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INTRODUKSJON
• Behovet for å regulere Unstad
• Mål for stedsanalysen: «å forstå stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter»
• 5 analysetema: Historie, Natur og landskap, Bebyggelse og funksjoner, Tilgjengelighet og Opplevelse, ønsker og bruk
• Arbeidet med stedsanalysen - sommer/høst 2015
• Påfølgende oppstart av reguleringsplanarbeidet

• Yttersida

BAKGRUNN FOR ARBEIDET

• Landbruk, natur, strand og landsbyaktig bebyggelse

Unstad står oppført i kulturminneplan for
Lofoten. Her står det skrevet:
«Automatisk fredete kulturminner og nyere
tids kulturminner. Bebyggelsen utgjør et tett
bygningsmiljø fra slutten av 1800-tallet og
tidlig 1900-tall som omfatter gårdsbebyggelse
med våningshus og driftsbygninger, samt
ei naustrekke og kirkegård ved havet. Den
tette konsentrasjonen av våningshus står på
toppen av en gårdshaug med utbredelse på
omlag 90 x 400 meter. Gårdshaugen er trolig
fra middelalderen. Tre langhus og tilhørende
gravfelt nærmere bakkefoten mot nord viser
kontinuiteten i gårdsbebyggelsen bakover til
jernalderen. Stående bebyggelse og levninger
av tidligere bebyggelse ligger i et kulturlandskap
med steingjerder og vegetasjonsendring som
et tydelig skille mellom innmark og utmark.
Innmarka på Unstad er forøvrig karakteristisk
ved mange spor etter tidligere teigdeling.
Landskapet på Unstad er et lukket og lett leselig
rom, der mange udaterte grophus i strandvollen
av rullestein nord for bebyggelsen og et strandet
forsøk på veibygging til Eggum også er en del
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Landskapet på Unstad er et lukket og lett leselig
rom, der mange udaterte grophus i strandvollen
av rullestein nord for bebyggelsen og et strandet
forsøk på veibygging til Eggum også er en del
av særpreget. Veifaret er oppført i verneplanen
for Vegminner i Nordland, utarbeidet av Statens
vegvesen – Nordland i juli 2000.»
(Kulturminneplan Lofoten)
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Den yndige og fredelige bygda Unstad
ligger i den nordvestlige delen av Vestvågøy
kommune. Stedet defineres som en del av
«Yttersida» i Lofoten. Unstad er flatt og frodig,
men omkranset av fjell på tre sider. I vest åpner
norskehavet seg.

«Automatisk fredete kulturminner og nyere
tids kulturminner. Bebyggelsen utgjør et tett
bygningsmiljø fra slutten av 1800-tallet og
tidlig 1900-tall som omfatter gårdsbebyggelse
med våningshus og driftsbygninger, samt
ei naustrekke og kirkegård ved havet. Den
tette konsentrasjonen av våningshus står på
toppen av en gårdshaug med utbredelse på
omlag 90 x 400 meter. Gårdshaugen er trolig
fra middelalderen. Tre langhus og tilhørende
gravfelt nærmere bakkefoten mot nord viser
kontinuiteten i gårdsbebyggelsen bakover til
jernalderen. Stående bebyggelse og levninger
av tidligere bebyggelse ligger i et kulturlandskap
med steingjerder og vegetasjonsendring som
et tydelig skille mellom innmark og utmark.
Innmarka på Unstad er forøvrig karakteristisk
ved mange spor etter tidligere teigdeling.

Ei historisk viktig bygd. Kulturminner.
Naturopplevelser. Ulike brukergrupper. Få
fastboende. Fritidsboligeiere. Surfecampen
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• Et av Lofotens mest attraktive utfartssteder
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Unstad står oppført i kulturminneplan for
Lofoten. Her står det skrevet:
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Den yndige og fredelige bygda Unstad
ligger i den nordvestlige delen av Vestvågøy
kommune. Stedet defineres som en del av
«Yttersida» i Lofoten. Unstad er flatt og frodig,
men omkranset av fjell på tre sider. I vest åpner
norskehavet seg.
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har behov for et serviceanlegg. Boligbygging.
I hvilken grad, på hvilken måte. Hvilke
retningslinjer/rammer skal settes for bygging
på Unstad. Hvordan ta vare på det som gjør
bygda til et særegent sted samtidig som stedet
gis muligheten til å utvikle seg, ha flere ben å
stå på. Hvordan samle ulike brukergrupper?
Beskrivelse av stedet, hvor det ligger.
Kvaliteter og utfordringer. Konkrete ønsker om
boligbygging og et serviceanlegg for surferne
ved stranda. Gode løsninger for toalett og
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har behov for et serviceanlegg. Boligbygging.
I hvilken grad, på hvilken måte. Hvilke
retningslinjer/rammer skal settes for bygging
på Unstad. Hvordan ta vare på det som gjør
bygda til et særegent sted samtidig som stedet
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OMRÅDEAVGRENSNING
Det er foretatt en områdeavgrensning for stedsanalysen. Avgrensningen viser det området
analysen i hovedsak har konsentrert seg om. Men i flere tilfeller, ved behov, har analysen også

HISTORIE
• Sikkert bebodd før 1350
• Gården Unstad er omtalt tidligere enn noen
annen gård i Borge og Valberg
• Folketellingene fra begynnelsen av 1800-tallet
utover mot 1900-tallet: Viser økende
folkemengde
• Topp i 1930-årene: Rundt 350 personer
• Behov for egen skolekrets og skolebygg fra år
1861. Unstad kirkegård etablert i 1928
• Godt samarbeid og sterk felleskapsfølelse
• Rodde fiske for Eggum og senere Mærvoll
Bilder fra Bygdebok for Borge og Valberg

SAMLET
HISTORISK KART - 1869
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HISTORISK KART - 1959

Figur 3.2. Unstad
1869

Figur 3.2. Unstad
1959

HOVEDKRYSS

HOVEDKRYSS

BEBYGGELSESLINJER

BEBYGGELSESLINJER
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1869 - SAMLET BEBYGGELSE

• Unstad har fra gammelt av hatt et landsbypreg
• Husene samlet tett i en klynge
• I kjernen av bygda: Bebyggelse på begge sider av
veiene
• Utover langs veiene: Bebyggelse kun på en side

1959 - UTVIDET TETTSTED

2015 - DAGENS SITUASJON

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
SAMLET
1. Bosetning-aktivitetsområde, datert til
middelalderen
2. Gårdsanlegg, datert til jernalderen
3. Gårdsanlegg, datert til jernalderen
4. Gravminne, datert til jernalderen
5. Gravminne, datert til jernalderen
6. Bosetning-aktivitetsområde, datert til
den yngre steinalderen
7. Bosetning-aktivitetsområde, ukjent
datering
8. Eldre stein- og torvhus på UnstadMolla, før 1537
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SEFRAK-BYGNINGER
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SEFRAK-BYGG MED MELDEPLIKT
9. Hus, 1875-1899
10. Fjøs, 1850-1900
11. Hus, 1900
12. Fjøs, 1775-99
13. Hus, 1840
14. Fjøs, 1840
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AUTOMATISK FREDET
KULTURMINNE
SEFRAK-BYGG - MELDEPLIKT
HOVEDKRYSS
SEFRAK-BYGG - ANNET
BEBYGGELSESLINJER
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13. Hus, 1840

14. Fjøs, 1840

9. Hus, 1875-1899

10-11. Fjøs, 1850-1900 og hus, 1900

12. Fjøs, 1775-99

Kuttet form, ukjent dato

Klassisk, tidlig 1900-tall

Klassisk, tidlig 1900-tall

Kuttet form, tidlig 1900-tall

LØSMASSER OG MARIN GRENSE

RASFARE

• Løsmassekart
• Tykke strandavsetninger
• Havnivå

• Aksomhetskart for snø- og steinskred
• Fare for skred i store deler av området

3.0
NATUR OG LANDSKAP

3.0
NATUR OG LANDSKAP

NATUR OG LANDSKAP

TYKK STRANDAVSETNING
TYKK MORENE
RANDMORENE
BART FJELL, STEDVIS TYNT
SKREDMATERIALE

AKSOMHETSOMRÅDE RAS

FORVITRINGSMATERIALE

UREGISTRERT
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• Landskapskarakter
• Beiteområder
• Lite vegetasjon

UNSTAD - STEDET I LANDSKAPET

LANDSKAPSKARAKTER
Landskapet på Unstad er kontrastfylt. Her
møtes mektige fjell, strand og beitemark.
Landskapsrommene kan best beskrives som
et tydelig lukket rommet, som definerer selve
stedet, og åpningen mot havet som et totalt
åpent rom. Denne kontrasten gjør Unstad til et
spesielt sted.

HELNING
Landskapet i selve bygda er flatt, men det heller
gradvis ned mot sjøen, spesielt mot vest. Her
har vannåren/bekken fra fjellet sitt utløp. Dette
området er også utsatt for flomfare.

• Et tydelig stort og lukket rom
• Åpner seg opp mot havet

3.0
NATUR OG LANDSKAP

3.0
NATUR OG LANDSKAP

LANDSKAPSFORM/KARAKTERISTIKK

FARGEPALETT
Det er en helt tydelig fargepalett på stedet. Det
er grønne beitemarker både på beiteflaten og
langs fjellsidene. Bygningene varierer mellom
rødt og hvitt hovedsakelig, men også oransje
og grønn.
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OPPLEVELSESROM
SIKTLINJER OG LANDEMERKER

3.0
NATUR OG LANDSKAP

3.0
NATUR OG LANDSKAP

• Siktlinjer og landemerker
5

4

3
GAMMELSKOLA /
UNSTAD CAMPING

UNSTAD
KIRKEGÅRD

2

1

GAMMELVEIEN

MÅLESTOKK 1:10 000
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SIKTLINJE 1 - MØTET MED UNSTAD

SIKTLINJE 3 - KJERNEN AV LANDSBYGDA

SIKTLINJE 2 - MOT UNSTAD KIRKEGÅRD

SIKTLINJE 4 - FRA STRANDA TIL FJELLET

SIKTLINJE 5 - ET GLIMT AV GAMMELVEIEN

BIOLOGISK MANGFOLD
VANN - POTENSIELLE FLOMSONER

REGISTRERTE NATURTYPER OG ARTER
INON - INGREPSFRIE NATUROMRÅDER
I fjellet.

•VIKTIGE
INON:
Inngrepsfrie naturområder
NATURTYPER
Skjellsand og naturbeitemark.
• Viktige naturtyper: Skjellsand og naturbeitemark
ARTER AV SÆRLIG STOR
•FORVALTNINGSINTERESSE
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse: Rødlistet
Rødlistede arter - ingen er livstruede.
• Arter av stor forvaltningsinteresse: Svartelistet

3.0
NATUR OG LANDSKAP

3.0
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• Vann
• Fare for flom og havnivåstigning

ARTER AV STOR FORVALTNINGSINTERESSE
Svartelistet art.
SKJELLSAND
NATURBEITEMARK

INON

BUESTARR
BLEIKSØTE
STRANDKJEKS
ØSTERURT

TROMSØPALME
SKJELLSAND

NATURBEITEMARK

INON - INNGREPSFRI
NATUR
VIKTIGE NATURTYPER

FLOMSONE

ARTER AV SÆRLIG STOR
FORVALTNINGSINTERESSE
(RØDLISTA)
ARTER AV STOR
FORVALTNINGSINTERESSE
(SVARTELISTA)

INON

VANN
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VEINETT/TRAFIKKSITUASJON
VEIER
OG TRAFIKKSITUASJON

•
•
•
•

Kommunale veier og Fylkesveien
Problemområder
Hovedkryss bom
Avstander i kryss

5.0
TILGJENGELIGHET

5.0
TILGJENGELIGHET

4m

6,5 m
8,3 m
15,75 m
4m

2,4 m

4m

PROBLEMOMRÅDER

PROBLEMOMRÅDE

KOMMUNAL VEI

BYGG

FYLKESVEI

AVSTANDSMÅLINGER

MÅLESTOKK 1:20 000
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ÅPEN SPØRREUNDERSØKELSE
•
•
•
•
•
•

Medvirkning
56 besvarte
50/50 kvinner og menn
Størstparten 25-44 år
Stor andel 45-65 år
39 % har eiendom på Unstad

SPØRSMÅL
• Beskriv Unstad med tre ord
• Hva er det beste med å bo/være på Unstad?
• Hvilke kvaliteter/særpreg har Unstad?
• Hva tror du besøkende og turister setter pris på?
• Når du er på Unstad, er det noe du savner / mener
mangler / tror kunne bedret opplevelsen?
• Hva bør Unstad være kjent for i fremtiden?
• Hvis du kunne ønske; Hvordan vil du at Unstad skal
utvikle seg?

Fredfult
Historisk bygd
Nostalgi
Autentisk
Ryddig
Yttersie
Global perle Surfing
Camping tur
Naturglede
Ro i sjela
Sau
Hav
Unikt
Konfliktfylt
Fredelig
Avslappende
Fin plass
Vakkert
Naturlig
Forlatt
Vakkert
Magisk
Sjeldent
Bølger
Lite
Sårbart
Vakkert
Nostalgisk
Flott
Historierikt
Naturskjønt
Vill natur
Vilt
Vakkert
Særegent
Barnevennlig
Freskt!
Vakkert
Spennende
Trangt

Annerledes
Vill
Våt
Vakker
Fasinerende
Lærerikt
Vakkert
Steilt
Variert
Vakkert
Vakker
Spesiell
For mye trafikk nå
Vakkert
Sjelefred
Unikt
Vakkert sted
Gode
barndomsminner
Fint turterreng
Vakkert
Vilt
Værhardt
Vilt
Storslagent
Unikt
Stille (en sjelden
gang etterhvert
som
surferne har
overtatt)
Vilt
Vakkert
Stille
Fint
Deilig
Beste sted på jord
Landskap
Energi
Skjønnhet

Stille
Fint
Deilig
Storslått
Unikt
Spesielt
Hjemplass
Idyllisk
Slekt
Vakkert
Trivelig
Populært
Godt
Bra
Fint
Goldt
Vindfullt
Travelt
Spektakulært
Karrig
Verdifullt
Strand
Vakkert
Avkobling
Eksotisk
Harmonisk
Spennende
Naturskjønt
Vakker
Vilt
Forsømt
Vakkert
Goldt
Ekstremt
Paradis på jord
Surf
Fin
Natur
Sommerlys
Vindfull

Rekreasjon
Vakkert
Kulturlandskap
Landbruk
Surf
Kompiser
Dårlig grusvei
Surf
Vakkert
Ekte
Vakkert
Unikt
Sjarmerende
Fritt for alle
Friskt
Naturskjønt
Fredelig
Storslagent
Vakkert
Autentisk
Storslagent
Goldt
Eksotisk
Unikt Dyrkamark
Bygdekjerne
Strand
Vakker
Trenger folk og hus
og bonden
Nydelig
Vakkert
Fredet
tetthusbebyggelse
Sjøutsikt

9.

10.

Marker det du mener er «hjertet» i bygda:

BYGDAS FINESTE HUS

”HJERTET I BYGDA”

Statistic
Total Responses

Marker det du mener er bygdas fineste hus:

Value
46

Statistic
Total Responses

Value
44

11.

12.

Marker 1-2 sosiale steder/møteplasser:

STEDER HVOR FOLK LIKER Å OPPHOLDE DEG

SOSIALE STEDER/MØTEPLASSER

Statistic
Total Responses

Marker 1-2 steder hvor du liker å oppholde deg:

Value
44

Statistic
Total Responses

Value
43

13.

Marker 1-2 steder hvor du ikke liker å oppholde deg:

STEDER HVOR FOLK IKKE LIKER Å OPPHOLDE DEG

Statistic
Total Responses

Value
36

OPPSUMMERINGSKART
FLOMFARE
Strandsonen og sørvestlig del av området
preges av lav kotehøyde. Faren for
havnivåstigning og flom er derfor stor i disse
områdene. De er lite egnet til ny bebyggelse.

UBERØRT STRANDSONE
Strandsonen innehar viktige naturtyper
som skjellsand og naturbeitemark, samt
rødlistede plantearter. Her liker folk flest å
oppholde seg.

BEBYGGELSESPRINSIPP
Bebyggelsesen ser ut til å styres av et ledende
prinsipp: I den konsentrerte delen av bygda
er bebyggelsen fordelt på begge sidene av
veien, mens i enden av de tre veiarmene
er bebyggelsen forbeholdt kun en side av
veien. Bebyggelsens plassering er avgjørende
for Unstads karakteristikk, og bør derfor
videreføres/eventuelt forsterkes.

HISTORISK KJERNE - ”HJERTET I BYGDA”
Kartet fra 1869 viser hvordan bygda
den gang var bygd konsentrert omkring
hovedkrysset. Bebyggelsen er fortsatt
tettest i dette området. Folk mener
også at dette er ”hjertet i bygda”.

RASFARE
Store deler av fjellsidene preges av småstein
og potensiell rasfare. Aksomhetssonen strekker
seg forholdsvis langt ned mot bebyggelsen, og
det er dermed liten mulighet for utvidelse av
bebyggelsesgrensen opp mot fjellsidene.

KLIMA
Stedet utsettes for vind hovedsaklig fra nord/
nordøst/nordvest om sommeren og sørøst
om vinteren. Eventuelle nye tiltak i området
må forholde seg til disse retningene. For
eksempel vil den sørvendte skråningen
nedenfor grendehuset kunne fungere som et
godt oppholdssted om sommeren.

VEIENE SOM HOVEDLINJER
Den historiske utviklingen fra 1869 til i dag
viser at de samme veiene i lang tid har vært
hovedlinjer i landskapet.

DET STORE LUKKEDE ROM
Unstads landskap kan best beskrives som et
stort lukket rom som åpner seg mot havet
i vestlig retning. Rommet bevares ved at
bebyggelsen holdes lav og ved at innmarka
og utmarka (fjellsidene) blir beitet. Voksende
vegetasjon vil kunne endre landskapsrommet.

TRAFIKK/PARKERING
Utfordringene
ved
dagens
parkeringsog
trafikksituasjon er en økende mengde biler som skal
igjennom bygda, i kombinasjon med veier som har
visse fysiske begrensninger. Det kan se ut til at det
er mulig å forbedre hovedkrysset noe.

LANDEMERKER OG SIKTLINJER
Unstad er med sin flate karakter et sted der
man opplever stor grad av utsyn og sikt. Noen
siktlinjer merker seg ut som karakteristiske
for stedet. Spesielt møtet med Unstad når
man kommer ut fra tunnelen anses som viktig,
også i motsatt retning når man kan se opp
mot gammelveien over fjellet. Landemerkene
er tydelige punkter som er viktige for stedets
karakter.

MEDVIRKNING
Medvirkning
må
fortsatt
være en sentral del av videre
reguleringsplanarbeid.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Unstad er rik på kulturminner. Disse må bevares/
vises frem.

BYGNINGENE
Karakteristisk for bygda er historiske bygninger i
varierte farger. Blant de eldste bygningene er både
fjøs og hus fra 1700-1800-tallet. Videre er flere av
bygningene i en mer klassisk stil fra begynnelsen av
1900-tallet. Kuttet form går igjen som et særtrekk
ved mange bygg. I reguleringsplanarbeidet vil det
trolig bli aktuelt å lage tydelige bestemmelser for
utforming av eventuelle nye bygninger.

TAKK FOR MEG!

