
 

 

Lyngenløftet- 
et helhetlig 

stedsutviklingsprosjekt    



 

 

Oppmerksomheten rundt 
Lyngen vokser både sommer 
og vinter, og Lyngen og Lyngs-
alpene er internasjonalt kjent 
som ski-destinasjon, poten-
sialet innenfor turisme er 
stort.   
 
Kommunen tilbyr god kvalitet 
på tjenester innen helse og 
oppvekst, samt en meget ak-
tiv frivillig sektor. 
 
Det er et økende behov i for-
hold til arbeidsplasser og     
lokal verdiskapning.  
 
                                             

Gjennom stedsutviklings-
prosjektet Lyngenløftet har 
kommunen tatt aktivt grep. 
Lyngenløftet er et helhetlig 
stedsutviklingsprosjekt for å 
videreutvikle Lyngseidet og 
Lyngen til et attraktivt områ-
de for innbyggere, turister og 
næringsliv.  
 
En overordnet målsetting er 
økt bosetting, sysselsetting og 
merkevarebygging.  
 
Lyngen kommunestyre har av-
satt betydelige midler til ar-
beidet. 
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Innledning 
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Hva er Lyngenløftet ? 

Et helhetlig stedsutviklingspro-
sess for å styrke Lyngen som 
reiselivsdestinasjon og bolig-
kommune. 
 

Skal stimulere til bolyst og 
næringsetablering. 
 
 

Prosjektet omhandler om-
dømmebygging, strategi for 
reiselivsutvikling, arealforvalt-
ning, transportmønstre. 
 
Lyngen kommune utvikler en 
områdeplan for Lyngseidet 
som tar opp i seg de langsikti-
ge visjonene og mer omgri-
pende endringene av sentrum.  
 



 

   Fremtidsbilder  Lyngseidet sentrum 
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Figur 1 Fremtidsbilde sentrum: Aktiviteter og program på Lyngseidet, Arkitektgruppen CUBUS 

Figur 2 Illustrasjon 3D modell, Strandveien og sjøfronten, Arkitektgruppen CUBUS 



 

 Fremtidsbilder Lyngseidet sentrum 
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Figur 3 Illustrasjon 3D modell, Kirken, Prestelvparken, Parkveien, Giævergården Arkitektgruppen CUBUS 

4 Illustrasjon 3D modell, Lyngenhuset, promenade, Elektro-Sport, Slippen, allemnninger.  Arkitektgrup-
pen CUBUS 



 

 Utdrag fra konseptplan vedtatt i kommunestyret  

Parkveien 

Parkveien videreutvikles som 
”bygdegata” og forlenges slik at den om-
fatter området fra Myra helt ned til fjor-
den. Veien avsluttes med en offentlig 
plass og en mindre pirkai som strekker 
seg ut i fjorden. Langs Parkveien skal 
planen tilrettelegge for økt utnyttelse av 
allerede bebygde tomter, samt ny bolig-
bebyggelse i nedre del av Prestegårds-
jordet.  

Prestelvparken  

Parken styrkes som bevegelses-, opp-
holds- og aktivitetsarena gjennom for-
bedret universell utforming og styrking 
av eksisterende og dannelse av nye lek- 
og aktivitetssoner i samspill med eksis-
terende vegetasjon.  Midt i parken ved 
dammen etableres det et mindre amfi. I 
området langs Parkveien samt for 
Strandveien 11 skal planen tilrettelegge 
for noe økt utnyttelse av allerede utbyg-
de tomter. Planen skal også tilrettelegge 
for noe utvidelse av overnattingstilbud 
nord i parken; på Gjestegården. Det skal 
vurderes å etablere en skibro mellom 
Giævermarka og parken, for å styrke 
forbindelsen mellom fjell og sentrum.  

Strandveien 

Strandveien skal i større grad enn i dag 
definere "sentrum" gjennom 
å utformes som en tofelts miljøgate, fra 
krysset ved det gamle bakeriet til sør for 
dagens Rådhus med gode fortau på beg-
ge sider. Langs Strandveien skal planen 
tilrettelegge for ett stopp-i-gate for rute-
buss i hver kjøreretning, samt opprett-
holde muligheten for noe parkering 
langs vei. Nye og eksisterende adkoms-
ter til bebyggelse vil bli vurdert. Sen-
trum av Lyngseidet skal kobles bedre til 
Karnes og Furuflaten gjennom at gang- 
og sykkelen nordfra forlenges helt fram 
til der miljøgaten er planlagt startet, ved 
Rådhuset.    
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Foreslåtte plangrep: 



 

 Utdrag fra konseptplan vedtatt i kommunestyret 

Promenade 

En offentlig tilgjengelig havnepromenade 
med mellom god bredde skal etableres 
langs sjø, på utsiden av gammel og ny 
bebyggelse og vil binde sammen all be-
byggelse fra småbåthavna til fergekaia, 
og skal gi bedre tilkomst til sjø både for 
grunneiere og offentligheten. Det vil 
være mulig å bygge over promenaden 
for nye bygg på Slippen og tomta for 
Antongården, men i planet over allmen-
ningen slik at offentlig ferdsel skal opp-
rettholdes og ikke miste sjøkontakt. Be-
byggelse mot promenade skal søkes å 
ha en utadrettet virksomhet på bakke-
plan, som styrker promenadens rolle 
som en aktiv og attraktiv sone. 

Tilkomst til sjø 

To ”allmenninger ” etableres med til-
hørende kai; “Torgkaien” som en for-
lengelse av Parkveien og 
“Aktivitetsallmenningen” nord for Slip-
pen. Et garderobeanlegg etableres i til-
knytting til en allaktivitetskai med på 
den nordre allmenningen. I sør etableres 
“Torgkaien” med ca 20 m lang pir for 
betjening av større næringsbåter tilknyt-
tet lokalt fiskeri. Kaien skal utformes og 
dimensjoneres for kunne gi tilkomst for 
varetransport fra båter til biler. Som en 
forlengelse av piren vil det kunne etable-
res flytebrygger for å forbedre havneka-
pasiteten for større  
 

Småbåthavn 

Det skal etableres en småbåthavn for 
gjesteparkering i tilknytning til allaktivi-
tetskaia, som flytebrygger med utligge-
re. Tiltaket kommer etter innspill fra Fyl-
keskommunen i regionalt planforum, og 
er supplement til utkast planprogram til 
høring 
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Mer informasjon på; lyngen.kommune.no. Lyngenløftet.  



 

 

 

Lyngen kommune 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dersom du har spørsmål eller innspill i 
forbindelse med Lyngenløftet,  
ta kontakt med prosjektleder;  
 
jorunn.nyheim@lyngen.kommune.no 
Telefon nr; +47 91 71 74 30 
 
Du finner Lyngenløftet på facebook; 
 
www.facebook.com/lyngenloftet 
 
 
 
 

Vi ønsker dialog med  
våre innbyggere 

Kontakt oss gjerne på e-post  
eller lik oss på 

www.facebook.com/lyngenkommune 
 

 

Ansvarlig utgiver: Lyngen kommune v/rådmannen.  
 
 

https://www.facebook.com/lyngenkommune

