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Forord
Formingsveilederen gjelder for prosjektet E6 Narviktunnelen og Kongens
gate i Narvik, og ombygging av avlastet Kongens gate gjennom Narvik
sentrum med tilstøtende gater og veier.

Alle våre menneskeskapte omgivelser er arkitektur, slår
den statlige arkitekturpoltikken fast. Store byplangrep og
trasevalg for riksvegen og detaljer som materiale i rekkverk
og høyden på kantsteinen er arkitektur. Det gjør Statens
vegvesen til en viktig aktør for å fremme god arkitektur,
både gjennom eget arbeid og når vi bidrar til andres
prosjekter. Den arkitektoniske kvaliteten på omgivelsene
påvirker hverdagen for oss alle, der vi bor og lever, er på
veg til jobb eller på ferie. Omgivelsenes kvalitet betyr mye
for hvor lett og trivelig, eller tungt og ubehagelig det for
eksempel kan være å reise kollektivt. Offentlige arealer som
gater og torg er viktige som møteplasser og som arena for
samfunn og fellesskap.

Statens vegvesen har uttalte ambisjoner for estetisk kvalitet gjennom
sin arkitekturstrategi. Målet er at god arkitektonisk kvalitet skal skape
gode og framtidsrettede løsninger og fremme gange, sykkel og kollektive
reisemåter. Med basis i ambisjonene herfra, den vedtatte estetiske
veileder for Narvik sentrum og den nye veilederen Arkitektoniske
virkemidler for orientering og veifinning, er det utarbeidet et program for
utforming av veganlegg, gater og torg.
Veilederen definerer prosjektets ambisjonsnivå for arkitektonisk kvalitet
og begrunner de løsningene som velges. Den gir anbefalinger og føringer
for en helhetlig utforming av anleggene. Gjennom utformingen skal
vegens funksjon som sentrumsgate med gang-, sykkel-, kollektiv- og
nyttetrafikk sett opp mot stedets behov ivaretas. Samtidig skal vegens
funksjon som omkjøringsveg ved tunnelstenginger ivaretas.

Den statlige arkitekturpoltikken fastslår at arkitektur
skal brukes som et av virkemidlene for å løse framtidens
utfordringer knyttet til klimaendringer og by- og
befolkningsvekst. God arkitektur skal bidra til:

Veilederen er et arbeidsredskap for å sikre estetiske og miljømessige
målsetninger gjennom hele prosessen fra reguleringsplan til ferdig
anlegg. Den skal benyttes i videre planlegging og prosjektering av gater,
veier, parker og byrom.

høy livskvalitet
attraktive, funksjonelle og
universelt utformede omgivelser
å uttrykke felles kultur og identitet
velferd
bærekraft
verdiskaping
å inspirere til å bevare og berike

Veilederen er et supplement til gjeldende håndbøker og overstyrer ikke
krav og føringer herfra.
Landskapsarkitektene Cecilie Kure, Wichada Treepoonpon, Ingrid
Wendelbo og Birgitte Rodum i Sweco Norge AS har utarbeidet
formingsveilederen og har sammenfattet alle innspill fra den tverrfaglige
prosjektgruppen i Sweco Norge AS. Formingsveilederen er laget
i samarbeid med landskapsarkitekt Erik Aksel Haagensen og
planleggingsleder Thore Jensen i Statens vegvesen Region nord.

(Utdrag fra vegvesen.no/arkitektur)

Der ikke annet er angitt er Sweco opphav til bilder og illustrasjoner.
Oslo, september 2016

“Den sovende dronning”
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1 - INNLEDNING OG FORUTSETNINGER
INNLEDNING

FORMÅL

UTFORDRINGER

Diskusjonen om en alternativ trasé til dagens E6 gjennom Narvik sentrum
har pågått siden begynnelsen av 1980 – tallet. Stor trafikkbelastning
forårsaker støv, støy og trafikkfare. Vegen er stamveg og hovedveg for
innfart og gjennomgangstrafikk

Målet med formingsveilederen er å definere et ambisjonsnivå som sikrer
kvalitet og helhetlig utforming av Kongens gate, Torget og ny omlagt E6.

Et vanlig uttrykk i Narvik er «å kle på seg bilen». Det er svært få som går
og sykler i Narvik i dag på tross av at Narvik sentrum er relativt kompakt,
med korte reiseavstander. Det er naturlig å tenke seg at økende
gjennomgangstrafikk og gradvis omforming av Kongens gate fra gate til
veganlegg har påvirket denne utviklingen.

En sentral utfordring ved dette vegprosjektet er å legge til rette for et
attraktivt sentrum for mennesker, samtidig som Narvik som transportby
kan utvikles videre.
Narvik kommune har i gjeldende kommunedelplan vedtatt at
trafikkmengden i sentrum skal reduseres for å skape et bedre bymiljø.
Den sterke veksten i godstransporten gjennom byens sentrum har økt
behovet for å finne et omkjøringsalternativ, spesielt for tungtransporten.

Formingsveilederen skal sikre at gjennomarbeidede og omforente
løsninger fra reguleringsplanarbeidet videreføres i påfølgende faser av
prosjektet.
Formingsveilederen skal være et verktøy som sikrer at utviklingen av
Narvik sentrum skjer i tråd med ønskene om at hovedgata skal være
et attraktivt sted å oppholde seg. Dette sikres gjennom bruk av solide
materialer, skape attraktive og brukbare byrom med helhetlig design og
et transportsystem som gjør at alle trafikanter tar hensyn til hverandre

Når vegen over tid blir en barriere for gange, sykling, kollektivreiser og
opphold, fortsetter den unødvendige bruken av bilen som
framkomstmiddel.
Det er et viktig mål for prosjektet å legge til rette for og stimulere til økt
gang- og sykkeltrafikk og et bedre byliv. Utformingen av det avlastede
gatenettet i sentrum er nøkkelen for å lykkes med dette.

Byens brede gater og flotte parker skal i større grad tas i bruk av de
som bor i eller bruker byen, samtidig som byens sentrumsområder skal
gjøres mer attraktive for forretningsvirksomhet. Kongens gate skal derfor
utvikles til å ivareta viktige bymiljøfunksjoner. Omlegging av E6 i tunnel
gjennom byen har som mål å legge grunnlaget for en slik utvikling.

kapittel 1
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2 - BAKGRUNN OG ANALYSE
BAKGRUNN OG SITUASJON
Beliggenhet og demografi

Narvik kommune ligger helt nord i Nordland fylke med grense til Troms
i nord og Sverige i øst. Byen ligger innerst i Ofotfjorden og kranses
av høye fjell og grønne åser. Mange av fjelltoppene man ser fra byen
har karakteristiske former, og er sterkt tilstede i bybildet i sentrum.
Naturen i og rundt Narvik gjør at byen er et populært turistmål for
naturopplevelser.
Kommunen er et logistikkknutepunkt i regionen. Byens historie strekker
seg tilbake til jernmalmshistorien og etableringen av Ofotbanen tidlig på
1900-tallet.
Narvik kommune har i dag ca. 18 800 innbyggere hvorav ca. 14 000
bor i selve byen. Folketallet i kommunen har hatt en synkende tendens
fra midten på 70-tallet fram til tidlig 2000-tall. Folketallet ser ut til å
stabilisere seg på grunn av innvandring. Befolkningssammensetningen
er også i endring, og befolkningen blir eldre. Det er en kraftig nedgang i
aldersgruppen 20-40 mens gruppen fra 40-60 dominerer.

Klima og grøntstruktur
Narvik har kystklima med forholdsvis milde vintre og kjølige somre.
Normal årsnedbør ligger rundt 1000-1500mm nede i byen og opp mot
2000-3000mm i fjellene i øst og det er stabile snøforhold i skianleggene
i fjellsidene. Fjellmassivene rundt byen gjør at sola er borte en relativt
lang periode på vinteren. Vokseforholdene for planter og trær er gode og
stedet har et frodig, grønt inntrykk i sommerhalvåret. Narvik ligger i
herdighetssone H6/H7.

Overordnet grøntstruktur

Grøntområdene langs fjorden og de grønne fjellsidene som omkranser
byen gjør at Narvik oppleves som en grønn by i sommerhalvåret.
De større grønne volumene i sentrum finnes i parken ved
Sjømannskirken i sør, i området rundt torget, samt den store
Bromsgårdparken i nord.
I og med at det er mye boligbebyggelse i sentrum bidrar alle hagene,
parkene og løkkene til å gjøre Narvik til en grønn by i et overordnet
perspektiv. Trær og annen vegetasjon har gode vekstvilkår og gir et stort
grønt volum til byen.

Blomsterurner i Kongens gate.

Grøntstrukturen i Kongens gate

Kongens gate har lite vegetasjon og framstår som en stor grå barriere i
byen. Det er i dag noen spredt plasserte trær langs gatas østside
fra Torget mot Sjømannskirka, og en trerekke langs vestsiden ved
Bromsgårdparken.
Narvik kommune setter hver vår ut urner med sommerblomster i hele
Kongens gate. Dette gir et positivt bidrag til byens grønne preg.
Parken ved Sjømannskirka.

Narvik sentrum - Kongens gate.
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Grøntområde foran rådhuset.
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Statens vegvesen Region nord

Historie
Narviks historie er uløselig knyttet til jernmalmforekomstene i
Kiruna og Lousavarra i Sverige. Det var vanskelig å utnytte de store
malmforekomstene på grunn av manglende veier og lange avstander
til gode havner i Sverige. Det ble derfor i 1872 foreslått å bygge en
jernbane til isfri havn i en norsk fjord. Valget falt på Narvik som har en
stor naturlig, god og isfri havn ved Ofotfjorden. Før dette besto Narvik
kun av noen få gårdsbruk.
Malmeksporten ble den viktigste næringsveien for Narvik.
Jernbaneanlegget og havneanleggene med områder for mellomlagring av
malm la beslag på store arealer midt i byen og delte byen i to deler,
Frydenlund og Oscarsborg.
Narviks sentrale plass som utskipingshavn for malmforekomstene gjorde
byen til et strategisk viktig mål under 2. verdenskrig. Byen ble invadert av
tyskerne allerede 9. april 1940.
Etter 2. verdenskrig ble byen bygget opp igjen og byen opplevde
en sterk vekst utover på 1950 og 60-tallet takket høykonjunkturer
og gode skatteinntekter fra LKAB. Narvik opplevde nedgangstider
etter nedbemanninger og innsparinger i virksomheten til LKAB på
1970-80-tallet.

Regulering
Da Narvik by ble grunnlagt i 1902, ble det etablert en sjakkbrettplan for
sentrumsområdene. Denne planen harmonerte dårlig med
terrengforholdene og ga til dels bratte og uframkommelige gater. I
framveksten av byen med etablering av gatenett og bebyggelse ble derfor
landskapet og terrengforholdene et viktigere strukturerende element enn
sjakkbrettplanen. Dette ga ingen god løsning og man så etter hvert behov
for en ny og helhetlig byplan.
Det ble utarbeidet en ny reguleringsplan for byen i 1943. De bærende
elementene i planen var «gate 1» (Kongens gate), forbindelsen mellom
bydelene Frydenlund og Oscarsborg med bru over jernbanen og torget
som lå for enden av brua i møte med «gate 1».
Gjenreisingen av byen etter 2. verdenskrig følger den strenge
kvartalstrukturen som er vist i reguleringsplanen fra 1943.

Bebyggelsesstruktur og arkitektur

Referansen til de gamle byplanene for Narvik er godt synlige i bybildet
i dag. Selv om store deler av byen brant under 2. verdenskrig har
kvartalene blitt gjenreist i samme strenge kvartalsstruktur slik det var fra
tidlig 1900-tallet. De tre parallelle gatene Kongens gate, Dronningens
gate og Håreks gate som brytes av alle tverrgatene fra øst, danner
sjakkbrett-planen som er så typisk for byen.
Det lille som stod igjen av bebyggelsen før brannen i 1940 er delvis
bevart. Gjenreisingsarkitekturen i sentrum består av lave bygårder med
et nøkternt arkitektonisk uttrykk i fasadene.

LANDSKAPS- OG BYANALYSE

Den nye reguleringsplanen 1943 viser hvordan østsiden av gaten ble
definert av et grønt volum. (Bilde: Brente steders regulering)

Kongens gate går overordnet fra sør mot nord, med en retningsendring
på midten ved torget. I avsnittene om historie og regulering vises det til
at bystrukturen fra tidligere reguleringsplaner er bevart i dagens bilde
av Kongens gate, tverrgatene som ender i gata og mye av den åpne
strukturen på gatas vestside.
Parallelt med Kongens gate finnes de viktige toglinjene som ga opphav
til Narvik som by. Helt sør i gata gjør nærheten til havnen og fjorden seg
gjeldende.
Et viktig element i Narvik er tilstedeværelsen av fjellene som omkranser
byen. Det finnes spektakulære fjellformasjoner som fungerer som
fontmotiv for Kongens gate og noen av tverrgatene.
Analysen tar for seg ulike delstrekninger innenfor planavgrensningen, og
deles inn slik:

•

Sentrum/Kongens gate
-

Delstrekning sør
Delstrekning torg
Delstrekning nord

•

Overgangssoner mellom E6 og sentrumssonen

•

Øvrige gater/Trekanten

•

E6 utenfor sentrum

Inndeling i bydeler i Narvik: Frydenlund, Oscarborg og Trekanten.
Kart fra Estetisk veileder for Narvik.

Gjenreisingsarkitektur i Narvik sentrum.
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Sentrum - delstrekning sør
Den sørligste delen av Kongens gate strekker seg fra Breibakken
til torget. Området har i hovedsak ensidig bebyggelse med tydelig
kvartalsstruktur på østsiden. På vestsiden av gaten finnes åpne arealer og
noen få større bygningsvolum. Denne delen av gata er dimensjonert for
tungtrafikk og mesteparten av gata er avsatt til kjøretøy. Den sørlig delen
av Kongens gate har Skjomtind (”Den sovende dronning”) som fondmotiv
mot sør og rådhuset mot nord. Det finnes noe vegetasjon i gata i dag i
form av enkelttrær. I sommerhalvåret settes det ut urner med blomster i
hele gata.
Kvartalene på østsiden har gjenreisingsarkitektur etter bybrannen i 1940.
Bebyggelsen er nøktern og har jevne linjer og strukturer. Bebyggelsen
har gjerne næringslokaler i 1. etasje og leiligheter i 2. og 3. etasje. Det
er avsatt et stort areal til skråparkering mellom fortau på østsiden og
vegbanen. Det er lite plass avsatt til opphold og bevegelse for gående og
syklende. Det er krevende å bevege seg på tvers av Kongens gate, da det
er langt mellom krysningspunktene. Alle butikker og næringslokaler har
høydeforskjell på 2 til 3 trinn fra fortausnivå. Dette er løst med trapper,
mens noen har bygget ramper.

Bildet viser areal med skråparkering foran nærlingslokaler.

ÅPENT AREAL

STORT BYGNINGSVOLUM

HOVEDGATE - KONGENS GATE DELOMRÅDE SØR

Kartet viser den tydelige kvartalsstrukturen på Kongens gates østside og strukturen på vestsiden som er av en helt annen karakter.
De lilla feltene markerer tverrgatene som fører ned til hovedgaten. Tverrgatene er stedvis svært bratte.
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ÅPENT AREAL

Bildet viser kvartalsstruktur på østsiden og større bygningsvolum og
åpne arealer på vestsiden.
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Sentrum - delstrekning Torget
Torget ligger sentralt i Kongens gate og omtales som byens hjerte.
Torget har fire hjørner som danner veggene for plassgulvet
På østsiden finnes kvartalsbebyggelse og i det nordvestre hjørnet har
vi rådhuset. Lenge har det fjerde hjørnet stått ubebygget, men nå er
et nytt bygg med offentlige funksjoner som bibliotek, museum og
turistinformasjon oppført - under navnet “Det fjerde hjørnet”.
Kjørebanene og rundkjøringen sentralt på torget deler området inn i
adskilte plasser. Utformingen av plassen foran rådhuset bidrar også til at
torget oppleves som flere separate enheter
På torget finnes en park med vegetasjon, fontene og fredsmonomentet.
Dette er et sentralt motiv og har en stor verdi for byen.
Fra torget og vestover ligger siktaksen mot Frydenlund.

Torget har en tydelig deling av trafikantgrupper og bilistene er de som
dominerer.

Bildet viser torget slik det er utformet i dag.

UTVIDELSE AV TORGET
UTVIDELSE AV TORGET
ÅPENT AREAL

TORGET I DAG

MILJØG

ATE NO
RD

E
GAT

SØR

JØ

MIL

Kartet viser retningsendringen i Kongens gate og hvordan torget ligger som et midtpunkt i gaten. Torget strekker seg ut til alle bygningskropper i de fire hjørnene, markert med raster.
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Sentrum - delstrekning nord
Den nordlige delen av Kongens gate strekker seg fra torget i sør til
Stasjonsveien i nord. På denne delstrekningen finnes noe igjen av
bygningene fra før bybrannen i 1940. Resten av bygningsmassen er fra
ulike tidsepoker.
Den nordlige delen av Kongens gate er smalere enn delen sør for torget.
Gata har et tydelig strukturskille ved Brannbakken. Herfra fortsetter
bebyggelsen på gatas østside mens gatas vestside preges av den store
eiendommen Bromsgård med parkanlegg. Eiendommen danner en
grønn vegg mot veien og vi får en gang- og sykkelvei med grøntrabatt
og trær langs vestsiden av gata. På østsiden ligger kjøpesenteret Narvik
storsenter som fyller hele det siste kvartalet mellom Tøttavegen og
Stasjonsvegen.
Denne delen av Kongens gate har ingen tydelige fondmotiv i nordlig
retning, men har rådhuset som fremtredende motiv i sør. En titt inn i
tverrgatene mot øst viser den karakteristiske fjellformasjonen Tøtta.

Siktlinjer fra tverrgatene opp mot fjellformasjonene i øst.

Bystrukturen sett mot sør.

GRØNT VOLUM

HOVEDGATE - KONGENS GATE DELOMRÅDE NORD

STORT BYGNINGSVOLUM

Kartet viser den tosidig kvartalsstruktur på de to første kvartalene fra sør og hvordan strukturen endrer karakter jo lenger nord man kommer. De lilla feltene markerer tverrgatene som fører ned til hovedgaten. Tverrgatene er
svært bratte fra øst.
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Overgangssoner

Havnegata og Trekanten

E6 utenfor sentrum

Overgangssone sør fra Sjømannskirka til Breibakken og Sleggesvingen
domineres av de utflytende vegarealene for dagens E6 Kongens gate.
På østsiden mot Administrasjonsveien ligger Minneparken og et mindre
grøntområde. Parkarealene gir en distanse til den begynnende
kvartalsstrukturen i sør. Bebyggelsen i form av store kontorbygg blir
mer dominerende i gatebildet fra Brattbakken. Mot vest ligger
Sjømannskirka. Industriområdene mot Trekanten ligger på et lavere nivå
og påvirker ikke strekningen særlig. Utsynet mot Ofotfjorden og
Skjomtind i sør er viktige motiver. Mot nord danner rådhuset fondmotiv
for gata.

Havnegata ligger mellom havna og jernbanen. Gategeometrien følger i
stor grad havnefronten uten tydelige fondmotiv.

E6 fra sør ligger på en hylle etter Fagernestunnelen, mellom fjorden
og havneområdene og de grønne liene i øst med noe innslag av
bebyggelse. Fjellskjæringen inn mot påhugget til Fagernestunnelen øst
er dominerende i synsinntrykket fra vegen. Når man nærmer seg
sentrum fra sør danner Sjømannskirka og etterhvert Scandic Narvik
viktige fondmotiv og landemerker. Sett mot sør er det de grønne liene
ved Ankenes og Skjomtinden, «Den sovende Dronning» som er
hovedmotivet. Trær og krattvegetasjon mot havna skjermer mot utsyn
mot Ofotfjorden.

Overgangssone nord består av strekningen fra kryss Hamsuns vei til
Kongens gate og Stasjonsveien. Strekningen er dominert av omliggende
boligområder, med støyskjerm mot vest. Samlet sett dannes det et
visuelt lite harmonisk uttrykk. Ved Bjørnsons vei trer Guldbrandsons
park fram, og det dannes et rolig bilde ved ankomst til sentrumskjernen.
Ved kryssingspunktet Taraldsvikbrua dominer sporområdene og
storsenteret bildet.

Boligene representerer en del av Narviks historie som ellers gikk tapt
ved bombingen i 1940 og flere av bygningene i området er regulert til
bevaring.
Havneområdet skjermes delvis av krattvegetasjon og enkelttrær. Langs
deler av Havnegata står en trerekke av bjørk.
Området ved Verkstedbakken har en utflytende struktur. Bebyggelsen
domineres av større verkstedbygninger med blandede funksjoner.

E6 Rombaksveien fra nord går gjennom et område bestående av
næringsarealer, boligområder, gravlund/kirkegård og
krigskirkegården. Næringsområdene ved Ornes har en utflytende
struktur og en bebyggelse uten særskilte arkitektoniske kvaliteter.
Boligbebyggelsen fra etterkrigstiden (50-60-tallet) har et nøkternt
preg. Boligene er omkranset av hager og gir området et dominerende
grønt preg. Kirkegårdsanleggene ligger som en grønn vegg i
vegrommet.
Ved Ornes danner Skjomtind fondmotiv. Når trafikantene kommer
nærmere sentrum skjermer de nærliggende grønne liene med spredt
boligbebyggelse for dette utsynet og denne delstrekningen har ingen
åpenbare viktige motiver som må ivaretas.

Utsynet mot Skjomtind (“Den sovende dronning”) i sør er viktig motiv i
Narvik.

Havnegatas nordside med 7 funksjonærboliger i nyklassisistisk stil fra
1920-tallet.

Rombaksveien.
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3 - UTVIKLING AV FORMSPRÅK
FORMINGSKONSEPT OG PREMISSER
Ved utformingen av Kongens gate og Torget skal viktige intensjoner
fra reguleringsplanene fra 1925 og 1943 ivaretas og føres videre. Den
strenge kvartalsstrukturen dyrkes og fremheves i utformingen av gata og
tidligere tiders boulevardpreg gjenskapes.
Viktige virkemidler for å skape en herskapelig gate er stramme
kjørearealer, rause fortausbredder og bruk av trerekker og alleer, i
kombinasjon med et solid uttrykk i materialene.
I tråd med gjenreisingsarkitekturens formspråk skal Kongens gate ha
rene linjer, med innslag av vinkler og retningsendringer for å ivareta
viktige fondmotiv i gata. Fjellsilhuetter som “Den sovende dronning”
og andre karakteristiske fjell som er synlige fra Narvik sentrum
danner inspirasjon til utvikling av former i byrom og elementer som
rundkjøringer, portaler etc. Formgiving av elementer som benker, bord,
murer, portaler, rundkjøringer samt andre elementer skal følge det
samme prinsippet om rene, rette linjer i kombinasjon med en fortolkning
av fjellformasjonenes former.
Det foreslås at et relieff med profil av «Den sovende dronning» danner
utgangpunkt for design av enkeltelementer i Kongens gate og E6, som
for eksempel utforming av sentraløyene i rundkjøringene. Konseptet
binder fjell, fjord og land sammen.
Frihetsmonumentet Liv opp av kaos, på folkemunne kalt “Dama på
torget”, og formen rundt dette skal danne grunnlag for det videre
arbeidet med utformingen av torget. Monumentets form og plassering i
byrommet skal ivaretas slik at dette oppleves som torgets midtpunkt.
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FARGEPALETT
Fargepaletten holdes i kalde grånyanser og varme jordfarger med innslag
av rødt.
De kalde fargene gjenspeiler lyset i Narvik vinterstid, mens de varme
jordfargene tar opp i seg fargene i mange av fasadene til byggene som
ble reist etter krigen.
De kalde grånyansene tenkes benyttet i vegutstyr og
møbleringselementer mens de varme jordfargene benyttes i gategulv
og dekker av stein og betong. Ved ønske og behov for fargesetting
av blikkfang eller spesielle designelementer benyttes sterke farger i
rødtoner.
Materialbruken i sentrum og i Kongens gate skal gjenspeile
bygningsarkitekturens enkelhet og fargene fra paletten. Ved valg av
materialer skal det legges vekt på robusthet i utrykk og tåleevne for
slitasje over tid slik at anleggene eldes med verdighet.
Sentrum gis et bygulv med kantstein og dekke av solide og bestandige
materialer som takler de lokalklimatiske forholdene, har lang levetid og
som gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
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MATERIALBRUK
Gatedekket i gang- og møbleringssoner innenfor miljøgata anbefales
utført av natursteinsplater med høy kvalitet i bearbeiding. Platene bør
være av store formater som gir en ro til gategulvet, og slik at gulvets
linjer ikke konkurrerer med de overordnede linjene i gata. Selve
gategulvet holdes i nyanser av varme gråtoner med tilstrekkelig kontrast
mellom ulike soner slik at kravet til universell utforming og veifinning
oppnås. De ulike sonene skal også ha ulik overflatebehandling slik at det
blir både taktil og visuell forskjell på flatene
Dekket på torget skal framstå som enhetlig for både kjørearealer
og gangarealer. Det lages utsparinger i dekket som fylles med ulike
funksjoner som grøntarealer, arealer for overvannshåndtering,
sykkeltrasé og torghandel. Utsparingene gis enkle og rene former, med
et moderne uttrykk i tråd med formingskonseptet som har referanser fra
fjellformasjonene.
Områder for lek og aktivitet innlemmes i fortaus- og torgarealene. Disse
har dekke av falldempende underlag i farger innenfor paletten for dette
prosjektet. For å ivareta enkelheten og helheten i gatas design, bør
feltene med fallunderlag ha kun en farge innenfor hvert delområde.
Møblering og elementer som rister, renner og kanter skal ha et solid og
enkelt uttrykk. Det brukes bestandige materialer som heltre, naturstein
og rusttregt stål.
Terrengmurer og støttemurer i forbindelse med portalene utføres av
naturstein. Selve portalen vil bli beskrevet under kapittel 5 TEMA.
For vegutstyr og møbleringselementer i stål anbefales det pulverlakkering
og at det velges gråtoner som angitt i fargepaletten.
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Elementer i sterke rødfarger. Kilde:Elverdal.no og Space2Place

Overflater i treverk og rusttregt stål.

Formingsveileder E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik

VEGETASJON
Vegetasjon i veg, gater og byrom fyller ulike funksjoner, som estetisk og
arkitektonisk virkemiddel, forbedring av lokalklima gjennom oppsamling
av støv, filtrering av luft, skjermende element – for sol og innsyn,
absorbenter av overvann, og den øker det biologiske artsmangfoldet i
kraft av seg selv og som leveområde for fugl og insekter.
Vegetasjonskonseptet skal understreke de landlige og bymessige
kvalitetene i situasjonen i de ulike delområdene av prosjektet, samt bidra
til å forsterke det planmessige grepet som ligger i den nye regulerte
løsningen.
Vegetasjonen kan ikke ses på som et løsrevet element men derimot som
en av hovedingrediensene i den helhetlige veg- og gateutformingen. For
å lykkes med etableringen av gatetrærne må vegetasjonskonseptet ligge
som en premiss for videre prosjekteringsarbeid.
Målet er at vegetasjonsbruken i prosjektet skal styrke Narvik sitt grønne
preg. Konseptet skal spille sammen med Narvik kommune sin utstrakte
bruk av urner med blomstrende vekster.
Plantevalget i de ulike områdene skal være mest mulig allergivennlig.
Det skal velges arter som ikke truer biomangfoldet. Artsdatabanken
har utarbeidet en oversikt over fremmede arter og gjort en økologisk
risikovurdering av disse. Artene som har «høy risiko» og «svært høy
risiko» står på den såkalte Svartelista. Det skal ikke velges arter som står
på svartelista.

Konsept Urban
Konseptet skal understreke og løfte fram den stramme karakteren som
ligger i byplanen og i den nye gategeometrien for prosjektet. Konseptet
omfatter Miljøgatedelen av Kongens gate, overgangssonene i nord og
sør, samt Havnegata.
For Kongens gate skal vegetasjonen ha en urban og stram karakter.
Kongens gate skal ha oppstammede trær i rekker og alleer for å fremheve
gatas status som hovedgate i byen.
I Havnegata aksentueres gateforløpet av oppstammede trær i rekke og
klipte hekker. Dette skaper en presis overgang mellom gata med den
bevaringsverdige bebyggelsen og de mer organiske havneområdene.
Det benyttes herdig vegetasjon med lokal forankring og vekstvilkårene
skal sikres i alle planfaser.

Konsept Organisk
For de øvrige delene av prosjektområdet; Administrasjonsveien,
Sleggesvingen, Verkstedbakken og E6 utenfor sentrum med tilstøtende
omlagte veier, velges et organisk vegetasjonskonsept som underbygger
områdenes karakter. Det organiske konseptet skal også forsterke den
slyngende linjeføringen som disse veglenkene har.
Den nye parken mellom Kongens gate og Administrasjonsveien formgis
også etter prinsippene i det organiske konseptet.
Trær og øvrig beplantning etableres i grupper og felt. Vegetasjonen skal
ikke tuktes men få en fri vokseform.
I parken velges frodige hage- og parkplanter som vokser i Narvik i dag.
Utenfor sentrum velges stedegne arter med et naturlikt preg.
Parken kan tilsås med gressplen mens øvrige gressarealer i
vegskråninger tilsåes med gressbakke.
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BELYSNING
Belysningen i miljøgata skal ta opp i seg og formidle både byplanens
grep, gjenreisingsarkitekturens enkelhet og gatas boulevardpreg. Dette
gjennom bruk av et moderne og fremtidsrettet belysningskonsept.
Belysningen skal sikre gjenkjennbarhet og orienteringsevne mellom dagog nattesituasjonen, og skape en egen identitet til mørketida.
Belysningen skal skape gode opplevelser og en følelse av trygghet for
gående langs miljøgata og på torget. Det er særdeles viktig at gang- og
sykkelbaner har god og tilstrekkelig belysning, dette gjelder også for
områder som er tilrettelagt for kryssinger av kjørebane. For å oppfylle
disse målene benyttes forskjellige armaturer i ulike høyder tilpasset
trafikantgruppene.

Spot-armaturer festet på stolpe. Løsningen gir mulighet for å belyse i
flere retninger fra samme punkt. Kilde: Selux

Belysning av torg.

Belysning langs Miljøgata.

Belysning av torg med armturer festet på wire over plassen: Phillips.

Illustrasjonen viser belysningskonseptet for Kongens gate og torget.
Punktbelysning i linjer i miljø gaten og et samlende belysningsområde på
torget.

Belysning på Strømsø torg.

Den gjennomgående veg- og gatebelysningen bør ha en fargetone
på lyset som gjenskaper en dagslyskarakter, og som gir best mulig
fargegjengivelse til alle elementer i omgivelsene – vegetasjon, dekker,
bygninger og til ansikter.
Det kan benyttes effektbelysning med andre fargetoner til aksentuering
av spesielle enkeltelementer og for å skape spesielle stemninger eller
uttrykk, det være seg i gatas møbleringssone, på torget eller i parken.
Hele strekningen skal belyses etter gjeldende normaler (håndbok N100)
og veiledere (håndbok V124) for vegbelysning.
Belysningen av Kongens gate skal følge et mønster som gjenspeiler hvor
man er i byen og gata. Fra starten av miljøgata i nord og sør ledes man
inn mot Torget, som byens hjerte. Torget lyses opp på en måte som
samler byrommet og gir forståelse av å ha kommet til et sentrum. Ved
bruk av et moderne belysningssystem, som for eksempel armatur festet
på wire over plassen, oppnås et godt samspill med det moderne
formspråket på torget.
Portalene og rundkjøringene ved portalene i nord og sør gir signal om at
man entrer byen, og her kan belysningen avvike i fargetone og intensitet
fra belysningen i tunnelen.
Belysningen av E6 utenfor sentrum skjer ved bruk av enkle
belysningsmaster, med et nøkternt og nøytralt uttrykk.
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UNIVERSELL UTFORMING
Alle løsningene skal planlegges etter prinsippet om universell
utforming. Utformingen av alle områder skal følge Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven, Plan og bygningsloven, aktuelle forskrifter,
standarder og veiledninger samt Statens vegvesens håndbok 278
Universell utforming av veger og gater.
For å ivareta den estetiske kvaliteten i løsningene er det viktig at dette
innarbeides i designet. Det innebærer for eksempel at det skal være/
benyttes naturlige ledelinjer i gangsonene og ved retningsskifter,
atkomst til bygninger skal være trinnfrie og det settes av tilstrekkelig
plass til ramper fra fortauet. I tillegg skal varsels- og nedsenkselementer
være en del av det helhetlige gategulvet og nøye planlagt i forhold til
kontrastbruk og taktile egenskaper. Det er viktig å gi alle muligheten til å
få en trygg opplevelse ved ferdsel i gata, ved forutsigbare og godt
lesbare løsninger.

Illustrasjon fra Dronning Eufemias gate viser en tydelig soneinndeling
som gjør at brukerne kan lese gatebildet.

Schandorffs plass, et godt eksempel på universell utforming.

Fontene på Rådhusplassen i Åndalsnes.

Varselfelt ved gangfelt i Torggata.

Ulike materialkvaliteter skaper naturlige ledelinjer.

Plassering av reklameskilt skal ikke forekomme i overgangen mellom
sonene. Det gjør at den naturlige ledelinjen i fasadelivet blir borte.

I dette prosjektet er gaterommet lagt opp slik at det er en tydelig
soneinndeling. Det skal ikke forekomme møblering, skilt, stolper eller
andre hindre innenfor soner som er markert som gangbaner. Det legges
opp til at installasjoner kan plasseres i tilpasningsfelt ved fasader og
innganger eller i møbleringsfeltet mellom gangbanen og kjørebanen.
Alle gang- og oppholdssoner i miljøgata tilfredsstiller krav til lengde- og
tverrfall for universelt utformede arealer. Krav om tilstrekkelig
hvilemuligheter ivaretas gjennom et omfattende program for benker.
Benkene utformes i varierte utgaver, både med og uten ryggstø og
armlene.
Torget skal utformes som et sambruksareal. Det benyttes lav
kantsteinsvis slik at både gang-, oppholds- og biltrafikkarealer oppleves
som et gulv. Ved videre detaljering av plassen er det derfor svært viktig
at det jobbes med å tydeliggjøre “trygge” ganglinjer over torget. Det bør
benyttes ulike farger og overflater på dekker for å skille trafikantgrupper.
Her vil også belysning kunne gi et viktig bevegelsessignal til
brukergrupper med nedsatt funksjonsevner da det deler av året er mørkt
store deler av døgnet.
Det sikres tilstrekkelig belysning av gangarealene. Det stilles strengere
krav til belysning for gangbaner/fortau enn møbleringssoner. Dette vil
være med på å tydeliggjøre, særlig for svaksynte, hvor det er fornuftig og
trygt å gå.
Universell utforming handler også om å ivareta hensyn til allergikere.
I følge Astma- og allergiforbundet har ca 20 % av befolkningen
pollenallergi. Ved utarbeidelse av planteplaner, skal det legges vekt på å
finne arter som er allergivennlige, det vil si har liten eller ingen
spredning av pollen. De verste pollensprederne er or, hassel og bjørk,
disse planteslagene bør unngås.
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4 - ELEMENTER
MØBLERING
Møbleringselementene som velges til delprosjektene innenfor
hovedprosjektet, skal bygge opp om de formingsprinsippene som gjelder
for de ulike delområdene for øvrig. De ulike møbleringselementene bør
ha et likt formspråk slik at de til sammen skaper en helhet. Elementenes
form og plassering må videre bidra til målet om bedre byliv. Det kan
være hensiktsmessig å velge standard utstyrselementer fra leverandører
for elementer som sykkelstativer, leskur, master og avfallsbeholdere.
Dette gir en sikkerhet for utprøvde og velfungerende løsninger og
forenkler arbeid med utskifting og vedlikehold.
Større møbleringselementer som store benker og flerbrukselementer kan
enten velges fra leverandørsortimentet eller spesialdesignes til de ulike
prosjektene. Ved spesialdesign må møbel-/industridesignere tilknyttes
prosjekteringsteamet.

Sykkelparkering
Sykkelstativene skal ha en enkelhet i form som harmonerer med
bygningsarkitekturens formspråk. Nedenfor vises eksempel på
sykkelstativer som har denne enkelheten som anbefales og som egner
seg i bygater.
Stativene gis en nøytral grå farge i tråd med anbefalt fargepalett. Alle
sykkelstativer i miljøgata plasseres innenfor møbleringssonen.

Skilt og tekniske installasjoner

Skilt og tekniske installasjoner som parkeringsautomater, styrings- og
fordelingsskap, lysmaster o.l. gis en nøytral utforming og plasseres
utenfor fortau/gangsone. Fargetone nøytral grå i tråd med anbefalt
fargepalett.

Benker og sitteplasser

Benker i miljøgata settes innenfor arealet avsatt til møbleringsfelt.
For den sørlige delen av miljøgata foreslås å benytte store generøse
sitteelementer/benker som åpner for ulik bruk og fra flere sider. I disse
benkene bør deler av sittearealet ha ryggstøtte og armlener, mens resten
kan ha åpne flater som innbyr til variert bruk. Det er mulighet for å skape
kombinasjonsløsninger med kunst- og eller vannelementer slik vist i
eksemplet på bildet til høyre. Ved å integrere elementene i hverandre vil
gi det skapes et gjennomtenkt og helhetlig preg.
I den nordlige delen av miljøgata hvor fortaus-/møbleringsarealene har
mer begrenset bredde, foreslås å velge en mindre variant av samme
spesialbenk.

Lek og aktivitetet.

Lek og aktivitet

For å skape et bedre byliv som inkluderer alle aldersgrupper, settes
det av arealer til lek og aktivitet i sentrum, både på torget og i
møbleringssonene langs miljøgata i sør. Ved utvalg av lekeutstyr og
aktivitetselementer skal de samme formingsprinsippene gjelde som for
anlegget for øvrig, enkle geometriske former, gjerne i kontrasterende
farger i tråd med fargepaletten.

Avfallbeholder Vroom fra Vestre.

Benk til allsidig bruk. Kilde; bogstadveien.no.

Street skate.

Romslig benk som tilfredsstiller krav til
universell utforming.

Sykkelparkering Vroom fra Vestre. Kilde; vestre.no

Avfallsbeholdere

Innenfor sentrumssonen velges beholdere med et enkelt og stramt
formspråk.
Alle avfallsbeholdere i miljøgata plasseres innenfor møbleringssonen.
Det anbefales at avfallsbeholderne har lukket eller delvis dekket topp
slik at de ikke samler regnvann og snø og fugler ikke kan rive ut avfallet.
Beholderne gis en nøytral grå farge i tråd med anbefalt fargepalett. Bildet
viser eksempel på en beholder som egner seg i bymiljø.
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KUNST
Kunst som del av gatemiljøet

Siden slutten av 80 tallet har det vært en økende interesse for å etablere
kunst i forbindelse med veganlegg og bygater. Integrert kunst innebærer
at det kunstneriske arbeidet ikke blir stående som en ren utsmykking,
men inngår som en del av anleggets funksjonelle stiluttrykk. Integrert
kunst har glidende overganger til arkitektur og landskapsarkitektur.
Kunsten strekker seg gjerne over et større område, og kan innlemme
flere elementer. Integrert kunst kan være installasjoner av gjentagende
elementer i for eksempel kryssområder eller lyskunst i lange tunneler.
Det kan være i form av støyskjermingstiltak langs veg eller som
skulpturelle terrengformasjoner i et åpent landskapsrom.
Erfaringene med kunst i vegprosjekter har vist at det er viktig at
alle aktørene kommer tidlig med i planleggingsfasen. Dermed kan
kunstneren i større grad definere kunsten. Dersom kunstneren kommer
sent inn i prosjektet, kan man få et dårligere resultat. Dels fordi
samarbeidet mellom kunstner og vegplanlegger blir begrenset, og dels
fordi kunstneren kan få for snevre premisser å jobbe ut fra.

Kunst i gate i Munchen.

Skulptur Figga, E6 Steinkjer

Skulptur. Hennie Onstad kunstsenter

Bruk av kunst i anlegget er ikke en definert målsetting for ny E6 og
miljøgate i Narvik, men det kan i arbeidet med parsellene fremstå
områder og punkter som vil være tjent med en fokusering i form av
kunstnerisk bearbeidelse.

Kunst i Kongens gate

I dag finnes skulpturer ved fonteneanlegget på torget, og det er et
element som bør bevares og fremheves i miljøgata gjennom en ny og
helhetlig utforming av plassen med de fire hjørner
De store møblerings- og oppholdsarealene i delområde sør egner seg
godt for både integrert kunst, slik beskrevet ovenfor, men det er også
aktuelt med enkeltstående kunstverk. Noe kunst er bare til å se på og har
en verdi i seg selv. Det vil være en fordel om noen av kunstverkene kan
benyttes til f.eks. lek og om man kunne bruke overvann som en ressurs.
Det er særlig viktig at slike kunstverk krever lite vedlikehold og er robust
i forhold til hærverk og snøbrøyting.
Det anbefales at det jobbes videre med temaet kunst i Kongens gate i
videre faser av prosjektarbeidet. Det kan gjerne innledes et samarbeid
med lokale kunstnerorganisasjoner i dette arbeidet.

Dancing fountains: Promenade de pavillion, Nice, Frankrike er både
kunstverk, lekeplass og rekreasjonselement i parken.

Kunst som skulptur og lekeaparat for barn i Gågata i Gjøvik.
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VANNHÅNDTERING
Vann er et karakterdannende element i landskapet som gjerne gir
sterke, positive sanseopplevelser. Følelsen av nærhet og utsyn til vann
er berikende for reiseopplevelsen. Samtidig er vann og vannkvalitet en
forutsetning for dyreliv og biologisk mangfold.

Overvannshåndtering
Håndtering av overvann blir et stadig viktigere tema i planlegging og
prosjektering, etter hvert som klimaendringer bringer mer nedbør og
hyppigere flomsituasjoner.
Å lede vann bort fra veg og gateanlegg kan gjøres på ulike måter,
gjennom åpne eller lukkede overvannsystemer. Avhengig av
vannmengder og kapasitet på mottakssystem kan det være behov for
fordrøyningsløsninger lokalt. Disse kan også være åpne eller lukkede.
For å skape positive opplevelser i byrommene, foreslås vann
brukt som synlig element i miljøgata og på torgarealene. Åpne
fordrøyningsløsninger kan gis en form slik at elementet får en visuell og
estetisk funksjon i tillegg til den vanntekniske.
Vann fra fortau og møbleringssoner kan ledes i åpne langs- og
tversgående renner i samme materiale som dekke forøvrig eller i
kontrasterende materialer, før det føres til sluk. Naturstein og stål
er egnede materialer for mer kunstneriske/arkitektonisk utførte
overvannsløsninger. Overvannet fra gata for øvrig håndteres i lukket
system med gatesluk.
Langs E6 håndteres vannet fra vegen i en kombinasjon av åpne
terrenggrøfter og et lukket overvannsystem bestående av sandfang/sluk,
overvannsledninger og drensledninger. Overvannet slippes ut i terrenget.

Vannhåndtering i tunnel

Overvannsrenne i rustregt stål.

Overvannsrenne i Torggata.

I tunneler skal det være separate ledningssystemer for oppsamling
av drensvann og overvann/ vaskevann. Vaskevann føres til et lukket
sedimenteringsbasseng med oljeutskiller på utsiden av tunnelen for
håndtering av farlige væsker og nødvendig rensing før utslipp til resipient
eller kommunalt VA-nett.

Overvannsrenne i granitt.
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VEGUTSTYR, REKKVERK OG GJERDER
Det er et overordnet mål å unngå rekkverk der det er mulig. Der
rekkverk er nødvendig skal det utformes iht. rekkverksnormalen (N101).
Det vil være behov for vegrekkverk i følgende situasjoner:
- på vegskulder mot farlige sidehinder og/ eller bratte sidearealer
- på alle typer bruer
- på veg over tunnelportal
Det skal tilstrebes gode overganger mellom rekkverk på bruer, landkar
og vanlig vegrekkverk. Vegrekkverk skal være lik på hele strekningen fra
Sjømannkirken til Ornes. Det skal benyttes rørrekkverk i galvanisert stål.
Rekkverk på bruene skal gjennomgående ha lik utforming på hele
strekningen. Rekkverksstolper, håndlist og føringsskinne skal være i
varmforsinket stål.

Brøytetett rekkverk. Foto: SVV.

Dagens Taraldsvik bru.

Gjerde/rekkverk langs Dronning Eufemias gate.

Beskyttelsesskjerm fra Vestfoldbanen.

Gjerde/rekkverk langs gangvegen.

Beskyttelsesskjerm fra Vestfoldbanen.

Sikringsgjerder i forbindelse med tunnelportaler
Det er krav om sikringsgjerder på min. høyde på 1,2 meter rundt
tunnelportalene. Det skal benyttes varmforsinket flettverksgjerde med
overligger/ bølgetråd i under og overkant.
Både Taraldsvik bru og Demag bru må ha sikkerhetsskjerm jf. Teknisk
regelverk. Brurekkverket skal være kjøresterkt H2-rekkverk i plasstøpt
betong med godkjent overgang til vegrekkverk. Betongrekkverket når 1
m over ok asfalt og har herdet glass på toppen, totalt 2 m over ok asfalt.
Det vil i tillegg være en tverrskjerm i herdet glass over betongrekkverket
ved hver bruende, for å eliminere faren for klatring på brurekkverket.
Beskyttelsesskjermen gjør at selve brua blir lite synlig for omgivelsene.
Pga. beskyttelsesskjerm over jernbanen er det ikke nødvendig med
brøytetett rekkverk.

Gjerde/rekkverk på Schandorffs plass.
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5 - TEMA
VEGER- OG GATER
Valg av veg- og gateprofil følger av vegens funksjon, trafikkmengder og
ønsket hastighetsnivå.
Hvordan vegen forankres i de ulike landskapsrommene og hvordan
sideterrenget formes som en del av landskapet og bysentrum, vil være
viktig for kjøreopplevelse, trafikksikkerhet, veganleggets estetikk og
sammenhengen med stedet.
Utforming av områder ved kryss, kollektivterminal og gangveger, og
overgangssoner mellom ny og eksisterende veg, må bevisst forankres og
formgis, slik at de ikke får preg av å være tilfeldige restarealer.
Strekningen omfatter 6 rundkjøringer og to bruer.
Delstrekningens lengde er ca. 1,7 km, og strekker seg fra Sjømannskirka
i sør til Hamsuns vei i nord. Den nye E6 Narvik legges i tunnel utenom
sentrum. Strekningen mellom Sjømannskirka og Ornes består av
overgangssoner i nord og sør med dimensjoneringsklasse H1 og
fartsgrense 50 km/t og miljøgate i bykjernen med en bredde på 6,5
meter og fartsgrense 30 km/t. På torget legges det opp til bruk av ulike
virkemidler fra sambruksareal for å binde sammen torget som i dag er
delt i tre. Miljøgata strekker seg fra Breibakken i sør til sambruksarealet
på torget og videre fra torget til Tøttaveien i nord. Fra Tøttaveien til
Bjørnsons vei vil det være en overgangssone med 30km/t. Sidearealene
på denne strekningen vil ha høy grad av opparbeiding. Strekningen
Bjørnsons vei til Hamsuns vei i nord vil være overgangssone med
fartsgrense 50 km/t.

Normalprofil Kongens gate sør og nord.

Ny E6 vil gå gjennom en tunnel på 1512 meter med tunnelklasse C,
med tunnelprofil T10,5. Tunnel og veg i dagen som blir ny E6 fra
Sjømannskirka – Ornes, skal være H4-veg med fartsgrense 80km/t i
tunnel og 50 km/t i dagsonene nord og sør for tunnelen.
Prosjektet omfatter også flere samle- og adkomstveger som skal sørge
for å knytte sammen viktige utviklingsarealer og målpunkter i Narvik.
For samle- og adkomstvegene er det lagt opp til høy standard som skal
sikre at alle veger gir god fremkommelighet og trafikksikkerhet samt lav
belastning på omgivelsene med tanke på støy.
Separat anlegg for gående og syklende har fått høy prioritet for
å øke andelen av reiser som blir foretatt av gående og syklende.
Trafikksikkerhet har hatt høy prioritet i valg av løsninger for gående og
syklende.

kapittel 4

Illustrasjon viser Kongens gate sett mot sør.
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MILJØGATA

Prinsippsnitt Miljøgate sør

Målet er at løsningen for Kongens gate
formmessig sett skal underbygge og forsterke
byplangrepet som ble lagt ved reguleringen fra
1925 og 1943. Løsningen skal legge til rette for
et bedre byliv, der en større del av innbyggerne
går og sykler til, fra og mellom sine ulike
målpunkter i byen.
Kongens gate har som omtalt under kapittel
2, tre tydelige delstrekninger. Nord, sør og
torget. Gateløpets varierende bredder og
grad av symmetri gir ulike muligheter i nord
og sør. Den foreslåtte løsningen poengterer
ulikhetene, samtidig som de gjennomgående
løsningsgrepene sikrer helhet og sammenheng.
Det er valgt en gjennomgående løsning for
gang- og sykkeltrafikken med sykkelvei med
fortau på vestsiden av gata og fortau med
møblerings-/oppholdsarealer på østsiden
av gata. Med unntak av to kvartaler i nord,
skilles gang-/sykkelløsningen på vestsiden
fra kjørearealene med en raus grøntrabatt
med gatetrær. Gatetrærne vil skape en romlig
avgrensning av gaterommet og skape en større
grad av intimitet i opplevelsen av byrommet.
Det etableres et tosidig belysningsanlegg med
parvise master.
Gjennomgående materialbruk for dekke
og kanter i gata er beskrevet i delkapittel
materialbruk.
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Miljøgate sør
Asymmetrien og bredden i gaterommet i sør åpner for en raus og bred
sone for bevegelse og opphold på solsiden av gata. Det er skissert soner
for lek, aktivitet, uteservering, sittemøbler og sykkelparkering. Inn mot
bygårdene reserveres en bred gangsone.
Gata etableres med to kjørefelt med kantsteinsparkering og holdeplass
for buss mot øst. Kryssløsningen med Mimerbakken, Parkbakken og
Bankbakken opprettholdes som i dag. Miljøgata avsluttes i sør ved
rundkjøring ved Breibakken.

Illustrasjon viser miljøgate sør sett mot Dronninga.

Miljøgate nord
Den nordre strekningen har en todeling. Helt i nord, et asymmetrisk
gaterom avgrenset av Bromsgårdparken og storsenteret. De to siste
kvartalene inn mot Rådhuset og torget har et mer symmetrisk gaterom
kranset av tosidig bebyggelse.
Miljøgatas start i nord markeres av en stor rundkjøring ved
Stasjonsveien. Fram til Tøttaveien ligger gata med en grønn midtrabatt
og med en bred grøntrabatt med gatetrær langs Bromsgårdparken.
Trerekken følger langs parken. Fra ny rundkjøring med Tøttaveien og
inn til torget etableres en vanlig tofelts gate med kantsteinsparkering.
Mot Rådhuset legges det inn gatetrær og holdeplass for buss.
Kryssløsningen med tverrgatene Brannbakken og Kinobakken
opprettholdes.

Illustrasjon viser miljøgate nord sett mot Torget.
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Prinsippsnitt Miljøgate nord
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TORGET
Sambruk - shared space

Torget utformes i tråd med retningslinjer for sambruk og Shared Space
og på en måte som sikrer helhet og gode forbindelser mellom selve
torgplassen, rådhuset og “Det fjerde hjørnet”.
I sambruksområder likestilles de ulike trafikantgruppene og
trafikkarealets funksjon som oppholdsrom for mennesker likestilles
med trafikkavviklingsfunksjonen. For tradisjonelle gater og kryss ligger
prinsippene om separasjon av trafikantgruppene og særbruk til grunn i
langt større grad. I motsetning til tradisjonelle gater, der biler skal vike
for fotgjengere i gangfelt, har gående, syklende og biler like rettigheter
i sambruksarealer. Her er det derfor de generelle ferdselsreglene, hvor
vikeplikt er regulert gjennom høyrereglen, som gjelder.

Eksempel på sambruk og et gategulv med et gjennomgående dekke for
alle trafikanter.

Dagens Torget og det nye kulturhuset “Det fjerde hjørnet”.

Utsparing i dekket, Central Plaza.

Eksempel på uteaktivitet på torget. Bildet er fra filmfestivalen i Tromsø.

Etableringen av sambruksområde på torget øker den estetiske kvaliteten
ved byrommet. Grepet stimulerer til økt opphold, handel og rekreasjon,
samtidig som fremkommeligheten til biltrafikken ivaretas.

Utforming
•

•

•

•

•

•

•

•

Hele gate-/plassgulvet løftes for å markere overgangen
fra tradisjonelt gateløp med fortau og gang-/sykkelvei til
sambruksområde.
Hele gulvet, fra oppramping i nord, sør og vest og inn til bebyggelsen
i alle de fire hjørnene, foreslås anlagt med et enhetlig dekke a
heller/plater. Dekket kan være av betong eller naturstein.
Det legges en kantstein med lav vishøyde mellom kjøreareal og
arealer for myke trafikanter slik at byrommet oppleves som om det e
i et plan.
Midtrabatter inn mot rundkjøringen på torget gis et dekke med
avvikende farge fra kjørefeltene men uten vishøyde. Rabattene leder
biltrafikken og fungerer samtidig som ”venteareal” ved kryssing a
kjørefeltene.
Sykkelveien opprettholdes over torget med et avvikende dekke uten
høydeforskjell mot plassdekket forøvrig. Dekket på sykkelveien må
være av et ”rullevennlig” materiale.
Sentraløya i rundkjøringen skal være overkjørbar for å sikre
tungtrafikkens fremkommelighet. Sentraløya skal underordne se
torgets design.
Utformingen av torget skal bygges rundt frihetsstatuen med
fontenen. Utformingen skal videre legge til rette for en rekke
ulike aktiviteter som utekino, konserter, torghandel og byfester,
innslag som vil tiltrekke seg mange av byens borgere. Det må være
tilstrekkelig grønne flater på torget som ivaretar innbyggernes ønsk
om åpne plenarealer for soling og opphold.
Torgarealene utvikles med ulike dekker som bryter opp det hellelagte
plassgulvet. Det lages utsparinger med gress, vegetasjon, naturstein
og gummidekke, områder for fordrøying/overvannshåndtering, lek
og aktivitet.

Illustrasjoner viser Torget.
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GANG- OG SYKKELVEG
Prosjektet har stort fokus på å legge til rette for myke trafikanter.
Hovedmålet for sykkelsystemet er å få en overføring av arbeids-, skoleog fritidsreiser fra personbil til gange og sykkel. Dette er miljøvennlig
samtidig som man oppnår en betydelig helsegevinst for den enkelte
reisende. Man skal løfte sykkelen som transportmiddel og lage et
sykkelsystem som skal være tilgjengelig for alle typer syklister, slik at
sykkel blir et naturlig valg for flest mulig reisende.

Utforming
For å skape gode løsninger er det viktig å benytte prinsippene for
universell utforming. Gang- og sykkelvegene og områder i tilknytning til
disse bør formes med en god lesbarhet og logisk romforløp som legger til
rette for god orienteringsevne. Orientering bør styrkes ytterligere
i påkoblingspunkt ved hjelp av klar fargebruk, taktile flater og økt
belysningsnivå. Belysning kan dessuten brukes som orienteringselement.
Følelse av utrygghet er en barriere som hindrer mange i å bevege seg fritt
i det offentlige rom. Fire designprinsipper er sentrale for å legge til rette
for opplevelse av trygghet: tydelige siktlinjer, god belysning, tydelig
informasjon og høyt nivå på vedlikehold.
Syklistene på sykkelvegen skal kunne se og bli sett. Vegens forløp skal
være tydelig og man skal unngå å plassere vegetasjon slik at traséen blir
uoversiktlig. Belysning kan benyttes til å understreke vegens forløp og
lokalisering av påkoblinger, man skal unngå «mørke hull» langs traseen.
Skilting skal være enkel og oversiktlig. Informasjonen langs strekningen
kan ha flere lag så vel i det horisontale som det vertikale planet.
Det skal benyttes vedlikeholdsvennlige materialer. Det er viktig å ha et
høyt nivå på vedlikehold.

Påkobling og kryssområder

Systemskifter

Det skal være sterkere belysning i kryss og påkoblingspunkter enn
på øvrige deler av sykkelvegen. Disse situasjonene må være lett
gjenkjennbare, oversiktlige og lett lesbare.

Sykkel på torget

Det er viktig å få til gode og lesbare påkoblingspunkter og kryssområder.
Disse punktene/områdene skal utformes slik at syklistene på sykkelvegen
får signal i god tid før de kommer til et kryss. Varslingen gis i form av
rumlefelt og opprampninger til samme nivå som fortauet før en kommer
inn i kryssområdet. Det skal benyttes et belegg som gir god kontrast til
oppmerkingen.

I sør går sykkelvegen med fortau over i eksisterende fortau ved
Sjømannskirka. I nord vil en få et systemskifte i gangfeltet over Hamsuns
vei, der løsningen kobles med gang og sykkelvegen langs E6 videre
nordover. For å koble sykkelløsningen videre inn i bydelene går det
sykkelveg frem til Parken ungdomsskole, ned til Malmporten og til
Dronningens gate via Tøttaveien og Bankbakken der den kobles med
eksisterende fortauløsninger.
Torget planlegges som sambruksareal. Sykkelvegen holdes på
samme nivå som det øvrige «gulvet» på torget. For å ikke bryte den
sammenhengende sykkelløsningen over torget, markeres sykkelvegen
med bruk av kontrasterende dekke og symboler (eksempelvis brostein
med symboler i støpejern). For å hindre konflikter mellom syklende og
gående, skal sykkelvegen over torget utføres med et dekke som innbyr til
å holde lav fart.

Sykkelveg fra Skøyen stasjon.

Hovedløsningen for sykkeltrafikk i Kongens gate er sykkelveg med fortau
på vestsiden av gata. Sykkelvegen er 2,5 meter bred og adskilt fra
fortauet med en ikke-avvisende kantstein. Fortauets bredde varier fra 1,5
til 2,5 meter. Sykkel- og gangareal markeres med symboler i asfalten og
sykkelvegen skiltes med skilt 520 Sykkelveg.
Sykkelvegen med fortau er opphøyd i alle kryss, slik at den holder samme
plan gjennom hele området. Dette betyr at kryssende trafikk må vike. Alle
krysningspunkter for gående markeres med ramper og rumlefelt før
krysningspunkter og gangfeltstriper over sykkelvegen.
På østsiden langs Kongens gate er det myldreområde, gangsone og
møbleringssone i tillegg til kantparkering. Gangsonen er 3 meter bred
nord for torget og 4 meter bred sør for torget og skal være møbleringsfri.
I gangsonen kan syklister sykle i gangfart.

Snitt viser løsning for sykkelveg ved miljøgate sør.

Illustrasjon som viser løsning for sykkelveg ved miljøgate nord.
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Prinsipp for gatekryss i miljøgaten
TILPASNINGSFELT

OPPRAMPING

FORTAU
SYKKELVEG
RABATT

OPPRAMPING

KJØREBANE

OPPRAMPING
FORTAU

OPPRAMPING

Illustrasjon som viser løsning for sykkelveg ved miljøgate sør.
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KOLLEKTIVTRANSPORT
Kollektivterminal

Prosjektet har som mål å øke attraktiviteten til kollektivtrafikken for både
fritidsreiser og arbeidsreiser.

Den foreslåtte kollektivterminalen sør for Scandic er utformet slik at
den har samme kapasitet som dagens rutebilstasjon ved Amfi. Den har i
tillegg oppstillingsplass for taxi. I forslaget er stasjonen lagt på taket av
et parkeringshus i ett plan, med inntil 100 parkeringsplasser. Parkeringen
har heis opp til terminalen som er på samme høyde som Kongens gate.
Innenfor terminalområdet er det satt av areal til venterom, heishus og
toaletter, som det er mulig å kombinere med en taxisentral.

Ny kollektivplan som er under utarbeidelse, legger opp til et endret
kollektivtilbud i Narvik. Det skal satses på få pendelruter med høy
frekvens. Slik rutene er lagt opp vil alle ruter krysses i Kongens gate.
Dagens rutebilstasjon vil ligge utenfor kollektivpendlene og kontakten
mellom regionale og lokale ruter vil derfor ikke bli optimal. Det foreslås
derfor en ny sentralisert rutebilstasjon for regionbusser sør for Scandic
hotell, med god forbindelse til Narvik Torg og med lokalbusstrafikken.

Holdeplasser

Utforming
Kantstopp for buss med ledelinjer. Foto: SVV

Det planlegges fire holdeplasser og en ny rutebilstasjon på strekningen
mellom Breibakken og Teknologiparken. Holdeplassene blir liggende ved
Teknologiparken, Storsenteret, Stein Rokkans plass og rundkjøringen
i Breibakken. Rutebilstasjonen etableres rett sør for Scandic hotel på
vestsiden av gata.
Holdeplassene på Stein Rokkans plass og rundkjøringen ved Breibakken
utformes som kantstopp med tilhørende venteareal og leskur på begge
sider av vegen.

Utstyr og materialer skal være av høy kvalitet. Området skal ha et frodig
preg med buskbeplantning og trær.
Lørenskog kollektivterminal.

Bussholdeplass

VARELEVERING

Holdeplassen ved Storsenteret utformes som busslomme for å
kunne betjene flybusser og busser med elever som skal til Parken
ungdomsskole. Det etableres venteareal og leskur på begge sider av
vegen.
Holdeplassen ved Teknologiparken utformes som busslomme. Det
etableres venteareal og leskur på begge sider av vegen.

Langs hele Kongens gate er det i dag et godt etablert næringsliv. I
forbindelse med denne planen har det vært viktig å finne gode løsninger
som gjør at næringslivet langs Kongens gate kan blomstre. Et viktig
moment for at en slik gate skal fungere godt for næring er å sikre god
varelevering til de næringsdrivende. Dette betyr at det må være mulig å
levere varer med mange ulike typer kjøretøy og at det ikke må være store
hindringer eller høydeforskjeller som gjør det vanskelig å levere varer.

Utformingen

Utformingen av bussholdeplassene skal gjøre det enkelt og
attraktivt å benytte kollektiv transport. Holdeplassene bør være
så synlige som mulig. Det bidrar til at passasjerene finner dem og
bruker kollektivtilbudet, samtidig som det bidrar til at kjørende ser
holdeplassene. Holdeplassene skal fremstå som attraktive. Utformingen
av selve plattformen og dens primære elementer skal være lik for
alle stoppesteder slik at de reisende raskt kan gjenkjenne bussveiens
stoppesteder og enkelt kunne orientere seg.

Utformingen av kollektivterminalen skal gjøre det enkelt og attraktivt å
benytte kollektivtransport. Bygninger og konstruksjoner ved terminalen
skal ha høy arkitektonisk kvalitet og skal utformes i tråd med prinsippene
i formingsveilederen og dens fargepalett.
Alle ferdselssoner for fotgjengere skal være formgitt etter prinsipper for
universell utforming. Bussholdeplasser skal ha ledelinjer og taktile heller.
Se ytterligere veiledning om universell utforming fra vegvesenet V129.

På grunn av at Kongens gate har ulik bredde nord og sør for torget, er
det nødvendig med ulike løsninger på sørsiden og nordsiden av torget.

Den nye kollektivterminalen kan innrammes i vegetasjon og gis et stramt
arkitektonisk uttrykk.

På den sørlige delen av Kongens gate er det primært østsiden av gata
som er i bruk til næringsformål. Her er det lagt opp til en fire meter bred
gangsone som opparbeides med kjøresterkt dekke. Gangsonen, som
ligger 1 meter fra fasadene i gata, skal kunne benyttes til varelevering.
Den gode bredden i gangarealet gjør at gående og syklende fritt kan
passere samtidig som vareleveringer pågår. Varelevering skjer ved at
kjøretøyet som skal levere varene kan kjøre opp og inn på gangarealet
ved en tverrgate og ut i Kongens gate ved neste tverrgate. Det samme
prinsippet blir benyttet i det første kvartalet nord for torget. I hele
Kongens gate kan kantparkeringsplassene benyttes til varelevering.
Varelevering i gangsoner og fra kantparkering skal skje i tråd med
skiltvedtak.

Snitt viser busskur/kantstopp for miljøgate sør.
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RUNDKJØRINGER
Prosjektet har totalt 6 rundkjøringer. Disse rundkjøringene skal vise hvor
du er i byen og inngå i en sammenheng. Utformingen av rundkjøringene
foreslås bygd over samme tema, et relieff med en fortolkning av
«Den sovende dronning». Dette designet kan tolkes på flere måter,
men vil likevel gi en sammenheng mellom rundkjøringene. Bruk av
effektbelysning skal være en del av konseptet.
Under følger et forslag til fortolkning som vil signalisere hvilket nivå i
gate-/veghierarkiet det gjeldende krysset eller rundkjøringen er på, og er
en innledning til, og som vil understreke karakteren til delstrekningen.

•
Rundkjøringene som ligger ved hver sin tunnelportal skal være en
velkomst til Narvik by. Relieffet tydeliggjøres med to ulike dekker,
naturstein og gress. Det ene feltet ligger opphøyd i forhold til det andre
med en kant av rusttregt stål. Det plantes et tre sentralt i øya.

Den sovende dronning.

•
Rundkjøringene i krysset ved Breibakken og ved
Stasjonsveien signaliserer overgangen til miljøgata og har et høyere
opparbeidelsesnivå. Det forelås at sentraløya i rundkjøringene
opparbeides med en del fast dekke, gjerne naturstein, og en del buskfelt.
Da utgjør høydeforskjellen mellom de to delene relieffet.
•
Rundkjøring i krysset Tøttaveien ligger i miljøgate /overgangssone
med 30km/t. Denne rundkjøringen opparbeides med naturstein og gress
eller sedummatte. Feltet med gress/sedummatte er gjort mindre enn
naturstein slik at sentraløya underordner seg gatedekket/
opparbeidelsesgraden i området.
•
Rundkjøringen på torget ligger som en integrert del av torggulvet
og designet blir tydliggjort ved bruk av to forskjellige harde materialer.
Sentraløya skal være overkjørbar.

Utsnitt fra O-tegning som viser utforming av sentraløyer i rundkjøringer.
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Valg av vegetasjon i sentraløyene i rundkjøringene må ta hensyn til sikt,
vedlikehold og tåle salting.

Granittheller skal settes i det overkjørbare arealet med 7% fall mot
vegbanen.

Utsnitt fra O-tegning som viser rundkjøring på Taraldsvik bru.

Skisse viser rundkjøring i Billingstadsletta.

Formingsveileder E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik

RABATTER OG TRAFIKKØYER
Det foreslås å bruke naturstein som dekke i trafikkøyer med mindre
bredde enn 1,50m. Steindekket skal settes med 5 % takfall mot
vegbanen. Radiehugget kantstein av granitt 150x120 mm, vis=10 cm
brukes som ytterkant av trafikkøyer.
Rabatter eller trafikkøyer som er bredere enn 1,50 m beplantes med
busker.

GANGFELT OG
FOTGJENGERKRYSSINGER I PLAN
Alle ferdselssoner for fotgjengere skal være formgitt etter prinsipper
for universell utforming. Løsningene skal bygge på prinsippene fra
veilederen Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning, med
bruk av naturlige linjer i gater og plassrom framfor bruk av ledelinjer.
Alle gangfelt og fotgjengerkryssinger skal ha nedsenket kantstein og
markering av overgangene med taktile heller.
Se veiledning om universell utforming i Statens vegvesen Håndbok 278
for ytterligere detaljer.

Rabatter beplantes med busker. Foto: SVV.

Rabatter beplantes med vegetasjon.

Rabatt/trafikkøyer med naturstein/belegningsstein. Foto: SVV

Fotgjengerkryssing påTorggata.

Fotgjengerkryssinger i plan. Foto: SVV.
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SIDEAREAL/SIDETERRENG
Generelt om terrengtilpasning
Skråninger skal generelt ikke legges brattere enn med helning 1:2.
I områder med liten plass, eller der det er ønskelig å ta vare på mest
mulig av tilstøtende arealer, legges skråninger med helning 1:2.
Skråningstopper og -bunner skal alltid avrundes, og det skal være en
jevn overgang mellom skråning og terreng.
Tørrmur.

Slemmestadsveien gjennom Vollen i Asker.

Støttemur forblending av naturstein ved Lysaker stasjon.

Slemmestadsveien gjennom Vollen i Asker.
“Den elegante linjeføringen fremheves av de vakre natursteinsmurene.”Vakre Vegers Pris for 2008.

Steinbelegg under bru. Foto: SVV

Tørrmur ved Lysaker stasjon.

MURER OG PLASTRING
I sentrumssonen med Kongens gate, må murenes utforming og
materialbruk vurderes spesielt i forhold til bebyggelse og øvrige
arkitektoniske elementer i bybildet. For øvrig gjelder krav om god
terrengtilpassing.
Støttemurer benyttes for å ta opp høydeforskjeller i terrenget og hindre
utglidninger av løsmasser. Murer kan også anlegges der det ønskes minst
mulig terrenginngrep og arealbeslag i sidearealene. Støttemurer som
står som selvstendige konstruksjoner anbefales bygget som tørrmur av
naturstein med helning ikke brattere enn 3:1 eller 5:1.
Under bruene benyttes plastring med naturstein eller steinbelegg. Dekket
kan med fordel avgrenses av kantstein for å oppnå et presist uttrykk.

Natursteinsmur.
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KONSTRUKSJONER
Konstruksjonene langs E6 og Kongens gate i Narvik skal ha et enkelt og
estetisk godt formspråk som står i et harmonisk forhold til omgivelsene
og i tråd med gjenreisningsarkitekturens enkle uttrykk.
Konstruksjonene, som bruer og portaler, skal utføres i materialer av god
og tidløs kvalitet.

Bruer
Bruene skal ha god tilpasning til sted og omgivelser og skal harmonere
med byens overordnede arkitektoniske preg. Bruene skal gis et visuelt
lett uttrykk. Dette kan oppnås ved at dekket bæres av flere slanke
søyler. Detaljering i overgang mellom søyler og dekke har stor
betydning for virkningen tung/lett. Bruene utføres som enkle
betongkonstruksjoner hvor avrundede kanter er fellesnevner for
utforming av detaljer.

Konstruksjonen Demag bru ligger lavt i terrenget og underkant bru er
lite eksponert. Kun kantbjelke og søyler kan sees på avstand.
Konstruksjonen ligger i et trafikkert område og det bør legges vekt på
estetikk ved valg av bruløsning, spesielt for utformingen av
rundkjøringen, betongrekkverk og beskyttelsesskjerm. Bruas underside
vil være eksponert fra gang- og sykkelvei, togbane og tilkomstvei for
parkeringsanlegg. Den estetiske utformingen bør derfor vektlegges
ved valg av type bru. Sikkerhetsskjermer og rekkverk vil også være
svært synlig og det anbefales en vurdering av det visuelle uttrykket
her.
Det anbefales en tverrskjerm i herdet glass over betongrekkverket ved
hver bruende, for å eliminere faren for klatring på brurekkverket.
Beskyttelsesskjermen gjør at selve brua blir lite synlig for omgivelsene.

3D-bilde av Taraldsvik bru sett mot vest.

I prosjektet E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik inngår bruene
Taraldsvik bru, Demag bru og Verkstedbakken bru. Valg av løsninger
og overordnet utforming av konstruksjonene er gjort i samarbeid
mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Ved utforming av visuelt eksponerte konstruksjoner skal det legges vekt
på estetisk bearbeiding og tilpasning av konstruksjonen til helheten i
situasjonen. Arbeidet med konstruksjonene utføres parallelt med
bearbeidelse av veggeometri og i samarbeid med øvrige fag.
Målsettingen skal være et godt samspill ved valg av løsninger,
i første rekke mellom veggeometri, landskap og konstruksjon.

3D-bilde av Demag bru.

Områdene mellom kjørefelt og gangbaner på Taraldsvik bru blir
grøntareal. Midten av rundkjøringen er tenkt utsmykket med et relieff av
tverrsnittet av fjellet «Sovende Dronning». Relieffet anbefales bygget opp
av smågatestein og grøntareal, som ikke skal gi hindring av sikt i
rundkjøringen.

Illustrasjon som viser Taraldsvik bru.

Illustrasjon som viser Demag bru og omgivelser.
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TUNNEL
Formgivning av Narviktunnelen knytter seg til utforming av
tunnelportalene og portalområdene med sidearealer. Narviktunnelens
portal i sør ligger i Valhallaparken ved Sjømannskirka, og portalen i
nord ligger ved Hamsuns veg. Portalene utføres i betong med
traktformet breddeutvidelse ut mot åpning.
Formingsveielederen foreslår at betongflater bak portalene utformes
med forblending av natursteinsmur av høy kvalitet, alternativt med
stående bordforskaling.
Sideterrenget rundt portalene skal tilpasses slik at det blir en jevn og
naturlig overgang mot tilliggende terrengform.
I tunneler skal det være separate ledningssystemer for oppsamling av
drensvann og overvann/vaskevann i en lukket løsning på utsiden av
tunnelen, samt system for håndtering av utslipp av farlige væsker. Det
forutsettes at det iverksettes rensetiltak som sikrer godkjent
vannkvalitet før utslipp til resipient eller til kommunalt VA-nett. Teknisk
bygg trekkes inn i tunnel.
Prosjektet inneholder en gang- og sykkelveg mellom
Administrasjonsveien og Sjøbakken/Sjømannshjemmet. Prosjektet
anbefaler å kalle denne for Dronningstien, som vil bli en tursti med et
fin kontakt med naturen og fjellet ”Den sovende dronning”. Området
har i dag en dynamisk kvalitet av tettheten av furu- og granskog i
skråningen av åsen og fjerne fjell. Dette forholdet er utgangspunktet for
å definere geometri og strukturen på utkikkspunkt lang Dronningstien.

Betongmur forblending med naturstein. Foto: SVV.
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Perspektiv viser portal sør.

Utsnitt fra O-tegning som viser tursti ved portal sør; “Dronningen tursti”.

Inspirasjonsbilde for tursti.

Perspektiv viser portal nord.

Formingsveileder E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik

STØYSKJERMINGSTILTAK
Vegene skal legges slik at støyskjermingstiltak unngås. Prosjektet
inneholder tiltak som skal redusere støypåvirkningen, særskilt langs
Havnegata og Rombaksvegen.
Havnegata er lagt gradvis lavere i terrenget og flyttet ut, slik at boliger
skjermes mot støy. En 1,3 meter høy tørrmur tar opp høydeforskjellen
mellom Havnegate og gangvegen langs boliger og fungerer som
skjerming mot boligene, i kombinasjon med et lavt gjerde.
Langs Rombaksveien er det støyskjermingstiltak i form av en støyvoll
som har en meters høyde utenfor rundkjøring. Videre oppover
Rombaksvegen mot sentrum er det en 2 – 3 meter høy støyskjerm på
begge sider, som utføres av 1 meter tørrmur med treskjerm.

Typisk snitt viser støyskjermstiltakene langs Havnegata. Tørrmur 1,3 m.
mellom veg og gangvegen. Stein skal ha samme gråfarge som takstein.
På toppen av muren plantes barlind og sikkerhetsgjerde settes opp.
Trerekker plantes langs gangvegen.

Der det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende støyverdier innendørs ved
bruk av støyvoller og skjermer, kan det være aktuelt med fasadetiltak
eller lokale skjermingstiltak.

Perspektiv viser Havengata sett fra gangveien.

Perspektiv viser Havengata sett fra veien.
Typisk snitt viser støyskjermingstiltakene for begge sider av
Rombaksveien.

Dagens situasjon, Havnegata.

Kjøresterkt rekkverk av betong forblendet med naturstein. Sedummatte
på toppen av muren langs Slemmestadsveien.

Perspektiv viser planlagte støytiltak langs Rombaksveien.
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6 - OVERORDNEDE FØRINGER
FØRINGER

AVVIK FRA FØRINGER

En rekke overordnede planer, strategier og dokumenter er førende for
prosjektene innenfor planområdet. Under er gjengitt de viktigste.

Prosjektet E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik er et stort
prosjekt i Narvik kommune. Det er derfor besluttet at det skal lages en
egen formingsveileder som sikrer helhetlig design for hele strekningen
og de ulike delene av veganlegget. Prosjektledelsen i Statens vegvesen
region nord har gått gjennom den gjeldende Estetisk veileder for
Narvik og konkludert med at for delområde Oscarsborg, kan enkelte
punkter i planen avvikes i det videre arbeidet med Kongens gate med
tilhørende vegstrekninger og konstruksjoner.
Følgende punkter i Estetisk veileder anbefales erstattet av andre
løsninger og formgivningskrav:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E6
Sjømannskirka - Ornes, vedtatt 2013.
Estetisk veileder for Narvik (Narvik kommune 2011)
Statens vegvesens Arkitekturstrategi (Vegdirektoratet, Miljøseksjonen
2012-2015)
Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023. Grunnlagsdokument for NTP
2014-2023. (Vegdirektoratat, 2012)
Nasjonal Gåstrategi. Strategi for å fremme gåing som transportform
og hverdagsaktivitet. (Vegdirektoratet 2012).
Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning (Staten
vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet, 2015)
Strategisk miljøplan, Region nord (Statens vegvesen, region nord,
2008)
St.mld. 26 2012-2013, Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP)
Statens vegvesens visjon om å arbeide for et sikkert, miljøvennlig,
effektivt og universelt utformet transportsystem for å dekke
samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

kapittel 6

•
•
•
•
•

Gatetverrsnitt: Det tillates avvik fra snitt 1.1 og 1.2 vedrørende
tverrsnitt og belysningskonsept
Gatebelysning: Det foreslås benyttet annen belysningsarmatur
enn den som er vist fra Fagerhult.com
Møbleringselementer: Det kan gjøres avvik fra foreslåtte
standard møbleringselementer.
Det kan benyttes andre fargekoder enn RAL 7021 til
møbleringselementer
Gatetrær Gate 1: Det kan benyttes andre arter enn svenskeasal
og rognasal
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