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1 Bakgrunn 

Skistua er et område hovedsakelig med eneboliger. Pågående utbygging i Fagernesfjellet/Skistua 

består også i stor grad av eneboliger og kjedehus.  

Tiltakshaver ønsker med dette å legge til rette for etablering av boliger i et alternativt segment med 

fokus på leiligheter for yngre kjøpegrupper, førstegangskjøpere, eldre/senior boliger.  Med andre ord 

et boligtilbud som kan supplere det som ellers bygges i Narvikfjellet. Mange ønsker å bo i nærhet til 

fjellet, men med dagens tilbud er det kostbare boliger som utelukker mange kjøpegrupper. 

Primært ønskes det tilrettelagt for blokkbebyggelse i flere byggetrinn. Det legges opp til en maksimal 

utnyttelse av eiendommen innenfor de krav som kommuneplanen stiller til uteoppholdsareal, 

parkering og lek. Eksisterende barnehagebygg på eiendommen er planlagt revet.  

Eiendommen skal tilrettelegges med nødvendige teknisk infrastruktur. 

2 Planlagt bebyggelse 

Hamperokken AS har utarbeidet et konsept som grunnlag for planarbeidet. Konseptet viser to 

leilighetsblokker oppført med 4 og 5 etasjer og et sammenhengende garasjeanlegg under bakken. 

Byggene er hhv. 18,8 m (kote + 145) og 21,8 m (kote +148) over bakkenivå. Konseptet legger opp til å 

etablere adkomst fra Skistua til garasjeanlegget og utendørs parkeringsplass på bakkenivå. Sørøst og 

nordvest for bebyggelsen skal det etableres lekeareal.    

 

Figur 1: Foreliggende konsept fra Hamperokken AS. 
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3 Bebyggelsesstruktur 

Planområdet ligger i et utbygd boligområde der eksisterende bebyggelse i nærområdet fremstår 

svært variert både når det gjelder utforming, materialvalg og fargebruk.  

Boligfeltene sørøst for planområdet består hovedsakelig av ulike typer kjedehus og eneboliger fra 80-

tallet. Nordvest for planområdet står Toppen borettslag, en 8 etasjes leilighets blokk og flere gater 

med kjedehus nedenfor.  

Like nord for planområdet er det leilighetskomplekser med studentboliger og hotellet «Narvik 

Budget Rooms». Skistua barnehage og Skistua skole ligger sørvest for planområdet. Skolen er tegnet 

av arkitektkontoret Snøhetta og skiller seg ut fra trehus bebyggelsen i området med en utypisk 

utforming.   

4 Topografi 

Planområdet ligger på en arrondert «hylle» i bakken opp mot Fagernesfjellet ca. 128 moh. Alpinveien 

er en avstikker fra Skistua som går videre opp over fjellet.  

Fagernesfjellet har mye skog opp til ca. 500 moh. Skogen består i hovedsak av løvskog, men har også 

innslag av bar- og blandingsskog, dette gjenspeiles også i planområdet.  

Terrenget bærer preg av utbygging og av å ligge i fjellsiden. Det er stedvis små bratte hellinger og 

flate utbygde areal.  

5 Nærvirkninger 

Nedenfor diskuteres virkningene ved etablering av planlagt bebyggelse iht konseptet, for 

nærliggende bebyggelse og oppholdssteder. Det fokuseres hovedsakelig på visuelle virkninger og 

synlighet, basert på illustrasjoner laget i et GIS-programvare.  

Det er på forhånd valgt et antall representative ståsteder, hvorfra utsikten vurderes i en før- og 

ettersituasjon. Ståstedene i illustrasjonene har en høyde på 1,75 m over bakkenivå for å gjengi 

gjennomsnittlig øyehøyde.  

Vegetasjon er vist som en klassifisert punktsky hentet fra laserskanning av området. Selv om 

punktskyen er nøyaktig har den imidlertid noen mangler ifbm å gjengi den faktiske vegetasjonen ved 

at det er mellomrom mellom de ulike punktene. Dette bidrar til at synligheten kan virke annerledes 

enn den vil oppleves i virkeligheten. 

Nærvirkninger av tiltaket er vurdert fra følgende ståsteder: 

1. Utforveien 5 

2. Parkering ved Utforveien 

3. Langrennsveien 7 

4. Turveg ved Toppen 
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Figur 2: Oversiktsillustrasjon som viser plassering og synsretning for ståstedene. 
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5.1 Ståsted 1: Utforveien 5 

Uforveien 5 ligger øst for planområdet og ca. 13 meter høyere i terrenget. Nærvirkningen vurderes 

fra verandaen til boligen. Det antas at naboboligene i har tilsvarende utsyn mot planlagt bebyggelse.  

Overbygg og 5 etasje av tiltaket vil synes fra ståstedet, men vegetasjonen mellom ståstedet og 

tiltaket bidrar til å dempe inntrykket og synligheten. Nærvirkningene av tiltaket vurderes å delvis 

forringe utsynet fra ståstedet i noen grad. 

 

Figur 3: Førsituasjonen sett fra Utforveien 5. 

  

Figur 4: Mulig ettersituasjon sett fra Utforveien 5. 
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5.2 Ståsted 2: Utforveien parkering 

Utforveien ligger øst for planområdet og ca. 17 meter høyere i terrenget. Nærvirkningen sett herfra 

vurderes fra parkeringsplassen mellom Utforveien 11 og 15. Det antas at boligene i Utforveien har 

tilsvarende utsyn mot planlagt bebyggelse.  

Tiltaket er godt synlig i fra Utforveien, men vegetasjonsbeltet på begge sider av Skistua skjuler deler 

av bygningen. Viktige kvaliteter knyttet til synlighet som utsyn mot Herjangsfjorden og Veggfjellet blir 

ikke påvirket. Nærvirkningene av tiltaket vurderes å ha begrenset betydning. 

 

Figur 5: Førsituasjonen sett fra Utforveien. 

 

Figur 6: Mulig ettersituasjon sett fra Utforveien. 
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5.3 Ståsted 2: Langrennveien 7 

Langrennsveien ligger sør for planområdet, og ca. 35 meter høyere i terrenget. Nærvirkningen sett 

herfra vurderes fra verandaen til Langrennsveien 7. Boligen har klar sikt mot planområdet og tiltaket 

vil være godt synlig. Da ståstedet ligger vesentlig høyere i terrenget påvirker ikke tiltaket utsikten 

mot Herjangsfjorden eller fjellene bakom. Nærvirkningene av tiltaket vurderes å ha begrenset 

negativ betydning.  

 

 Figur 7: Førsituasjonen sett fra Langrennsveien 7. 

 

 Figur 8: Mulig ettersituasjon sett fra Langrennsveien 7. 
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5.4 Ståsted 3: Turveg 

Nærvirkningen sett herfra vurderes fra et ståsted i krysset langs turvegen ved Toppen, vest for 

planområdet. Ståstedet er kun få meter fra tiltaket og ligger omtrent på samme høydenivå. Tiltaket 

er naturlig nok derfor svært synlig fra dette ståstedet, noe som medfører at sikten mot deler av 

Fagernesfjellet og toppen av Rombakstøtta bortfaller. Visuell betydning av tiltaket vil variere langs 

turveien. Fra enkelte punkter vil tiltaket bidra til å skape en mer lukket romfølelse i et område som i 

dag framstår åpent og luftig. Nærvirkningene av tiltaket vurderes å ha en viss negativ betydning. 

 

Figur 9: Førsitasjonen sett fra turvegen ved Toppen. 

 

Figur 10: Mulig ettersituasjon sett fra turvegen ved Toppen. 
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5.5 Vurdering 

Da tiltaket ligger i skråningen opp mot Fagernesfjellet vil nærvirkningene være små for boligene og 

områdene som ligger høyere i terrenget.  

Vegetasjonen rundt planområdet bidrar til å dempe nærvirkningene for de nærmeste områdene.  

I områdene som ligger lavere enn planområdet vil imidlertid nærvirkningene ha en større påvirkning, 

uten at utsikten mot Herjangsfjorden og fjellene i vest og nord berøres.  

I og med at utsikten mot disse elementene vurderes å være lite berørt, vurderes nærvirkningene å ha 

begrenset negativ betydning. 
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6 Fjernvirkninger  

Mulige fjernvirkninger drøftes på en tilsvarende måte som nærvirkninger, ved at det også her er 

brukt ståsteder for å vurdere før- og ettersituasjoner.  

Planområdet vises innenfor rødsirkel i illustrasjonene under. Vegetasjon er ikke tatt med i 

vurderingene og illustreres heller ikke ifbm fjernvirkninger.  

Fjernvirkninger er vurdert fra følgende ståsteder: 

 Utkikkspunkt i Carl Gulbrandsons park 

 Utkikkspunkt ved Taraldsvikfossen 

 Fagernestoppen 

 

 

Figur 11: Oversiktsillustrasjon som viser plassering og synsretning for ståstedene. 
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6.1 Ståsted 1: Carl Gulbrandsons park 

 

Figur 12: Førsituasjonen sett fra utkikkspunkt i Carl Gulbrandsons park. 

 

Figur 13: Mulig ettersituasjon sett fra utkikkspunkt i Carl Gulbrandsons park. 
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6.2 Ståsted 2: Utkikkspunkt ved Taraldsvikfossen 

 

Figur 14: Førsituasjonen sett fra utkikkspunkt ved Taraldsvikfossen. 

 

Figur 15: Mulig ettersituasjon sett fra utkikkspunkt ved Taraldsvikfossen. 
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6.3 Ståsted 3: Fagernestoppen 

 

Figur 16: Førsituasjonen sett fra Fagernestoppen. 

 

Figur 17: Mulig ettersituasjon sett fra Fagernestoppen. 
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6.4 Vurdering 

Situasjonen knyttet til fjernvirkninger er såpass lik sett fra alle ståstedene at de gis en samlet 

vurdering.  

Området rundt tiltaket er i stor grad utbygd, og planlagt bebyggelse vurderes ikke å påvirke 

opplevelsen av eller utsikten mot sentrale landskapselementer.  

Selv om tiltaket er synlig fra alle ståstedene bidrar bylandskapet omkring til å dempe inntrykket.  

Fjernvirkningene av tiltaket vurderes å ha begrenset negativ betydning. 
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7 Sol-/skyggeforhold 

7.1 Innledning  

Hamperokken AS har utarbeidet sol-/skyggediagram ifbm planarbeidet, basert på foreliggende 

konsept.  

Sol- og skyggeforholdene vises for datoene; 21. mars/21. september, 21. april/21. august, 21. 

mai/21. juli og 21. juni. For hver av datoene vises situasjonen kl. 09 kl. 12 kl. 15 og kl. 18.   

Merk at skyggelegging fra vegetasjon og terreng ikke er tatt med i sol-/skyggediagrammene. Sol-

/skyggediagrammene er vedlagt plandokumentene og blir kun omtalt her. 

Diagrammene danner grunnlag for vurdering av solforholdene etter utbygging, relatert til relevante 

prosjektinterne funksjoner, så vel som for naboeiendommer eller nærliggende lekearealer.  

7.2 Kl 09.00 

Kl 09 står solen sørøst for planområdet. I mars/september står sola bakom Fagernesfjellet og det er 

derfor ikke sol i planområdet.  

På de øvrige datoene i sol-/skyggeillustrasjonene er det gode solforhold kl. 9 for begge altanene, lek-

/utearealet på sørøstsiden av planområdet, samt balkongene på denne siden. Vegetasjonen kan 

imidlertid skyggelegge noe av utearealet på sørøstsiden av den nye bebyggelsen. 

Utearealet nordvest for ny bebyggelse har ikke sol kl. 09 på de nevnte datoene. 

 

Figur 18: Kl 09.00 den 21/3 og 21/9. 

 

Figur 19: Kl 09.00 den 21/4 og 21/8. 

 

Figur 20: Kl 09.00 den 21/5 og 21/7. 

 

Figur 21:Kl 09.00 den 21/6.  

 



Detaljregulering Alpinveien 1 multiconsult.no 

Synlighetsvurderinger 7 Sol-/skyggeforhold 

 

10202755-01-PLAN-RAP-002 23. april 2020 / 00  Side 19 av 20 

7.3 Kl 12.00 

Kl 12 er det gode solforhold for utearealet øst og sørøst i planområdet både i mars/september, 

april/august, mai/juli og juni.  

Balkongene på sørøstsiden, vestsiden og begge altanene har også sol på denne tiden av døgnet. 

Deler av utearealet på sørøstsiden av bebyggelsen og den vestre boligblokken har antageligvis 

dårligere solforhold grunnet vegetasjonen vest i planområdet. 

  

Figur 22: Illustrasjon som viser vegetasjon (innenfor rød linje) i planområdet som kan ha innvirkning på 
solforholdene. 

7.4 Kl 15.00 

Kl 15 i mars/september og april/august er det dårlige solforhold for utearealet på nordvest siden av 

planlagt bebyggelse, dette gjelder også balkonger på denne siden.  

I mai/juli og juni slipper det derimot mer sol i dette området.  Begge altanene har gode solforhold da 

den sørvestlige blokka er en etasje lavere enn den nordøstlige og skygger ikke for denne. På sørøst- 

og sørsiden av den nye bebyggelsen er det gode solforhold for alle datoene som illustreres. 

7.5 Kl 18.00 

Kl 18 er det nordvestsiden av bebyggelsen som har gode solforhold mars/september, april/august 

mai/juli og juni, dette gjelder også uteoppholdsarealet på denne siden. Utearealet sørøst i 

planområdet har også gode solforhold for april, mai og juni. Både barnehagen og vegetasjonen vest i 

området bidrar til å skape skygger i dette området.  

Tidlig vår er det lavere sol og mer skyggelagt enn på sommerstid. 

7.6 Vurdering 

Både utearealene, balkongene og altanene har gode solforhold store deler av dagen i 

mars/september, april/august, mai/juli og juni.  

Naturlig nok varierer solforholdene innad i planområdet, men da tiltaket har lekeareal og balkonger 

både på sør- og nordsiden av bebyggelsen vurderes solforholdene for prosjektet samlet sett som bra.  
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Planlagt bebyggelse medfører ingen skyggelegging for naboeiendommer eller andre arealer av 

betydning. 

8 Oppsummering  

Da nærliggende bebyggelse i øst og sør ligger høyere i terrenget enn planområdet, skaper ikke 

tiltaket begrensninger for sikten mot det som er å anse som de viktigste landskapskvalitetene.  

Nærvirkningene virker å være mest negative for områdene som ligger lavere i terrenget enn 

planområdet. Da utsikten mot sjøen og fjellene bakom fortsatt er ivaretatt for de lavereliggende 

områdene vurderes ikke tiltaket å ha særlig stor påvirkning. For turstien som går rett vest for 

planområdet kan tiltaket fremstå som en stor vegg som sammen med Toppenborettslag vil skape en 

«lukket» romfølelse for deler av turstien. Samlet sett vurderes nærvirkningene å være begrenset. 

Planområdet ligger i et utbygd område med variert bebyggelse. Sett fra utkikkspunkter på lenger 

avstand kan tiltaket være vanskelig å skille fra den øvrige bebyggelsen. Fjernvirkningene vurderes 

som svært begrenset. 

Konseptet ligger godt til i bakken opp mot Fagernesfjellet med tanke på solforhold. Tidlig på dagen i 

mars er solen bakom Fagernesfjellet og planområdet har dermed ikke direkte sollys. Gjennom hele 

den lyse sesongen er det gode solforhold på lekeplass og balkongene i den nye bebyggelsen i løpet av 

dagen. Vegetasjonen sør og øst i planområdet skaper tidvis skygge i deler av planområdet. 

Oppsummert vurderes solforholdene i det nye prosjektet vurderes som gode, uten at det 

skyggelegger omliggende boligeiendommer eller areal avsatt til lekeplass.  

 

 

 

 


