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Estetisk veileder for Narvik
4. Torget og Kikindas plass
Torget skal være byens sentrale storstue. Torget skal opprettholdes 
ubebygd og framstå som ett samlet torg. Det er viktig at utsikten over Narvik be-
holdes fra torget, da dette historisk har vært et viktig element i byplanen. Torget 
opparbeides med tanke på opphold og bruk, der bør være færrest mulig hin-
dringer for fri ferdsel og krysninger over plassen. Gjerder bør unngås hvor mu-
lig. Det bør utarbeides en helhetlig plan for torget, som må sikre at torget oppar-
beides som èn plass, med ett felles gulv som henger sammen(barriereeffekten 
av veg over plassen bør reduseres). Kunst, belysning og beplantning bør bidra 
til å samle plassen. 
Kikindas plass: Sentralt plassert plass og et viktig utsiktspunkt over byen. Det 
bør tilstrebes å aktivisere plassen. Plassen bør ikke gjenbygges eller priva-
tiseres, men aktiviseres.

5. Parkhalltaket og Utsiktspunkt
Parkområde sentralt i Oscarsborg bydel. Det bør være en målsetting å
gjøre dette til et attraktivt og mye brukt punkt i byen. Opparbeidelse bør sees i 
sammenheng med kommende nyetableringer inn mot parken. Parken bør ha 
rom for temporære aktiviteter som aktiviserer, og bygger opp om paviljongen.
Tverrforbindelser inn mot parken for fotgjengere etableres og tydeliggjøres. 
Vegetasjonsskjerm/membran mot Kongens gate som veksler mellom åpent og 
lukket mot fortau, med belyst beplantning langs gaten. Rasjonell møblering, 
kunst og effektbelysning av paviljongen og monument.

Narvik er en spennende by med mange kvaliteter. Landskapet spiller en 
sentral rolle i bybildet. Malmtransporten har vært og er viktig for Narvik 
som by, og har en selvsagt og fremtredende plass i bybildet. Byen er delt 
i fl ere adskilte områder, både på grunn av det naturgitte terrenget og jern-
banen, som går gjennom byen og ut til utskipingsområdet i sørvest. Den 
historiske bebyggelsen i Narvik danner viktige premisser for framtidig 
utvikling av byen. Flere deler av byen inngår i Riksantikvarens NB!register 
over nasjonale viktige byområder. Tiltak i NB!områdene må avklares med 
vernemyndighetene.

Veilederen skal være et verktøy for plan- og byggesaksbehandlere og politik-
ere i Narvik kommune. Veilederen skal kunne brukes ved behandling av saker 
som angår utviklingen av sentrum. Det er et mål at veilederen gjennom utar-
beidelsesprosessen og praktisk bruk skal bidra til å:
• Fokusere på estetisk utforming av omgivelsene 
• Bevisstgjøre om at utforming av de fysiske omgivelsene 

på fl ere nivåer har betydning for helheten
• Øke trivsel, tilgjengelighet og attraktivitet for brukere 

av sentrumsområdene.

VIKTIGE FORBINDELSER I SENTRALE SENTRUMSOMRÅDER
Det vil være viktig for Narvik å styrke forbindelsene mellom områdene, og 
kontakten med sjøen. 

1. Frydenlundbrua
Jernbanene løper som ei elv gjennom Narvik. Byen har fl ere bruer som knyt-
ter bydelene sammen. Disse bybruene bør fremheves i utforming og ved hjelp 
av belysning. Det etableres et utkikksfelt i eksisterende bru mellom Sporveg-
sparken og Frydenlund, i tillegg til opprustning av brua.  Ved opparbeidelse av 
området ved Spor 1, vil bru bli liggende i det grønne, med fortsatt god visuell 
kontakt med landskapsrom og malmtransport, som er viktig for byens identitet. 
Det bør utarbeides et eget prosjekt som omhandler bruforbindelsene med op-
pgradering og etablering av utsiktspunkter.

2. Gangforbindelser til Havnefronten
Attraktive gangforbindelser etableres/ tydeliggjøres fra Oscarsborg,
Frydenlund og det nye området ved Spor 1. God belysning gir sikker orientering 
og opplevelse av trygghet. Kunst og spennende belysning langs gangforbin-
delse ”korter ned” avstanden. Avmerkninger i dekket så som maling på asfalt 
eller gjentatte elementer kan benyttes for å tegne tydelige ruter.

TORG OG PARKER I SENTRALE SENTRUMSOMRÅDER
Torg og parker i sentrum bør uttrykke sin estetiske egenart gjennom innhold, 
aktiviteter, variert vegetasjonsbruk, bevisst materialbruk, spennende belysning 
og møblering med god kvalitet. Det bør utarbeides en opprustningsplan for 
plasser og parker i sentrum. Opprustningsplanen bør også omfatte nødvendige 
ressurser til drift og vedlikehold. 

3. Stein Rokkans plass
Del av det som defi neres å være det sentrale sentrumsområdet, og som skal 
gis en særskilt opparbeidelse. Plassen må utformes på en måte som gir god 
kommunikasjon og opphold, og legger til rette for å aktivisere hele plassen, ikke 
kun langs plassens ytterkanter. Plassen må ikke overmøbleres. Vegetasjon 
mot gate bør markere en avgrensning og skjerming, men likevel åpne opp for 
å invitere inn. Dette kan løses med en trerekke. Møblering og beplantning som 
fungerer godt sommer og vinter.

6. Området ved Spor 1
Sentralt beliggende område ved bro mellom Oscarsborg og Frydenlund som 
kan styrke forbindelse mellom Oscarsborg og Frydenlund og Trekanten med 
Havnefronten. Området bør gis en god opparbeidelse og  gjøres attraktivt med 
belysning og beplantning. God planlegging og opparbeidelse vil gjøre dette til 
et attraktivt byrom.  Pub/ cafedrift bør tillates for å aktivisere parken på dag- og 
kveldstid. Parken bør føres så langt sør som mulig, slik at brua blir liggende i 
det grønne, og at det blir en god og tydelig forbindelse til Trekanten. God forbin-
delse inn mot parken for fotgjengere etableres på fl ere punkter. God attraktiv 
møblering for alle brukergrupper, kunst og effektbelysning.

7. Kaipromenade Havnefronten
På sikt bør det bli en sammenhengende forbindelse fra Trekanten til Ornes-
vika. Arealer mellom bebyggelse og sjø langs Havnefronten opparbeides som 
kaipromenade. Attraktive plasser opparbeides i tilknytning til promenaden.  God 
belysning gir sikker orientering og opplevelse av trygghet. Opparbeiding av 
vegetasjon, kunst og effektbelysning gir opplevelse.
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