre stabile grunnforhold og videreføre det kvalitetene i det store landskapsbildet. 
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