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1. Innledning 

Harstad skipsindustri AS har initiert prosjekt «Støyperiet kulturscene» for opprusting og ivaretakelse av 
støyperiet på Kaarbø tomta og gi bygget ny bruksverdi.   
 
Støyperiet, med sin beliggenhet, sin historie og sine muligheter kan bli en ny kulturell drivkraft i den videre 
utviklingen av Kaarbø tomta og Harstad sentrum. Harstad skipsindustri satser nå på en områdeutvikling der 
kunst, kultur og kulturarv får en betydelig plass. Støyperiet kulturscene vil være en viktig brikke i denne 
satsingen.  
 
Som innledning til arbeidet ble det høsten 2015 satt sammen en forprosjektgruppe med formål å utrede 
mulighetene for ny bruk av bygget. Mandatet i arbeidet har vært å kartlegge behov og bruksgrunnlag for et 
nytt scene tilbud i Harstad, samt gjennomføre nødvendige scene- og byggetekniske vurderinger. Sentralt i 
arbeidet har vært å skape entusiasme og forankring til prosjektet i de lokale kulturnæringene.  
 
Arbeidet ble innledet med søknad om støtte til gjennomføring av et forprosjekt hos Norsk Kulturråd sitt 
program «Rom for kunst», desember 2015. Forprosjektet ble offisielt igangsatt januar 2016, hvor arbeidet 
ble forskuttert av eier, Harstad skipsindustri AS. I april 2016, innvilget Kulturrådet sin støtte til prosjektet, og 
foreliggende forprosjektrapport redegjør for arbeid, resultat og videre målsetninger. Forprosjektrapporten vil 
være vedlegg til hovedsøknad «Rom for kunst» 02.06.2016.  
 
Hovedresultat i forprosjektet er redegjort for i denne rapporten.  Sentralt har vært dannelsen av en ny 
prosjektgruppe som har bidratt til idéutvikling og driftskonseptet som presenteres til slutt i denne rapporten. 
I tillegg er det satt sammen et brukerutvalg, med representanter fra ulike musikkmiljø, kulturnæringer, 
visuell kunst, mfl. Brukerutvalget har bidratt til arbeidet i et innledende arbeidsverksted og med 
kommentarer til foreliggende rapport og vil følge prosjektet videre.  
 
Prosjektgruppen skal lede arbeidet videre og står bak hovedsøknad til Kulturrådets program «Rom for 
kunst».   
 
 

2. Målsetning  

Målsetningene i forprosjektet har vært å kartlegge behov, bruks- og markedsgrunnlag og driftskonsept for 
ett nytt scenetilbud i Harstad.  
 
Forprosjektet har redegjort for potensialet som ligger i et sambruk, der kulturnæring og kommersielle 
aktører gis tilgang til en attraktiv arena der også det frivillige kulturlivet er sikret adgang og tilhørighet 
gjennom egne avtaler. 
 
Resultatet er et driftskonsept for «Støyperiet kulturscene» med følgende målsetning: 
 
"Å skape markedsgrunnlag for kultur- og kreative næringer gjennom nye muligheter til 
presentasjon av musikk, scenekunst og andre sceniske formater i et vidt perspektiv. Herunder bruk 
av ny teknologi og definerte løsninger for samarbeid med institusjoner og frivillighet» 
 
 
Delmål 

 Etablering av en ny fleksibel og godt utstyrt flerbruksscene i et historisk, maritimt industribygg 
 

 Oppbygging av et teknisk og estetisk attraktivt komplement til kulturhus og konferansefasiliteter  
 

 Drift av en kommersiell scene med muligheter for eget program, utleie og bestillingsproduksjon 
 

 Etablering av en ny kulturell og sosial arena med kapasitet fra 100 til 350 mennesker 
 

 Revitalisering av et område i Harstad med sterke bånd til byens identitet og historie 
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3. Visjon for Støyperiet kulturscene 

Støyperiet kulturscene skal tilby fasiliteter av høy faglig kvalitet som et attraktivt komplement til 

byens andre tilbud.  

 

Støyperiet kulturscene skal fungere som katalysator for nye synergier i kulturnæringene og for 

utvikling av et nytt «kulturtorg» på Kaarbøtomta.    

 
Støyperiet skal tilby service som gjør at publikum, utøvere og produsenter ønsker å komme tilbake.  
 
Målgruppene er: 

 Ca 35.000 innbyggere som har Harstad som sitt naturlige bysentrum. 

 Ca 100.000 innbyggere i Hålogalandsregionen som har Harstad som største handelssenter og 
snittreiseavstand på 1,5 timer.  

 Lokale og regionale skapende og utøvede kunstnere, både amatører og profesjonelle  

 Arrangører, produsenter og andre leietakere 

 Samarbeidspartnere, næringsliv, sponsorer og andre 
 
God service betyr engasjement, god kundebehandling, teknisk tilrettelegging og høy fleksibilitet. Alle 
brukere av huset må få en følelse av tilhørighet og eierskap. 
 
Støyperiet bør tilrettelegge for et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen billedkunst, film, kunsthåndverk, 
litteratur, musikk og teater.  
 
Støyperiet og miljøet som etableres vil bli starten på en transformasjon av Kaarbøtomta. Et nytt byrom med 
klare funksjonelle sammenkoblinger mot dagen bysentrum skal skapes. Dette skal inkludere frivillig 
kulturliv, opplæringsmiljø, musikk- og musikkproduksjon, visuell kunst, scenekunst og kreative næringer. 
Støyperiet og kulturnæringene skal bli et sentralt satsningsområder og virkemiddel for transformasjon og 
byutvikling. 
 
 

 

 

Figur 1. Støyperiet med rødt omriss, integrert som del av nytt byrom og kulturkvartal.  
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4.  Ambisjon  

Støyperiet skal ha en driftsmodell som er basert på kommersiell utleie og egenproduksjon med 

inntektspotensial. Det skal bygges opp en lokal kundeportefølje som består av byens kulturinstitusjoner, 

næringsliv, høgskole/UiT og reiselivsaktører mfl., som skal sikrer et helårlig grunnlag for leieinntekter. 

 
Støyperiet bør driftes som et selvstendig driftsselskap med en eierstruktur som speiler både 
driftspartnere, bruksområder og hvilken utviklingsfase man befinner seg i. Det er viktig at scenen 
selv kan styre sine aktiviteter og prioriteringer, for å kunne yte god service til ulike brukergrupper, 
og dermed kunne bygge sin egen identitet.  

 
Kunst- og kulturnæringsperspektivet vil stå sentralt hos alle de instanser som er naturlige 
samarbeidsparter når det gjelder etablering og utvikling av scenen.  
 

 

4.1 Skape et miljø for nye kunstuttrykk – fasiliteringsprogram 

 
Støyperiet skal bli spesielt attraktiv til formater der man tar i bruk ny teknologi og kombinerer ulike 
uttrykksformer. Frie teatergrupper, performance-artister, musikere, fotografer, videokunstnere og 
dansere/koreografer vil være aktuelle kunstnergrupper. Dette er også disipliner der mange unge kunstnere 
er aktive.  
 
Å ha tid til å teste ut konsepter og å gjennomføre pre-produksjoner i profesjonelt utstyrte fasiliteter er en stor 
utfordring for mange kunstnere som jobber med sceniske formater. Det er dyrt, det er begrenset adgang og 
nødvendig med lang planleggingshorisont. Det å få svar på søknader om finansiering, å få bekreftet ulike 
oppdrag eller festivaldeltakelse er kompliserte prosesser. Det er også et faktum at produksjon av 
scenekunst ofte ikke skaper inntekter av noe slag. Som regel må tilsagn om støtte brukes til framføringen 
av kunsten. 
 
Støyperiet scene vil derfor ta mål av seg å kunne tilby kunstnere både i Harstad og regionen for øvrig et 
fasiliteringsprogram som omfatter både preproduksjon og framføringer. Dette kan gjøres ved at man setter 
av en kvote med scenetid til formålet. Her bør man kunne inngå samarbeid med kunstnerorganisasjoner 
eller offentlige instanser og tilby svært rimelig leie, evt. gratis for kunstnere.  
 
Poenget vil være å utnytte tiden effektivt, slik at man kan kombinere kommersiell drift med nyproduksjon og 
framføring av kunst som genererer små inntekter, men som likevel vil bli svært viktig for Støyperiet sin 
profil, og for å skape aktivitet og attraktivitet gjennom året. Kunstnerisk nyproduksjon vil også tilføre både 
kompetanse og idéer. 

 

5. Status kulturliv og arenaer i distriktet  

Kulturlivet i Harstad er aktivt, omfattende og mangfoldig. Det representerer scenekunst, musikk, visuell 
kunst og øvrige kunstuttrykk.  
 
Harstad er hovedsete for landsdelens største og viktigste festival - Festspillene i Nord Norge, som spenner 
over et vidt kulturelt spekter og gir oss et herlig avbrekk en hel uke i juni. Vi huser Forsvarets Musikkorps 
Nord Norge (FMKN) og vi er hovedsete for Kultur i Troms som har ansvar for Musikk i Troms 
(landsdelsmusikerordningen), Den kulturelle skolesekken og kulturbussen. I tillegg til FMKN har byen 3 
skolekorps, to store amatørkorps og et storband som alle er meget aktive og viktige aktører til byens 
kulturliv.  
 
Samtidig er Harstad stedet for en av landets smaleste og lengstlevende festival for ny musikk, Ilios 
festivalen.  Bakgården har de siste årene etablert seg som en viktig festival midt i sentrum over to dager i 
august. Siste tilskudd på festival fronten er «Contrasto». En liten festival som tar mål av seg til å presentere 
det ypperste av klassisk musikk.   

 

Harstad Kulturskole har et bredt spekter av tilbud til byens unge innbyggere. Her har ca. 750 

musikere, dansere og teater og elever innen visuelle kunstfag sin plass. Av andre kultur og 

http://www.festspillnn.no/
https://forsvaret.no/kultur/musikk/Forsvarets-musikkorps-Nord-Norge
https://forsvaret.no/kultur/musikk/Forsvarets-musikkorps-Nord-Norge
http://kulturitroms.no/
http://kulturitroms.no/
http://www.ilios.no/
http://www.ilios.no/
http://www.bakgaarden.no/
http://www.harstadkulturhus.no/content.aspx?cmd=100&pkProgram=498&frmMnd=3-2016#.V0Lqyvl97mE
http://harstadkulturskole.no/
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fritidstilbud til ungdom finner du Ungdommens Hus , Centrum Fritidsklubb og Radio Harstad, 

Norges eneste ungdomsstyrte radiostasjon. Alle disse tilbudene holder til i sentrum og innenfor 

en radius på 300 meter fra Støyperiet.  

Harstad kulturskole holder til i «kulturkvartalet» som utgjør samfunnsalen, Galleri Nord Norge og 

Harstad kino. I tillegg huser kvartalet Voksenopplæringen i Harstad. Kulturskolen og 

«kulturkvartalet» har per i dag trange kår. Det er stort behov for tilgjengelige scenetilbud for 

miljøets mange produksjoner og oppsetninger, særlig tilrettelagt mot barn og unge. 

Dagens arenaer er knyttet til «kulturkvartalet» og Harstad kulturhus som de største institusjonelle 

aktørene i byen. Det meste av scenetilbudet i Harstad er styrt og driftet rundt denne rammen.     

Musikk- og dramalinja ved Heggen Vgs er eneste utdanningstilbud av sitt slag i Sør-Troms, med 
elever fra et stort geografisk område. Linja har en utpreget utøvende profil og gjennomfører hvert 
år 5-10 konserter/produksjoner i det offentlige rom. Skolebygget (fra 1960-tallet) mangler egnede 
lokaler til disse og derfor gjennomføres de fleste i eksterne lokaler, som for eksempel Harstad 
kulturhus. Støyperiet vil derfor være et glimrende tilskudd også for dem.  
Øvrige aktører innenfor musikkundervisning er Marios musikkskole som har tilbudt 
musikkundervisning i Harstad siden 1972.   
 
Til tross for denne bredde i kulturtilbudet i Harstad, har publikum, i mindre grad kultur og tradisjon for å 
oppsøke smale kulturuttrykk. Kulturtilbudet, og dermed besøket, domineres av show og kommersielle 
oppsetninger, antagelig fordi slike tilbud har vært mer synlige og lettere tilgjengelig. Vi har ingen oppfatning 
av dette som negativt. Imidlertid mener vi at det er behov for en utvides til også å gjelder flere og smalere 
kunstuttrykk.  
 
Ett nytt scenetilbud med dyktige og engasjerte driftspartnere vil gi helt nye muligheter både for produsenter, 
kulturaktører, artister og publikum 
 
Det er mulig å skape et miljø i Harstad og trekke publikum gjennom kontinuerlig, forutsigbar og systematisk 
satsning. 
 
Forutsigbarhet skaper vaner. Det er enklere å ta i bruk tilbudene når man vet når og hvor det foregår. 
 
 

5.1 Tilgjengelig arenaer 

 

5.1.1 Dans 

Harstad kulturskole er viktigste aktører som tilbyr arenaer for dans i Harstad. I tillegg er det flere 
frivillige dansegrupper og mindre private danseskoler.  

5.1.2 Musikk 

5.1.2.1 Utendørs arenaer 

Faste utendørsarenaer i Harstad ligger i Generalhagen som er Harstad sin sentrale bypark. Her er en 
fast musikk paviljong og åpen plass med faste sitteplasser og mulighet for sceneoppsetning.  
 
Bakgårdfestivalen har utviklet seg positiv med arena i en av byens større bakgårder, to dager i august 
måned hvert år.   

 
 

5.1.2.2 Innendørs arenaer 

Harstad kulturhus, Harstad kulturskole med dansesaler, Nordic hall, Ludo bar og scene (studentkroa), 
Sorte får, i tillegg til enkelte utesteder som arrangere mindre pubkonserter og arrangement.  
 
Harstad har gode arenaer for store arrangementer og events. Harstad kulturhus med 1000 sitteplasser 
og Nordic hall med plass til 450 sitteplasser. Begge disse er imidlertid for stort i mange sammenhenger 
for lokale kulturaktører, spesielt for smale kulturuttrykk eller konserter.  

http://www.harstad.kommune.no/ungdommens-hus-plastelina.309997.no.html
http://www.radioharstad.no/
http://www.gallerinn.no/
http://harstadkulturhus.no/
http://mariosmusikkskole.no/nb_NO/
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Studentkroa, Ludo bar og scene, drives av studentsamskipnaden både som studentkro og som scene 
som har samarbeid med dagens festivaler og har eget konsertprogram gjennom studieåret. Ludo bar 
og scene har en kapasitet på ca 200 plasser kombinert med faste sittegrupper og ståplasser.  
 
Lille salen i Harstad kulturhus er godt egnet for de helt smale tilbudene, men med 165 plasser blir 
lokalet for lite til å få lønnsomhet i bredere forestillinger eller konserter. I sjiktet hvor det kreves mellom 
150 og 350 plasser for å få lønnsomhet og mer ”rocka” produksjoner, eksempelvis stående konserter, 
mangler byen gode og egnede lokaler. Særlig gjelder dette for oppsetninger hvor man det skal tilbys 
servering.  
 
Det er på disse områdene Støyperiet kan være spesielt viktig og komplettere det totale tilbud. 
Støyperiet vil være særlig godt egnet for sitteplasser med inntil 150 plasser og ståplasser for 
inntil 350 plasser.   
 
I tillegg til ovenstående savnes en permanent ”klubbscene”. Dette bør være et lokale på mellom 150m2 
– 200m2 som er egnet for 100 til 150 publikummere. Støyperiet har en samlet storgulvflate på 169,5 m2  

med et sideareal på 70 m2. (se også kap 7.)  
   
 

5.1.3 Visuell kunst 

Vi har ingen fullstendig oversikt over alle aktører innen visuell kunst i Harstad, men mener at det kan 
skapes rom også for slike kunstneriske uttrykk i Støyperiet.  

 
Av profesjonelle aktører i Harstad finner vi flere veletablerte kunstnere som det bør søke samarbeid med.  
Her nevnes et utvalg av aktører i byen, Harstad kunstforening, Trym Ivar Bergsmo, Veronica Melå, 
Ingeborg Annie Lindahl, Herleik Kristiansen, Knut Åserud, Michel Diniz de Carvalho, Janne Juvi 
Rasmussen, Rudi Nilsen, m.fl.  
 
Galleri Nord Norge er en veletablerte arena for visuell kunst, i hovedsak forbeholdt profesjonelle kunstnere.  
 
 

6. Potensielle brukere og leietakere – Markedsgrunnlag 

(Kildegrunnlag: VEDLEGG_20160511_Arbeidsverksted_Støyperiet_referat) 

Potensielle brukere og leietakere av Støyperiet: 

 Lokale kulturaktører innenfor alle kunstuttrykk, både amatører, semiprofesjonelle og profesjonelle. 

 Publikum fra byen og det store omlandet som har Harstad som det naturlige bysentrum, med til 
sammen ca 100 000 innbyggere. 

 Skoler i nærområdet. Skoleforestillinger, både som aktører og publikum, Den kulturelle 
skolesekken o.a 

 Harstad kommune og nabokommunen. Utfylle kommunale behov for scenetilbud. Kommunale 
møter og arrangement.  

 Nasjonale og internasjonale aktører og arrangører. 

 Lag og foreninger i nærområdet. Møter, arrangement, fester osv. 

 Turister. 

 Lokalt næringsliv. Både bedriftsinterne arrangement og for kulturelle opplevelser.  

 Arrangører av seminarer, kurs og konferanser.  
  

 

6.1 Barn og unge 

En viktig brukergruppe er barn og unge.  
 
Flere av representantene i brukerutvalget for Støyperiet arbeider med barn og unge både i frivillig 
kulturarbeid og som profesjonelle i ulike sammenhenger. Med gode og funksjonelle fasiliteter vil man kunne 
tilrettelegge produksjoner og forestillinger for barn og unge på dagtid. F.eks vil tilreisende teater- og 
barneforestillinger kunne benytte scene som fast fasilitet hvor byens skoler kommer til Støyperiet for å 
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oppleve oppsetninger i en profesjonell setting og intim atmosfære. Dette vil gi et godt alternativ i forhold til 
dagens løsninger med opp- og nedrigg på de enkelte skoler (se også 6.14). 
 
Musikk- og dramalinja ved Heggen Vgs er eneste utdanningstilbud av sitt slag i Sør-Troms, med elever fra 
et stort geografisk område. Linja har en utpreget utøvende profil og gjennomfører hvert år 5-10 
konserter/produksjoner i det offentlige rom. Skolebygget (fra 1960-tallet) mangler egnede lokaler til disse og 
derfor gjennomføres de fleste i eksterne lokaler, som for eksempel Harstad kulturhus. Støyperiet vil derfor 
være et glimrende tilskudd, 

Støyperiet skal også være vår bro til fremtiden. En ung voksen i slutten av utdannelsen gjør et livsvalg når 
han eller hun skal stifte familie og finne et hjem. Det er de gode opplevelsene fra barndommen og 
ungdommen som gjør at en ungdom vender tilbake til sin barndoms småby. Som voksne gjentar vi de 
gode opplevelsene fra vår egen barndom. Det er derfor satsingen på ungdommen er den beste forsikring 
for at noen vil bosette seg her også i årene som kommer.  

6.2 Musikk og turnérende artister  

Konsertarrangører/arena for festivaler som Festspillene, Bakgården, Ilios og andre. 
 
Konsertarena for korps, kor, barn og unge og lag og foreninger. Lage samarbeidsavtaler med kommune og 
fylkeskommune (se også kap 6.15)  
  
Opplæring, musikkundervisning, og kursing i lydteknikk. En mulighet er å etablere et fullt utstyrt lydstudio 
som kan leies ut til konkurransedyktige priser og som kan benyttes både til profesjonelle produksjoner og til 
opplæring. Dette kan være særlig aktuelt for andre etasje.  
 
Kontor til booking og management for utøvende musikere. 
 
Støyperiet har potensial til å bli Harstad sin nye klubbscene. Vi har vært i kontakt med bookingbyrå som 
sier dette vil være et godt tilskudd til band og artister på turné. Harstad mangler i dag et godt tilbud for 
mindre band som reiser uten egne produksjoner. Med et driftskonsept som legger opp til en scenefasilitet 
med fast infrastruktur for lyd, lys og scene vil gi Støyperiet et godt utgangspunkt til å ta imot artister for en 
kostnadseffektiv gjennomføring. (se også kap. 7.4) 
 
Det vil være naturlig å bygge opp et regionalt samarbeid med scener i Tromsø og Bodø og dermed få ned 
prisene på innhenting av de enkelte artister. Det er ingen konkurranse om publikum mellom disse byene.  
    

6.3 Dans og teater 

Forestillinger og undervisning. Produksjoner og oppsetninger.  
  
Harstad har per i dag ikke et amatør teater. Det tilbys teater som del av Harstad kulturskole og skolen har 
tradisjon for store dans-oppsetninger og forestillinger. Det er per i dag opprettet en stilling 15% teater for å 
styrke 
 

6.4 Film 

Støyperiet kan markedsføres som location for musikkvideo og filmer ovenfor alle fagfelt innen profesjonell 
produksjon av film, reklamefilm, musikkfilm, kortfilm og animasjon. Salen bør tilrettelegges for filmvisning på 
LED skjerm og lerret.  
 

6.5 Visuell kunst 

Støyperiet skal ikke være galleri og utstillingslokaler, men enn kan tenke seg perioder hvor det 
legges til rette for utøvelse, visning og produksjon av kunst i lokalene. Det må utredes nærmere 
hvor mye av arealene som kan legges til rette for slik sambruk. Inngang/foajé, trapper og ganger 
kan tilrettelegges for forskjellige opplevelser av visuelle kunst. I tillegg til selve hallen kan andre 
etasje i bygget også fungere for slike formål 

Showrom for produksjoner som tar i bruk deler av lokalet for en periode. Kan f.eks gjennomføres i de mer 
rolige sommermånedene og i kombinasjon med visning for turister.  
 



Støyperiet kulturscene - Forprosjektrapport 

side 9 
Støyperiet kulturscene – Harstad skipsindustri AS. 2016 

 

6.6 Design 

Profesjonelle virksomheter innen design. Bruke hallen til messer og utstillinger.  
 

6.7 Litteratur 

Foredrag av og møter med profesjonelle forfattere.  
Undervisning på høgskolenivå. 
Bokbad og bokmesser 
Amatører kan inviteres til å lese egne tekster. Åpen mikrofon.   
 
 

6.8 Lyd, Lys, video, foto, Web-design, nettportaler 

Profesjonelle innen disse kreative næringene kan tilbys å leie overskytende lokaler til kontor eller 
produksjonslokaler. Det bør også være åpning for å leie ut ledig kapasitet til møter i fotoklubber etc. 
 
 

6.9 Underholdning og foreninger  

Ungdomsdiskotek, klubbkvelder, kor og korps.  
Årsmøter 
Styremøter 
  

6.10 Idrett 

Årsmøter og årsfester. 
Kurs og konferanser. 
Streaming av arrangement og lokale for event i forbindelse med idrettsarrangement (Artic Race etc)  
 
 

6.11 Reiselivsnæringen 

Nordnorsk reiseliv A/S har nylig valgt Harstad til et pilotprosjekt når det gjelder kulturbasert 
reiseliv. Reiseliv er en sektor i vekst internasjonalt, og nye generasjoner turister stiller andre krav 
til opplevelser. Byen Harstad og omegn har mye å by på, men her er det et stort 
utviklingspotensial. Støyperiet vil kunne fungere både som et produkt i seg selv, eller som 
startpunkt for opplevelser og utflukter i nærområdet som forutsetter samling og informasjon på 
forhånd.  
 
Støyperiet vil passe godt for hurtigrute-turister, enten de er «sørgående» og skal reise videre på 
«overlandstur" med buss, eller er med nordgående skip og har en times liggetid i byen mellom 
08.00 og 09.00. 
 

6.12 Næringslivet - Kurs og konferanser 

Støyperiet kan bli en god arena for kurs og konferanser forutsatt at dette får fokus under planleggingen. 
Forprosjektet mener dette må gjøres, men at det samtidig er viktig at slik bruk ikke må overfokuseres.  
Støyperiet skal primært være et kulturscene. 
 
Men en tilrettelegging vil kunne sikre en finansiering av driften, og det forutsetter da at inntektene 
tilbakeføres til Støyperiet sitt driftsselskap.  
 
Det må legges til rette for at kurs og konferanser på dagtid ikke er til hinder for utøvelse av andre aktiviteter 
på kveldstid.  
 
Å tilrettelegge lokalene for kurs og konferanser under ovenstående forutsetninger medfører at det kan 
forsvares å utstyre Støyperiet med moderne teknisk utstyr for multimediepresentasjoner, filmvisning etc. 
Dette vil være til fordel også for det lokale kulturlivet. 
 
Dersom det legges en målrettet strategi om å selge konferansepakker hvor lokale kulturaktører kan bidra 
med sine produkter vil det være en styrke. Lokale kunstgrupper, kor eller musikere kan bidra med 
underholdning. Lokale kunstnere kan få omsetning på sine bilder eller andre produkter osv. 
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Også for den lokale restaurant- og hotellnæringen kan en slik sentralt plassert konferansearena være 
hensiktsmessig.  
 

6.13 Matkultur 

Støyperiet vil også kunne fungere som arena for lokal mat og matkultur. Messer med lokalmat og 
kulinariske kvelder i samarbeid med byens mange kvalitetsrestauranter er mulig.  
 

6.14 Samfunnsnyttig utleie 

Det bør etablere et system for utleie av Støyperiet til redusert pris, rettet mot det frivillige musikklivet, lag og 
foreninger.  
 
Det er viktig å bidra til et godt tilbud til disse gruppene. Det å trekke frivilligheten inn i huset vil også være en 
god måte å profilere scenen på. For at dette ikke skal være til hinder for kommersiell utleie, kan man tenke 
seg flere modeller. Det ene er å legge slik utleie til dager og tidspunkt der man kan forvente mindre 
kommersiell aktivitet. Dette vil kunne fungere for noen målgrupper. Men for kor, korps og band vil det ikke 
alltid være et alternativ, fordi man ofte ønsker å legge sine konserter til ukeslutt eller helger på lik linje med 
kommersielle aktører.  
 
På den bakgrunn vil det være aktuelt å undersøke om kommuner, fylkeskommuner eller en sponsor 
(stiftelse) kan kjøpe en kvote scenetid, og på den måten dekke forskjellen mellom normalpris og rabattert 
pris. Det betyr at det offentlige til en lav kostnad og uten å involvere seg i koordinering vil kunne gis et 
veldig godt tilbud til det frivillige kulturlivet i regionen.  
 
Det er mange unge nyetablerte utøvere som gjerne vil spille andre steder enn der de kommer fra, og da vil 
en slik ordning kunne gi muligheter til grupper i hele fylket. 
 
 

6.15 Videre arbeid og nye samarbeidsparter 

Forprosjektet er blitt gjennomført i et kort tidsrom og med små ressurser. I arbeidet har vi latt oss 
inspirere av flere tilsvarende prosjekter og vært i kontakt med utviklere fra arbeidet med 
etablering av «Støperiet» i Tønsberg. Herfra har vi fått gode råd og ideer vi vil ta med oss videre i 
arbeidet.  

I det videre arbeidet vil det være naturlig å ta kontakt med tilsvarende prosjekter i Norge og 
regionalt.  Øvrige scener og kulturbygg med sammenlignbare konsepter er:  

 UFS verftet i Bergen. www.usf.no 

 BEK i Bergen. www.bek.no 

 Tou scene i Stavanger. www.touscene.com 
 

Regionalt :  

 Nord norsk kunstsenter 

 Kunstnerhuset i Lofoten 

 Rådstua teaterhus i Tromsø. 

 Driv i Tromsø 

 Sinus i Bodø 

 Figurteateret i Stamsund 
 

http://www.usf.no/
http://www.bek.no/
http://www.touscene.com/
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7. Arealbehov og arealdisposisjon Støyperiet  

7.3 Romfordeling 

 

Figur 2. Plan 1, med hallen/scenerom, inngang og siderom.  

 

Figur 3. Plan 2. over siderom.  
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Se også vedlegg «Rehabiliteringstiltak, metoder og kostnader» for foto og beskrivelse av 
bygningsdeler. 
 

7.3.1 Hallen – scenerommet (Room 1 og 9) 

Den eksisterende hallen har en egenart og sjarme som skal bevares. I rehabiliteringsarbeidet skal rommets 
røffe preg bevares og ivaretas. Dette vil gi bygge en egenart og attraksjon i seg selv.  
 
Hallen er ideell i forhold til formålet og vil ha en kapasitet på opptil 350 stående publikum. Hallen har to 
sentrale utgangsmuligheter. Den ene er rampeinngangen som vil fungere som hovedinngang og utgang til 
og fra scenen. Den andre er tidligere hovedporten ut mot verftet og dokka. Denne skal det oppføres i glass 
som vil gi direkte utsyn mot dokka og dagens verftsarbeid her. Funksjonelt skal glassport kunne åpnes helt 
opp ved behov. Glassporten skal tilrettelegges slik at den kan tildekkes i forhold til type arrangement.  
Samlet gir dette to rømningsveier på ca 400 cm bredde. I tillegg må det legges til rette for å benytte 
sceneinngang som rømningsvei til siden for bygget. Det vil i den videre detaljplanlegging vurderes om dette 
er tilstrekkelig i forhold til branntekniske krav.  
 
Traverskrana kan settes i stand slik at den kan godkjennes av arbeidstilsynet og benyttes til å flytte større 
elementer i forbindelse med utstillinger, teateroppsetninger og konserter. Det er også ønskelig å kunne 
benytte krana under rigging.  
 
Det er ønskelig å bevare eksiterende stålgrid i gulvet ved å gjøre dette synlig. Dette kan være utfordrende 
og kostbart og mulig uhensiktsmessig i forhold til den fleksible bruken som det legges opp til her. Dette skal 
utredes nærmere i rehabiliteringsfasen. Ideelt for en fleksibel bruk bør gulvet legges i plank på høykant, 
fortrinns på tilfarere med sand i mellom. Dette gir et godt underlag både for teater og med små 
tilrettelegginger for dans og vil også fungere godt i konsertsammenheng.  
 
Akustikken i hallen har klart forbedringspotensial. Dette skal utredes av en profesjonell akustiker i 
detaljeringsfasen av arbeidet. Det nåværende taket og vegger har betydning for akustikken og bør trolig 
periodevis tildekkes avhengig av type arrangement.  
 
 

7.3.2 Sidebygningsdel  

Støyperiet inneholder i tillegg til selve hallen, en sidebygningsdel bestående av to etasjer, inkludert 
inngangspartiet med innkjøringsrampen. Samlet utgjøre sidebygningen 180 m², henholdsvis med 90 m² i 
hver etasje.  
 

7.3.2.1  

Inngang (Room 2) 

Inngangspartiet vil bli hovedadkomst for publikum og lasting og lossing. Rampe med hovedinngang kan 
benyttes for lasting og lossing. Det er kobling mot øvrig del av 1 etasje til sidebygg. Her kan det være 
naturlig med garderobe fasiliteter og billett. Inngangen henvender seg mot nord og ut mot det som er 
planlagt som «Kaarbø torget». Herfra er det god kontakt ut av området og videre langs Fjordgata inn til 
sentrumstorget, som er en viktig akse i byutviklingen.  
 
Til siden for hovedinngangen er det i dag trapp opp langs sidebygget med egne innganger til begge etasjer. 
Dette gir mulighet for separate innganger og bruk av bygget uavhengig av hallen.   
 

7.3.2.2 

1. etasje – bakscene, publikumstoalett og garderobe.  (Room 3, 4 og 5) 

1. etasje av sidebygning vil være naturlig for publikumstoalett og garderobefasiliteter. Her 
benyttes eksisterende inngang. For backstage bør det etableres skillevegg og ny inngang inn i 
vegg mot hovedhallen/scene.  

7.3.2.3 

2. etasje – administrasjon, backstage, møterom, studio. (Room 6, 7 og 8) 

Administrasjon bør ligge i 2.etasje slik at den ikke opptar verdifull plass knyttet til arrangement i 1. etasje. 
Møterom må også være tilrettelagt og tilgjengelig for scenes møtevirksomhet. Møter i de frivillige lag og 
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foreninger vil i all hovedsak foregå på kveldstid. Møterom kan med fordel også være store nok til å kunne 
benyttes til leseprøver og andre øvinger.  
Rommene i 2. etasje kan også være aktuelle for utleie i perioder, f.eks for «Artist in residence».  Øvrig bruk 
av 2. etasje kan være musikkstudio, produksjonslokale etc. 
 

7.3.3 Uteområdet – Støyperiet som del av Kaarbøtorget 

Hovedinngang og inngangspartiet blir henvendt ut mot et nytt byrom, «Kaarbøtorget». Her vil Støyperiet 
ligge som avgrensing og innramming av torget mot sør. Inngangspartiet vil være synlig mot nord, helt ned 
gjennom Fjordgata og mot torget i sentrum. Støyperiet er en av flere historiske verftsbygninger og 
elementer som skal istandsettes.  

Bygningene med Støyperiet vil henvende seg mot et åpent torgområde og hvor den gamle slippen vil 
dannet et midtpunkt i møte med sjøkanten. Hensikten er at bygningenes henvendelse, program og 
aktiviteter spiller opp mot både plassen og slippen.  

Den nye verftsvirksomheten med den moderniserte dokka, er en viktig del av kulturminnet, fordi den 
levendegjør det historiske båndet mellom Harstad by og skipsindustrien. Virksomheten i og ved tørrdokka 
vil bidra til å gi torget liv. Kulturtorget kan tilby de HSI-ansatte kommersiell, kulturell og annen offentlig 
service, samt bli en viktig atkomstport til verftsområdet fra sentrum. 

Istandsetting av Støyperiet, og Administrasjonsbygget mot sentrum, slippen med kran, vinsj og kaifront, vil 
sammen med Kaarbøtorget danne kjernen i det nye byrommet. I tillegg etableres en offentlig passasje ved 
Støyperiet slik at Fjordgatas søndre og nordre del, nå atskilt, forbindes for forgjengere og syklister over 
Kaarbøtorget.  

En sentral del av strategien for Kaarbøtorget er å la Støyperiet bli katalysator for en videre utvikling.  

7.3.3.1 Sammenkobling nytt bygg 

Mellom Støyperiet og det gamle administrasjonsbygget mot Fjordgata, planlegges et nytt bygg. Innhold og 
utforming er foreløpig på skissestadium, se fig 1, 4 og 5. Ved en realisering av ny bebyggelse vil det være 
naturlig å tilrettelegge for en sammenkobling med mulighet for lagerfunksjoner knyttet til Støyperiet.   

 

 

Figur 4. Volumstudie av ny bebyggelse omkring Kaarbøtorget. Støyperiet oppe til venstre i grå. 
Mulig ny bebyggelse i rosa («kulturkvartalet») kan få en sammenkobling mot Støyperiet.  
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Figur 5. Skisse fra utviklingsplan for Kaarbøtorget med Støyperiet, administrasjonsbygget og nye 
bygg imellom vist med lilla farge. Her benevnt som museum, fra en tidlig fase av planleggingen.   
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7.4 Støyperiet scene  

 

7.4.1 Fleksibel kombinasjonsbruk – sceneteknisk vurdering 

I det følgende tar vi utgangspunkt i råbygget med hallen og siderommene som beskrevet ovenfor og 
foreslår løsninger som kan bidra til at lokalene både blir tidsmessige, fleksible og tilrettelagt for flere 
brukergrupper.  
 
Forslagene er ment å understreke ambisjon om kombinasjonsbruk slik at lokalene kan benyttes både til 
teater, konserter, konferanser, foredrag, møter og filmfremvisning. At salen er i bruk flest mulig kvelder og 
også benyttes på dagtid er vesentlig for å sikre driftsmidler.  
 
På bakgrunn av våre forundersøkelser og kontakt med brukergrupper er det behov for en sal i det 
mellomsjiktet som Støyperiet representere. Dette behovet har vi begrunnet nærmere i kapitel 5.1 over.  
 
 

 Opptil 350 ståplasser og 100-150 sitterplasser 

 Optimalt tilrettelagt for scenekunst med avansert teknisk utstyr og hensiktsmessig sceneteknologi.  

 Konstruert for konserter med god akustikk og avansert lydutstyr. 

 Tilrettelagt for alle typer scenekunst. 

 Gode muligheter for entré fra alle sider av scene og sal 

 Kunne benyttes til utstillinger. 

 Tilrettelagt for visning av film med kinokvalitet. 

 Godt utstyrt for konferanser og foredrag med multimedieutstyr. 

 Fleksibel scene 

 En takhøyde på minimum 7 meter. 

 Gode garderobeforhold.  

 Det må være transportveier på bakkeplan for scenografi og teknisk utstyr inn og ut av lokalene. 

 Fleksibelt teknisk «rom» 
 

 
Gjennomtenkte og fleksible løsninger åpner også for at lokale aktører kan selge sine produksjoner til 
konferansedeltakerne på kveldstid, se avsnitt 6.13 ”Kurs og konferanser”. 
 
Sal og scene skal tilrettelegges for fleksibel bruk. Det er viktig at lokalet kan benyttes til flere typer 
arrangementer.  
 
Det skal tilrettelegges for en fleksibel løsning for servering. Dette forutsetter tilgang til vann og avløp. Mest 
hensiktsmessige plassering er i sideareal til hallen se fig 2. (room 9 plan skisse 77,1m²)  
 
At brukergrupper, foreninger og lag gis mulighet for å skjøte på økonomien med kiosksalg og bar er viktig i 
et frivillig kulturarbeid. ”Vaffelfaktoren” er absolutt ikke uvesentlig for brukergruppenes økonomi.  
 
Støyperiet skal baseres på helårsdrift, og ha ventilasjon og varmeanlegg som sikrer jevn temperatur og luft-
fuktighet.  
 
Det må tas hensyn til funksjonshemmede. Med den opprinnelige innkjøringsrampen er det mulig å få til 
gode løsninger for rullestolbrukere. I tillegg må dette hensynstas for toalett og rømningsveier.  Kravene til 
universell utforming er absolutte. 
 
(se også vedlegg; «Støyperie_sceneteknisk vurdering_Harstad kulturhus») 
 

7.4.2 Moderne fleksibilitet og bruk av ny teknologi 

Utvikling av en scene med nye bruksområder forutsetter planløsninger, scenetekniske installasjoner og 
serveringsfunksjoner som er svært fleksible. Scenen skal kunne tilpasses alt fra barneforestillinger til 
klubbkonserter eller bedriftsarrangementer med servering av mat og vin på høyt nivå. 
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De tekniske løsningene bør omfatte visuell medieteknologi som LED-teknologi (vegg) med høy oppløsning 
i stedet for tradisjonell projektor og lerret. Det bør være en grunnrigg med fjernstyrt lys og et kompakt, 
fleksibelt lydanlegg som kan fungere med mange varierende sceneoppsett. Man bør vurdere om det er 
mulig å ta i bruk den originale traverskranen i bygget for å kunne flytte både scenearealet og opphenget for 
lyd og lys (trosse) i forhold til behovet for plass, siktelinje og takhøyde. Det ville være en spennende måte å 
bevare en original funksjon, samtidig som man oppnår fordeler i forhold til fleksibilitet.   
 
Ny teknologi som f. eks streaming, gjør det mulig å overføre alt fra møter, konserter og konferanser med 
hjelp av LED-skjermer og automatiske programmerbare kameraer. Støyperiet bør kunne overføre alt fra 
idrett til opera med høy kvalitet på bilde og lys, og bør også kunne være en scene der man kan streame fra 
scenen og legge det på nett. Dette vil bidra til å gjøre scenen attraktiv for et stort antall brukere på ulike 
områder, fra næringsliv til kulturaktører. 
 

7.4.3 Booking og programutvalg 

Det må etableres klare og enkle regler for booking og bruk av scenen. Når det gjelder faste abonnenter 
eller f. eks utdanningsinstitusjoner bør det opprettes brukerutvalg eller booking-grupper som har 2 - 4 møter 
pr. år der man koordinerer virksomheten.  
 
For å unngå uheldige konkurranse situasjoner bør det etableres et programutvalg/brukerutvalg som 
fastsetter oppsetninger gjennom året i så god grad som mulig.  
 
Støyperiet må være tilknyttet et billettsystem som gjør det enkelt å reservere billetter til ulike 
arrangementer. 
 
 

8. Utforming 

Forprosjektet og den videre prosjektgruppa vil ha en aktiv rolle i utforming av Støyperiet.  Rehabiliteringen 
skal gjennomføres med utgangspunkt i en røff industrihall og gis et tydelig preg av den skipsindustrielle 
kultur og maritime elementer.  
 
Det eksisterende bygget gir rammene og mulighetene, menneskene tilfører drivkraften og kreativiteten. 
Kulturinnholdet bør følge samme spor; avantgarde og nyskapende, kreativ og rocka.  De historiske røttene 
gir et røft, rått og inkluderende preg. De nye tilbyggene som er under planlegging må få en innovativ 
arkitektur som bidra til å helheten ved ideen for Kaarbøtorget og setter Harstad på kartet som den 
fremtidsrettede byen vi ønsker at den skal være (se fig 1 og 4). 
 
 

8.1 Utsmykking av bygget 

Harstad skipsindustri er en pådriver for bruk av kunst i det offentlige rommet. Det er inngått et samarbeid 
mellom Statoil, HSI og Harstad kommune om prosjektet «Lyset i nord». Det planlegges kunstnerisk 
utsmykking langs sjøsiden i sentrum og hvor Kaarbøtorget / Støyperiet vil utgjøre et av stedene for 
utplassering. Prosjektet skal bidra til å løfte den nordnorske kunstscenen ved å prioritere kunstnere med 
tilknytning til Nord-Norge. 
 
Støyperiet skal være et signalbygg og skal ha en utsmykking som understreker huset og brukernes 
funksjon.  Det kan være hensiktsmessig om innvendig utsmykking i mindre grad er fast. For å skape rom 
for kunst og formidle at dette er et dynamisk miljø kan det være riktig at det legges til rette for at den 
innvendige utsmykkingen kan byttes ut.  
 
Det er naturlig å ta i bruk det rikholdige utvalget av gamle støpeformer som ligger lagret i bygget. Flere av 
disse er datert helt tilbake til tidlig 1900-tallet og navnsatt med de skip de tilhørte. Et utvalg av disse bør 
ivaretas og benyttes som fast interiør i deler av lokalet.  
 
 

http://hsi.no/samarbeider-om-kunst-til-harstad/
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Figur 6. Lagerrom i 2. etasje med støpeformer i tre.   

 
 

9. Driftsform og organisering  

Støyperiet bør ha en målsetning om å driftes som et eget driftsselskap. Det nye driftsselskapet skal ha 
ansvar for innhold, programmering og drift. Selskapet vil ikke ha ansvar for bygget, infrastruktur eller 
eiendom, men være leietaker hos eier av bygg og eiendom, Harstad skipsindustri AS.  
 
Eierstruktur i «Støyperiet» skal speile både eierskap, bruksområder og hvilken utviklingsfase man befinner 
seg i. Det er viktig at scenen selv kan styre sine aktiviteter og prioriteringer, for å kunne yte god service til 
ulike brukergrupper, og dermed kunne bygge identitet.  
 
I en innledningsfase vil det være naturlig å ha et tett samarbeid med Harstad kulturhus og Harstad 
kommune både rundt utvikling, drift og programmering. Her ligger det også synergier på både personale og 
kompetanse. Men når det er mulig bør det være et mål at Støyperiet kan drives som et eget aksjeselskap 
som tar ansvar for at det finnes hele eller deltids stillingsressurser som kan ivareta drift når det gjelder 
innhold, planlegging og sceneteknikk. Denne typen kompetanse finnes pr. i dag i Harstad, i form av både 
bedrifter og personer med lang erfaring og gode nettverk. 
 
Kulturnæringsperspektivet vil stå sentralt hos alle de instanser som er naturlige samarbeidsparter når det 
gjelder etablering og utvikling av scenen de første årene. Det innebærer i praksis at det skal være et mål å 
opprette permanente arbeidsplasser rundt Støyperiet. 
 
På den bakgrunn bør man vurdere om det er mulig å få Harstad kommune og andre sponsorer med på et 
spleiselag, der man i samarbeide med Innovasjon Norge går inn med et årlig beløp i f. eks 3 år for å sikre 
drift på et minstenivå. Målet skal være å bygge opp egne inntekter og skape det merkenavnet som er 
nødvendig. Dette er momenter som det skal jobbes videre med i neste fase av prosjektet og som skal 
drives videre frem av prosjektgruppen og brukerutvalget.  
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10. Avslutning  

10.1 Støyperiet – mål eller virkemiddel? 

Støyperiet må sees i sammenheng med den byutviklingen som pågår i Harstad og på skipsindustrien sitt 
område. Harstad sentrum har en unik mulighet gjennom Støyperiet til å bidra til positiv utvikling for området 
isolert og for sentrum som helhet. En bydel hvor det legges til rette for kultur, utdanning og kreative 
næringer vil bli et viktig bidrag til Harstad og Harstad skipsindustri sin merkevarebygging.  
 
Etablering av Støyperiet er viktig for kulturlivet i Harstad. Det har lenge vært et følt behov for et godt bygg 
som kan være basis for å videreutvikle et klima for ny skaperkraft og synergier. At realisering av prosjektet 
er et mål i seg selv er udiskutabelt, men det er også åpenbare argumentere for at det også vil være et viktig 
virkemiddel i byutviklingen. Hva som skal være hovednæringene i byen i årene som kommer er usikkert, 
men at en satsing på kreative næringer kan være en hensiktsmessig satsing, blant flere, er ganske sikkert.  
 
Aktiv skipsverftsindustrien og tilrettelegging for kunst, kultur- og kreative næringer i samspill, er unikt i 
nasjonal sammenheng. En transformasjonsprosess hvor man effektivisere, moderniserer og viderefører 
verftsindustrien styrket inn i en ny tid, i kombinasjon med byutviklingssatsning og kultur, er en stor styrke. 
Dette gir prosjektet en helhet, historiske kontinuitet, sammenheng og nyskaping.   
 
 

11. Konklusjon – driftskonsept 

Å kombinere kommersiell drift med nyproduksjon og framføring av kunst som genererer små 
inntekter, vil være svært viktig for Støyperiet sin profil, og for å skape aktivitet og attraktivitet 
gjennom året. Kunstnerisk nyproduksjon vil også tilføre scenen både kompetanse og idéer.  
 
Samtidig skal dette gi et eierskap i kulturnæringene som gir bygget identitet og innhold.  
 
Det store og positive engasjementet kulturlivet demonstrerer gjennom denne utredningen må ivaretas av 
og brukes aktivt slik at kulturaktørenes kompetanse blir brukt til beste for Støyperiet spesielt og for Harstad 
by generelt. 
 
Støyperiet skal bli katalysator for samhandling og nyskapinger innenfor eksisterende 
kulturnæringer i sentrum. Støyperiet vil bli et sentralt og funksjonelt samlingspunkt som ved sin 
realisering vil bidra til ytterlig vekst innenfor «Kaarbø torget».  

Målsetning er ambisiøs, all den tid Harstad er en liten by og hvor den frie kreative kunst- og 
kulturnæringen er oppsplittet forskjellige steder og med få samlingspunkt for felles utøvelse. Men 
om vi ikke griper denne muligheten og holder fast ved ett konsept i koblingen med det frie feltet, 
vil Støyperiet ikke utvikle seg i denne retningen.   

Vi har nå mulighet til å følge en transformasjon- og byutviklingsprosess og være med å settes 
standarden for en ny retning: Å skape et nytt og uavhengig kunst- og kulturmiljø som katalysator 
for en videre sosial by- og stedsutvikling.    
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Vedlegg samarbeidsparter: 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Uttalelse. 

 

Harstad Kulturhus as ved undertegnede har deltatt i forprosjektgruppen 

for Støyperiet scene. Arbeidet med forprosjektet og forprosjektrapporten, 

viser at etableringen av Støyperiet scene kan gi nye muligheter både for 

aktører i kreative næringer, kulturutøvere innenfor ulike uttrykk og 

publikum i Harstad. I tillegg kan en ny scene bidra til positiv byutvikling 

i et område som i dag preges av nybygging og oppbygging av ny 

identitet.  

 

Under forutsetning av at Støyperiet scene lykkes med å etablere en 

driftsorganisasjon som tilrettelegger for det mangfoldet som forprosjektet 

baserer sin rapport på, vurderer Harstad Kulturhus as tilveksten som en 

spennende og ny attraksjon for kunst og kulturformidlingen i vår region. 

 

 

Harstad 31. mai 2016, 

 

 

 

 

 

Ola M. Løkholm, 

direktør i Harstad Kulturhus as. 



Besøksadresse: 

Normannsgt. 1d, 3. etg. 

Harstad 
 

Postadresse:  

Kulturenheten 

9479  Harstad 

Telefon: 

77 02 62 63 

 

E-post: 

post@harstadkulturskole.no 

 

Hjemmeside: 

www.harstad.kommune.no   

www.harstadkulturskole.no 

 

 

Harstad kommune 
Attraktiv hele livet 

 

 

 

Notat vedr. «Støyperiet Kulturscene» 

 

 

 

 

Ny scene; «Støyperiet» - nye muligheter i Harstad 

 

 

Kulturenheten i Harstad kommune består av to avdelinger (Harstad kulturskole og 

avdeling Barn og unge fritid) samt kommunens kulturrådgiver. Totalt 38 ansatte. 

 

Slik jeg ser det har vi i Harstad i dag et stort behov for en ny scene med bruksområder og 

størrelse som det ved «Støyperiet» planlegges i forhold til. 

Som representant for Harstad kommune er jeg godt kjent med byens og kommunens 

behov, og ser at dette både kan være med på å utvikle byen og sentrum generelt, samt 

muligheten for enda flere aktører til å kunne ta i bruk en profesjonell scene. 

 

Ved vår enhet; Kulturenheten, har vi gjennom Harstad kulturskole (ca. 750 elevplasser) 

flere årlige forestillinger/oppsetninger hvor en slik scene vil være aktuell, både til mindre 

konserter, teater og kanskje t.o.m. dans – som også kan være i kombinasjon med en 

eventuell mindre utstilling og mulighet for å benytte storskjerm.  

 

Vår avdeling Barn og Unge Fritid har gjennom året ansvaret for flere små og store 

arrangement for barn og unge i kommunen som f.eks. «Ung kultur møtes» (Ungdommens 

kulturmønstring). Vi ser for oss flere typer arrangement ved Ungdommens Hus, våre to 

fritidsklubber og Radio Harstad hvor en slik scene på flere områder kan gi oss nye 

muligheter for å gi et enda bedre tilbud til våre brukergrupper. 

 

Enhetens og kommunens kulturrådgiver, som også har ansvaret for «Den kulturelle 

spaserstokken» og «Den kulturelle skolesekken», arrangerer gjennom året flere konserter 

og forestillinger med ulike behov for størrelse, tekniske/praktiske muligheter og ikke minst 

behov for profesjonell hjelp. En slik scene vil kunne bidra til å løse utfordringer vi har med 

å gjennomføre arrangement ved enkelte skoler, samtidig som at vi vil kunne lage enda 

bedre og/eller annerledes arrangement for eldre når vi velger å ta arrangement ved «Den 

kulturelle spaserstokken» ut av sykehjemmet eller institusjonen. 

 

Vi er meget positive til å bidra i arbeidet med en slik type scene, og som beskrevet ser vi 

mange bruksområder som generelt sett vil gi oss flere muligheter dersom og 

forhåpentligvis dette er en realitet. 

 

 

 

 

 

Halvard Bakklund (sign.) 

Enhetsleder/rektor 

Kulturenheten 

 

 

 Kulturenheten 

   Vår dato: 31.05.2016 

 

Vår ref.: hal 

 



 

 

 

Akersgata 13 
Postboks 448 Sentrum,                          T. +47 22 00 25 00                      post@innovasjonnorge.no               
N-0104 Oslo, Norge                                 F. +47 22 00 25 01                      www.innovasjonnorge.no             Org. nr.: 986 399 445 
 

 

 

 

 

 

Innovasjon Norge Troms og Svalbard har gjennom sitt arbeid med kulturelle og kreative næringer, vært 
en samarbeidspartner for prosjektet. Fra INs side sees etableringen på som meget spennende, da den 
bedrer tilgangen på visningsarenaer for selvstendige aktører i Harstad og Sør Troms. Spesielt gjelder 
dette aktører innen musikk, litteratur og scenekunst, men også andre bransjer.  

  

Innovasjon Norge har bidratt med rådgivning, samt gjennomført en workshop med referansegruppen. 
Vi ser også på muligheter for finansiell støtte ved oppstart.  

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
for Innovasjon Norge 

Knut Perander 
Prosjektleder 

 



Vedlegg søknad ES494018 Støyperiet kulturscene 

Referat fra workshop med Innovasjon Norge 11.05.2016.  

 

Deltagere: Rolle 

Halvard Bakklund Enhetsleder kulturenheten Harstad kommune 

Helene Hokland Produsent, Ellida AS 

Ingeborg Annie Lindahl Billedkunstner 

Rudi Nilsen Paletten galleri  

Martin Nordvik Audio Light AS 

Thomas Nordvik Audio Light AS 

Anders Eriksson Mansard Management / Ilios festivalen 

Mona Aas Johansen Kultur i Troms, Troms fylkeskommune 

Renate Bergland Heggen Vgs, Musikklinje 

Hans Petter Vabog Forsvarets musikk korps Nord Norge 

Jon Sjøen Forsvarets musikk korps Nord Norge 

Tom Dahlberg  Harstad bryggeri AS 

Morten Markussen Festspillene i Nord Norge 

Ola Løkholm Harstad kulturhus 

Vera Helene Ridderseth  Harstad kulturhus 

Torgeir Riise Ungdommens hus / Rampestrek  

Jan Santocono Marios musikkskole / Bakgårdfestivalen 

Kristine Drechsler Hansen Harstad profileringspool 

 

Oppgave 1: 

Hvilke arrangementer/event kan og bør presenteres/være mulig å gjennomføre i Støperiet? 

Gruppe 1) 

Teater/konserter. Lanseringer – bok osv.  

Hvilket nivå skal man legge seg på i forhold til merkevarebygging – og størrelse på lokaler. 

Restaurant. Filmvisninger. Konferanser. Klubbscene. 

Atelier – utstillinger – arstist in residence. Kulturaktører som kan benytte seg av lokalene.  

Egenprodusert. Bruke historien. Audiovisuelle installasjoner. TV-viste debatter. Opera og andre 

satellitt overføringer live. 

Satse opp mot Hurtigruta – arr. på morningen. 

Skoleproduksjoner – fast forestilling– tiltrekke seg skoler/publikum  fra regionen. Historien kan 

handle om Kaarbøverksted og helter herfra, eller mer rocka utgave av omstilling og endring. Knyttes 

opp mot resten av området – Svalbard osv. Eks – Hamsun-senteret har nye årlige forestillinger – vi 

kan også lage egne forestillinger hvert år – faste ting som skjer hvert år. Gjøre noe som er 

interessant og lærerikt. 

Mat – kombinere mat på alle aktiviteter.  

Lite og intimt lokale – legge til rette for å kunne ha høy kvalitet – men også viktig å inkludere 

lokalmiljøet. 

Ta i bruk utearealet – utekonsert/skulpturvandring/utstillinge. 

Kobling mot Makerspace. 



Artist in residence – invitere publikum «bak scenen» - omvisning (Work in progress). 

Interessant utfor både landsdel og landet og verden. 

 

Gruppe 2) 

Studio – film/musik/dataspill – kontrollrom med utsikt! Inn i lokaler og naturen. Tilknyttet 

innspillingsrom – ta opp orkester/band for innspilling + filminnspilling. 

Messer – utstilling – for eksempel lansering av nye biler sammen med bilselgere. 

Konserter selvfølgelighet – mobil scene som tilpasses flere genre.  

Film – over hele lokalet, Kino, Bokbad. 

Utleie – lokale aktører – leie profft lokale. 

Streaming av konferanser for eksempel Statoil. 

Multikultur – bedre samarbeid med innvandrere – ivareta bedre – for å bygge samfunn. Matfestival 

kan være en måte for å inkludere. 

Flerbruksrom der man kan gjøre mange ting – også dans og drama. 

Lokalet vil være et supplement til de eksisterende scener. 

Vil bygge sammen de tre sentrale konsertarenaer. 

Museumsmulighet – støyperammer i 2 etg. Ute eller glassvegg for å se inn – knytte til den industrien 

som var her. Tremaler. 

Kontorfasiliteter – for kreativ industri – co-workingspace – skrivestue – produksjon. 

Også fokus på unge – tilby profesjonelt studio  

Harstad bryggeri kunne få profilere seg – koble seg mot det unike – smaksprøver, kursing 

Restaurantdel.  

Lokalet i seg selv en attraksjon. 

Koble seg på uteaktiviteter i området. 

Fotballkamp på storskjerm + bryggeri 

Lan + Streaming 

Studio som kan inkludere både film/spill/musikk/mapping -> Flerbruksstudio 

Gruppe 3) 

Preproduksjon; Nye koblinger – tverrfaglig samarbeid 

Bredde og mangfold – innblikk fra publikum - innsikt 

Springbrett ut i verden. 

Nye folk og nye møter. 

Samfunnskommentaren. – media snakker om krise – styrke humor og satire – debatt rundt kunst. 

Humor og satire. 

Fleksibilitet 

Rom for å vise frem «work in progress» - tilrettelegge for at man kan kunne bruke lokaler på både 

kveld og dagtid. 

Viktig poeng at man har en scene som turneer ikke reiser forbi. 

Gruppe 4) 

Konsert/teater/visuell kunst/bokbad 

Kulturelle skolesekk 

Workshop-arene – skrivekurs/scenekunst 



Møter og kurs 

Støyperiet frokost 1 x mnd – med lokale leverandører med underholdning 

Støyperiet lunsj – smaksopplevelse med kulturelle innslag. 

Streaming/visning – store sport- og kulturelle eventer 

Operapub ++ 

Bondens matmarked 

Private arrangementer 

Lokale bedrifter som skal drifte innenfor de ulike kompetanseområder 

Kulinarisk 

Bærende ide at kunstnere og aktører kan nå nye markeder 

 

Kunst og kultur som medisin – koble bygg og aktiviteter opp mot et helseperspektiv. 

 

Oppgave 2: 

Hvem er potensielle brukere/kunder av Støyperiet? 

Tenk gjerne ut av boksen. Og ut av byen…? 

Gruppe 1) 

Korps, kor, fylke og kommune, lokalt næringsliv, profileringspool, live nation, bookingbyråer, 

kinomatisk, film, lokalbefolkning må komme, hurtigruta, bakgården i forbindelse med konsert, 

bakgårdsmarked kan utvides, ølfestival Harstad Bryggeri, Statoil, HSI, Kulinariske Harstad – 

leverandør og kunde, kulturinstitusjoner, ungdommens hus, festspillene, sykhuset, 

julebord/firmafest, Senjahopen – trenger en Harstad scene, artister på turnè, bli kjent i miljø som 

naturlig stoppested – passende publikumsmengde, Harstad kommune må være del av dette slik at 

det ikke blir så dyrt for lag og foreninger - > differensiert pris, få inn mat og drikke fra lokale 

produsenter – som leverandør og som kunde. 

Gruppe 2) 

Visit Harstad, Hotellene, Rikskonserten, Riksteateret, Musikk i Troms, Videregående, Forlag, NRK, 

andre produksjonsselskap TV, Harstad Kulturhus, turoperatører 

Sponsing; kan være kunde med ulike pakker – noen kan tenke seg å knytte seg opp mot spesielle 

gjenytelser, Innovasjon Norge – samproduksjon for å vise frem hus og bruken -> Showcase av lokal 

kompetansen 

Gruppe 3) 

Publikum, nasjonale agenter og management – inngå i turneruter, idrett, næringsliv lokalt, regionalt, 

nasjonalt, reiseliv, messe 

Frie grupper, lokale kunstnere og aktører – direkte eller indirekte 

Kommune og fylket 

Offentlige institusjoner 

Kreative næringer 

Festivaler og festspill 

utdanningsinstitusjoner 

Event/Kurs&Konf/Mice 

Private arrangementer 



Ungdomsprosjekter – fasilitere generasjonsoverskridende, aspirantordninger 

Innovasjon Norge 

Lokale bryggerier 

Gruppe 4) 

Lokale initiativ – musikk-klubber og ungdom 

Lokale mikroinitiativ – brukskunst osv rettet mot turister (?) 

Stort potensiale med private arrangement – ref kostnader på andre steder («Det finnes bare en 

Røkenes gård») 

 

 

Målgrupper; 

Et programutvalg med representanter fra flere målgrupper 

Koordinering mot andre arrangører – unngå silly booking – fylle ut, ikke konkurere 

 

 

 

 


