
Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling.   
 
Narvik ønsker å delta i nordisk nettverk for bærekraftig byutvikling.  Vi har en by i omstilling, tuftet på 
gruvedrift av malm med jernbane fra Sverige og ut isfri dypvannskai midt i byen. Narvik er en 
tradisjonell småby, som har vært stor i primærnæring med flere tusen ansatte i LKAB med malm 
skipning, men som de siste årene har gått i retning av å bli en teknologi by.  
 
Narvik har alltid vært en internasjonal by med jernbanebyggere, deretter malmbåter fra hele verden 
som ga oss jazz, appelsiner og et internasjonalt bybilde i mer enn 100 år.  Vi har i dag mange nye 
innbyggere fra ulike land, som farger byen og er tatt vel imot.   
 

    
 
Byen har Universitet, UIT NARVIK,  og er kjent for ingeniør, data, teknologifag, sykepleierutdanning 
samt fag innen satellitt teknologi.  Før var Narvik en av de største og faktisk den rikeste byene i Nord 
og har bygninger av gode arkitekter og en særpreget etterkrigsarkitektur. Byggene står og rådhuset 
på bildet helt til høyre er nå under oppussing til original stand.  
 

     
 
Det spesielle med byen er at kjøpesentrene ligger i hver sin ende av sentrumsgaten også kalt Gate 1. 
Denne gaten rommer også E6, en miljøutfordring og Narvik er den byen i Norge med mest kols og 
allergier på grunn av støv i sentrum.  Vi ønsker grønn transport i vår «alpeby», med tunnel for 
tungtransport utenom byen. Vi ønsker en heis fra sentrum til universitet/fjellet hvor det finnes  
skianlegg og mange beboere. Det hadde vært bra for miljøet.  

       



 
LOGISTIKK: Som logistikk knutepunkt ligger det mange muligheter for fremtiden. Vi er en Arktisk by 
med bånd mot andre Nordiske byer og som en kuriositet kan nevnes at det finnes mange svenske ord 
i språket i Narvik.   Denne jernbanestrekningen burde vært mer sagnomsust enn andre strekninger i 
Norge på grunn av sin eksepsjonelle utsikt og bratte beliggenhet. En sterk opplevelse! Den går fra 
Narvik til Kiruna, byen som flyttes pga næringsutvikling.  Narvik har de siste 60 år feiret sin historie 
som malmsted i en 10 dagers Vinterfestuke hvor alle er utkledd som på 1900 tallet. Norges beste 
bevarte hemmelighet? 

      
 
REISELIV: Mye ligger til rette for å kunne utvikle en by med svært godt reiseliv, fortsatt satsing på 
primærnæringer, kulturfestivaler (Nevner igjen Norges nest eldste festival, Vinterfestuka). Ellers er 
Narvik en særdeles rolig by; en fredelig fredsby. Mange turister besøker vårt store og nye 
krigsmuseum. Andre verdenskrig ble nesten stoppet etter internasjonal krigføring i flere måneder i 
Narvikområdet. Det kommer både filmer og serier om dette om et par tre år. Sterke opplevelser! 
Byen ønsker å stå klar med en god strategi på hvordan vi kan være mest mulig attraktive og 
bærekraftig. Det er ulike prosjekter for handel på gang og det vurderes smarte sentrumsløsninger.  

 
 



Europan prosjektet i byen får forslag som viser spennende løsninger for byutvikling og vi gleder oss til 
å se forslagene.   
 
Det finnes midt i sentrum en gammel mathall/torvhall fra fordums tider, som de siste årene har den 
vært fylt med andre ting. Til venstre er den opprinnelige planen for Narvik sentrum og torvhall.  
 

         
 
 

 
 
SENTRUMSPROSJEKTET: Vi har en gruppe fra næringsliv, kommune og andre som står klar for å jobbe 
med utvikling av sentrum. Kommunen er en sentral aktør.  Vi går også i gang med en større 
markedsundersøkelse for å finne ut hva de som bor i byen, jobber i byen, ungdom, studenter og 
gjester fra nær og fjern synes om byen og hva som kan bli bedre.   
 
DIGITALT: Narvik har ikke andre typer nettverk som smart city, sentrums samarbeid etc. og står 
dermed fritt til å se på og bruke tid på totalt nye samarbeid.   Vi har spesialister på UIT som jobber 
med lavutslipp samfunnet og ønsker å være en del av satsingen på en bærekraftig og smart 
byutvikling. Ved UNN jobbes det nasjonalt med folkehelse på to ulike store prosjekter.  Vi har 
studenter fra UIT Narvik (data, digitale og teknologiske utdanning) som vil bli viktig for fremtidens 
arbeidsplasser.  I regionen har vi også firma innen med-tech, oppdrett og lokale energiselskap som er 
fremtidsrettet.   
 
Det ligger en unik historie å fortelle om byens opprinnelse og deretter med ww2 når byen ble jevnet 
med jorden under internasjonalt langvarig kamper.  Historien kunne vært fremhevet bedre i 
historiske kulturminner, kanskje på moderne og digitalt vis,  som kan brukes i reiselivsindustri og 
undervisning. Dataavdelingen til Narvik kommune ligger et hakk foran andre på enkelte områder 
digitalt.   
 
HAVN: Vi har en havn nesten midt i byen som er regulert til havneformål og byens innbyggere og 
turister kan her se havneliv istedenfor dyre boligblokker og flotte restauranter. Det selges reker fra 
båten slik det alltid har vært. Narvik har et sterkt maritimt miljø og er et viktig arktisk knutepunkt.  



 
E6 MIDT I SENTRUM:  Det har vært jobbet mye med miljøvennlig transport og her ligger planer klare 
og det er plass for å se på enda flere miljøtiltak på grunn av situasjonen med E6 gjennom sentrum i 
overskuelig framtid. Her er planer for tunell som tar E6 utenom vår sentrumsgate. 

 
  
 
ELDREBØLGEN: Narvik by får en stadig eldre befolkning og det er viktig å se hvordan vi kan ta vare på 
de eldre i byen og samtidig jobbe for unge.  
 
FRAFLYTTING OG TILFLYTTING : Vi er svært glad for nye internasjonale borgere gir oss flere unge 
mennesker i byen.  Det er også en aktiv kampanje for å få utflyttede hjem igjen. Dette fungerer og de 
vil ha jobb og rimelig bolig.   

 
 



 
 
Vi har mange ulike utfordringer og står på et sted hvor vi ønsker samarbeid.  Det kan være Arktiske 
byer, studentbyer, fredsbyer, krigsbyer, industribyer, logistikk knutepunkt, grensebyer, byer med 
stadig aldrende befolkning eller forurensing.   Narvik kommune og næringslivet er vant til å 
samarbeide for å få best mulig resultater. Raushet er en av kommunens mål.   
 
Vi er nå forespeilet å være den første byen som måler hele byens digitale kompetanse på et 
barometer utviklet av Norges toppindustrisenter.     
 
I sentrum har vi en svært sjelden bred gate med brede fortau, men dessverre er det en del tomme 
lokaler.  
 
Turismen har tatt seg opp voldsomt både med de på gjennomreise og de som kommer med jernbane 
fra Sverige, Arktisk-turister og fjell/ski turister.  
 
Byen har i forbindelse med nye reguleringsplaner hatt åpne arenaer for innspill, folkemøter, 
undersøkelser og workshops. Dette vil det også bli i prosjekt Regionens sentrum.    
 
Vi har beskrevet en del av våre utfordringer på miljø, arbeidsmarked, helse og byutviklingsiden.  
 
Det positive er uten tvil at byen over lang tid har vært god på større arrangement innen  idrett og 
kultur.   
 
Byen har sterk faglig kompetanse på Universitet og studenter som sendes til inn og utland.  
 
Byen har blitt kalt Arktisk Alpeby fordi den har Nord Europas heftigste ski anlegg minutter fra byen.  
 
Ellers er Narvik tettbygd og kompakt med flotte muligheter for logistikk med jernbane, E6, flyplass og 
havn som frakter varer og mennesker.  Det er foretatt mange kartlegginger de siste 10 årene om 
byen og regionen. Vi ønsker samarbeid med byer som vi kan lære av eller bli gode sammen med.  
 
Vi er spesielt opptatt av:  

- Lokal arkitektur og å bli stolt av sitt sted  

- Klima og trafikk 

- Kulturarven som må tas videre  

- Løsninger på areal og transport  

- Få inn gode parkeringsløsninger, sykkel og bevegelighet 

- Jobbe godt for å få en bedre helsesituasjon og ny teknologi  

  
Dersom vi ikke blir valgt ønsker vi en tett dialog slik at vi kan lære mest mulig i den prosessen vi har 
startet.  I motsetning til mange andre byer er vi ikke i flere andre by-samarbeid og kan derfor bli en 
forpliktende god samarbeidspartner med dere og andre byer. Internasjonalt samarbeid passer bra for 
Narvik.  
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