
Taraldsvikjordet

LANDSKAPSVURDERING

Oppdragsgiver: Narvikgården AS

Prosjektnummer:10216459-001

Utført av: Sweco Norge AS

PLAN OG LANDSKAP



PLAN OG LANDSKAP

Landskapsvurdering av Taraldsvikjordet 2 PRO.NR. 10216459

INNHOLDSFORTEGNELSE

1   Bakgrunn

2   Beskrivelse av planområdet

3   Beskrivelse av tiltak

4   Konsekvens for landskap

5   Forslag til avbøtende tiltak

6   Tilpasning av tiltak mot eksisterende situasjon        

7   Landskapsplan

s.3

s.4

s.6

s.7

s.8

s.10

s.16-17



PLAN OG LANDSKAP

3 PRO.NR. 10216459

PLAN OG LANDSKAP

1 Bakgrunn

Narvikgården AS ønsker å etablere næringslokaler på eiendom 
1806 39/1880, Taraldsvikjordet, Narvik. Det planlegges for 
forretning samt parkeringsareal. I denne forbindelse skal det 
utarbeides forslag til ny reguleringsplan for tomten.

Dette notatet tar for seg den landskapsfaglige vurderingen av 
planområdet og tiltaket, samt drøfter aktuelle temaer som er 
av betydning for planområdet og omgivelsene i hht landskap. 
Videre drøftes tiltak for å sikre god landskapstilpasning og økt 
kvalitet på utearealene.

Landskapsvurderingen tar for seg temaene:
Avgrensning, terrengforhold, vegetasjon, friluftsliv, forurensning 
og naturmiljø. 

Resultatet av vurderingene presenteres Landskapsplan for 
planområdet.
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2 Beskrivelse av planområdet

Avgrensning
Planområdet avgrenses i dag tydelig av Rombaksveien (E6) og 
Hamsuns vei i sør og vest. Mot nord og øst fremstår området uten 
tydelig avgrensning mot friområdet. Både vegetasjon og terreng på 
dagens planområde glir naturlig inn i friområdet og planområdet 
oppfattes som sammenhengende med det opparbeidede parkarealet. 
Området er orientert mot friområdet.

Terrengforhold
Området skråner svakt ned mot nord-øst fra kote +26-22 på høyde 
med Hamsuns vei og Rombaksveien (E6). Øst i planområdet skråner 
terrenget brattere ned mot Elveparken til kote +14,5.

Elveparken

Planområdet

Rombaksveien E6
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Vegetasjon
Området er i dag gjengrodd med vegetasjon og oppleves som frodig 
med kratt og trær. Det er spesielt i den brattere skråningen som heller 
mot nord-øst at trær og planter har vokst seg store. Det er ikke gjort 
en registrering av hvilke plantesorter som befinner seg på området. 
Vegetasjonen fungerer i dag som en buffer mellom Elveparken og 
trafikken.

Friluftsliv
Nord på planområdet ligger en tursti som fungerer som hovedadkomst 
til parken samt forbindelse til boligområder og lekeplasser rundt. 
Resterende planområde har stått ubebygd og benyttes i dag i stor grad 
som en del av eksisterende tilgrensende friområde. Det er registrert 
barnetråkk på området.

Forurensning og naturmiljø
Vannavrenning og støv vurderes. Både i sør og vest grenser 
planområdet til veier. Spesielt antas det at svevestøv fra Rombaksveien 
er av betydning på området. Også forurenset veivann antas å finnes på 
området. Alpinbekken og Taraldsvikelven ligger utenfor planområdet, 
men kan påvirkes av forurensning fra de trafikerte veiene rundt.

Bru i Elveparken

Elveparken og planområdet sett fra nord-øst

Tursti, adkomst til Elveparken
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3 Beskrivelse av tiltak

Varslet planavgrensning er satt til veimidte E6 og Hamsuns vei 
og følger ellers i stor grad eiendomsgrensene. Planområdet 
ligger langs og tilgrensende nåværende og framtidig trase for 
E6 med naboskap til etablerte boligområder og eksisterende 
friområde på resterende kanter. 

Innenfor planområdet (8,2 dekar) skal det bygges forretning 
med tilhørende parkeringsareal, adkomsttorg med 
sykkelparkering, varelevering og grøntrabatter langs vei. 
Området blir stort sett flatt med mindre terrengforskjeller. 
Byggets inngangshøyde er lagt på kote 23,75 og har en høyde 
på 6,0 m. Området får adkomst fra Hamsuns vei. 

Nord i planområdet ligger i dag en tursti som leder til 
friområdet, Elveparken. Denne turstien skal bevares/
reetableres når planområdet bygges ut.
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4 Konsekvens for landskap

Avgrensning
Etter opparbeidelse av tiltak vil planområdet få en mer markant avgrensning mot friområdet i 
nord og øst. Områdets funksjon og opparbeidelse vil føre til at området nå henger mer sammen 
med Hamsuns vei og Rombaksveien.

Terrengforhold
Store deler av planområdet planeres ut på høyde med Hamsuns vei. Mellom kote +22-23. 
En rabatt tar opp høydeforskjell mot Rombaksveien(E6). Skråningen mot friområdet vil bli 
betydelig brattere.

Vegetasjon
Eksisterende vegetasjon inne på planområdet vil måtte fjernes når området bygges ut. Området 
vil ha mindre vegetasjon etter utbygging og buffereffekten vegetasjonen skapte mellom 
trafikert vei og Elveparken forsvinner. Det kan være en utfordring å etablere ny vegetasjon 
dersom nye skråninger blir brattere enn 1:2.
 
Friluftsliv
Turstien nord på planområdet beholdes og utbedres. Forbindelsen her blir bedre. Barnetråkk øst 
på planområdet vil avskjæres av parkeringsareal og graveskråning. 
Prosjektet ligger utenfor friområdets grense, men forretningsbygget og parkeringsarealet vil bli 
synlig fra friområdet. Der det tidligere var en vegetasjonsbuffer mot vei og trafikk vil det nå stå 
et bygg med parkeringsplasser. Dette kan påvirke naturopplevelsen i Elveparken. 

Forurensning og naturmiljø
Når vegetasjonsareal byttes ut med harde flater og bebygget areal vil ikke området ha samme 
effekt som buffer for svevestøv og veivann til parken. Det kan dermed bli økt fare for avrenning 
av veivann. Det vil også bli gjort inngrep nær Alpinbekken. Her kan det bli fare for erosjon 
dersom bredder mot bekken påvirkes.
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5 Forslag til avbøtende tiltak

Avgrensning
Avgrensning mot friområdet bør utformes slik at det ikke oppfattes som en 
bakside, men en gjennomtenkt løsning orientert mot parken. Dette kan gjøres 
ved å aktivisere skråningen ved å legge til rette for lek, opphold, utsiktspunkt, 
informasjonsskilt eller kunst. Det bør også unngås å benytte høyere murer enn 2,0 
m. Samtidig bør det prioriteres å minimere inngrep ut mot Elveparken for å kunne 
bevare vegetasjonen i størst mulig grad. 

Terrengforhold
Høydeforskjeller bør ikke løses med skråninger brattere enn 1:2, da brattere 
skråninger ikke kan beplantes med trær og busker. Samtidig bør det prioriteres at 
inngrepsgrensen mot friområdet og Alpinbekken minimeres mest mulig for å bevare 
etablert vegetasjon og økologiske verdier som finnes her. 
Dette kan løses ved bruk av mur. Murer bør ikke være høyere enn 2,5 m og anlegges 
med samme lødde naturstein som allerede er benyttet for murer i områdene rundt. 
Dette skaper helhet i parken og området vil få en mer dynamisk overgang mellom 
næringsområdet og friområdet.

Vegetasjon
Det bør vurderes å gjøre en innmåling av trær i grensen mot Elveparken slik at det i 
prosjektering kan tas hensyn til og bevares trær der dette er mulig.
Det bør videre prioriteres å etablere vegetasjon på de arealene på planområdet 
hvor dette er mulig. Det bør etterstrebes å anlegge et nytt vegetasjonsbelte mellom 
veg og parkområdet slik at en ny vegetasjonsbuffer etableres. Skråningene bør 
beplantes med vegetasjon som forventes å bli frodig og av en viss høyde (4-8 m) 
slik at man i størst mulig grad skjermer mellom forretningsbygget og Elveparken. 
Trær som Gråor og Bjørk kan benyttes.   
I rabatt mellom Rombaksveien (E6) og planområdet kan det vurderes planter med 
evne til å fange svevestøv. F.eks: Furu, Gran, eller Flikkanstropp.

Eksempel på utsiktspunkt

<

<

Eksisterende mur øst for Elveparken
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Friluftsliv
Barnetråkk bør i størst mulig grad beholdes eller reetableres. For sti som avskjæres i den nye planen 
kan det etableres terrengtrapp og forbindelse fra parken til parkeringsarealet og videre til gangsti til 
omkringliggende funksjoner og boligområder.
Det bør også gjøres tiltak for å redusere forretningsbyggets synlighet i landskapet. Dette kan gjøres 
ved å benytte dempede naturfarger og naturmaterialer på byggets fasader. Spesielt der fasadene 
vender ut mot friområdet, Elveparken.

Forurensning og naturmiljø
Terrenget på parkeringsarealet bør utformes slik at man sikrer at faren for at forurenset veivann 
havner i Elveparken, reduseres så mye som mulig.
Det kan etableres en hensynnsone langs Alpinbekken. Innenfor denne hensynssonen bør det 
ikke gjøres inngrep. Dersom det likevel blir nødvendig skal det innenfor hensynssonen gjøres 
erosjonssikring og reetablering av eksisterende situasjon.

Elveparken friområde Eksempel på terrengtrapp Eksempel på naturmateriale på byggets fasade.
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6 Tilpasning av tiltak mot eksisterende situasjon

Videre følger en oversikt over prinsippsnitt for terrengtilpasninger 
mot Elveparken. 

Prinsippsnittene viser eksisterende og nytt terreng samt 
graveskråning etter tiltak og hvordan terrenget kan tilpasses mot 
eksisterende situasjon. 

Det er prioritert å bevare mest mulig av eksisterende situasjon, 
minimere inngrepsgrensen og sikre mulighet for vegetasjon for å 
skape en ny vegetasjonsbuffer.

For hvert snitt presenteres 4 ulike løsninger.
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Graveskråning viser minimalt inngrep ved opparbeiding av 
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Ut i fra disse vurderingene ble det valgt å gå videre 
med alternativ 2 og 4 for videre prosjektering og 
stabilitetsberegning av geoteknikker.

Geotekniske beregninger

Basert på prinsipper i denne landskapsrapporten er det 
gjort stabilitetsberegninger av skråninger med murer 
plassert i henhld til alternativ 2. og 4.  

I følge geotekniskrapport er sikkerhetsmarginen for 
alternativ 2 gode. Det er fordelaktig ved etablering av 
muren at terrenget i bunn er flatt.
Se vedlagt Landskapsplan, alt. 2.

I følge geoteknisk rapport er sikkerhet for skråningen 
etablert i alternativ 4 ikke tilfredsstillende. Dersom dette 
prinsippet benyttes må det utføres tiltak for å sikre 
skråningens stabilitet. Den mur som etableres mitt i 
skråningen kan være anleggningsteknsik vanskelig.
Se vedlagt Landskapsplan, alt. 4.

Vurdering av alternativene  

1. Det vurderes slik at løsningen der det kun benyttes 
skråning på 1:2 gir mulighet for vegetasjon og skaper en myk 
overgang mellom planområdet og friområdet, men med denne 
løsningen øker inngrepsarealet betydelig sammelignet med 
de øvrige alternativene. 

2. Der det benyttes mur i bunn av skråning sikres muligheten 
for å få vegetasjon i høyden. Det blir en høyere mur mot 
friområdet enn ved de andre alternativene. En slik høy mur 
kan øke inntrykket av at planområdet skaper en bakvegg mot 
parkområdet og det blir en barriere i landskapet.

3. Løsningen med mur i topp og skråning nedenfor fører til 
minst inngrep på eksisterende situasjon, men gir redusert 
mulighet til å få opp beplantning i høyden og dermed 
redusere buffereffekten av eventuell ny vegetasjon. Dette kan 
øke inntrykket av at butikk og parkering ligger mer ruvende 
enn ved de andre alternativene. Murene blir også ved dette 
alternativet høye.

4. Løsning med to murer og vegetasjon gir en noe økt 
inngrepsgrense ut mot friområdet sammenlignet med løsning 
der det kun benyttes én høyere mur. Likevell muliggjør denne 
løsningen vegetasjon i høyden. Samt at murene blir lavere 
enn ved alternativ 2 og 3, noe som er positivt for opplevelsen i 
parken. 
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7 
Landskapsplan alt. 2.
1:250 (A3)

Denne utomhusplanen er et forslag til utforming av 
planområdet laget på bakgrunn av de vurderingene 
som er gjort for landskap i denne rapporten.
Forslaget krever videre detaljering ved bruk i senere fase. 
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Landskapsplan alt. 4.
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Denne utomhusplanen er et forslag til utforming av 
planområdet laget på bakgrunn av de vurderingene 
som er gjort for landskap i denne rapporten.
Forslaget krever videre detaljering ved bruk i senere fase. 


