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Hensikten med arbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan 
for Sluppenvegen 5,7,23 og 25. Landskapsanalysen er en 
supplerende analyse til stedsanalysen utarbeidet av ARC 
Arkitekter 12.03.2015. Planområdet ligger omtrent 3,5 km sør 
for Trondheim sentrum, i Sluppen Næringspark. Planområdet 
foreslås regulert til kombinert formål bebyggelse og anleggsformål 
og kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting, samt 
grønnstruktur, kollektivholdeplass og trafikkareal inkludert gang-/
sykkelveg. Landskapsanalysen avgrenses til analyse av romlig 
form og sammenheng mellom fysiske elementer og strukturer. 
Analysen skal kartlegge tomtens egenskaper og karakter, og 
mulighetsrommet for reguleringsplansaken.

Dagens arealbruk
Planområdet består av et kontorbygg, et lagerbygg, store åpne 
kjøre- og parkeringsflater med grus og asfalt, og noe vegetasjon 
i randsonene. på motsatt side av Indre Servicegate ligger tre nye 
kontornygg; Stålgården, Evry-bygget, Multiconsult, og flere eldre 
næringsbygg med ulikt innhold. Funksjoner som er lokalisert i 
nærheten av tomten er i dag tjenesteytende næringsvirksomhet, 
herunder kontor og forretning, samt flere bilverksted.

I tilgrensende område i nord, øst og sør ligger det flere forretnings- 
og kontorbygg i tillegg til flere industrinæringer. I vest ligger E6 
nærmest og Nidelva i en ravinedal lenger ut. Det ligger også en 
bensinstasjon og en skole rett i nærheten. Området er utover dette 
omkranset av flere større boligområder. I øst ligger Nidarvoll, i nord 
ligger Tempe og Nardo, og i sør ligger Fossegrenda.

SELBERG ARKITEKTER AS
plan | arkitektur | landskap

Mulighetstudie 

FRAMTIDAS KOLVEREID
30. oktober 2018
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Forord
Selberg Arkitekter er invitert av Nærøy kommune til å utarbeide en mulighetsstudie for arealbruk og sentrumsutvikling i Kolvereid sentrum.

Stedsanalysen og mulighetsstudien vil legge grunnlag for kommunens videre arbeid med sentrumsutvikling, og skal bidra til å skape en felles plattform for 
kommunale og private initiativ i utviklingen. Mulighetsstudien baserer seg på en stedsanalyse av tettstedet Kolvereid der historisk utvikling, natur- og klimatiske 
forhold, barrierevirkninger, samt kvaliteter området har i dag er belyst. Politiske føringer og allmennhetens ønsker er innarbeidet i mulighetsstudien.

I forlengelsen av stedsanalysen er det lagt opp til medvirkning av lokalbefolkningen i Kolvereid gjennom bl.a. åpent møte som ble gjennomført 13.september 2018.

Mulighetsstudien skal være en del av grunnlaget for politiske beslutningsprosesser rundt de økonomiske rammene for stedsutviklingen i Kolvereid. Dette 
omhandler særlig utvikling av idrettshall/flerbrukshall/aktivitetspark, samt svømmehall. 

Trondheim 30.10.2018
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PROSJEKT
FORSLAG

1. Innledning

1.1 Stedsanalyse

Mandat – vedtak i kommunestyret, sak PS 131/17 
«Planlegging og bygging av ny idrettshall/flerbrukshall/aktivitetspark 
og svømmebasseng.» Prosjektet skal ses i sammenheng med 
sentrumsutvikling og hvordan Kolvereid sentrum skal utvikles for å 
stimulere til økt tilflytting, aktivitet og trivsel.

Som et av virkemidlene for stedsforming er stedsanalyse et 
grunnlag for bedre kunnskap og stedsforståelse i planleggingen. 
Stedsanalysen er en systematisering av kunnskap for å forstå 
stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter og for å diskutere 
tiltak.  Analysen danner grunnlag for utarbeidelse av mulighetsstudie 
hvor brukermedvirkning er integrert i arbeidet (vedlegg 3).

Klide: Trondheim kommune, Retningslinjer for stedsanalyser (foreløpig, 2015).

Fig. 1 Metode stedsanalyse
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1.2 Synliggjøring av ulike 
kvaliteter/attraktivitet 
i området gjennom 
stedsanalyse
De gode hverdagsomgivelsene oppnås ved at den fysiske 
strukturen kobles tettere opp mot brukerne når kvartal og byrom 
skal utvikles. Hovedfokuset er forbedring av eksisterende by- 
og tettstedstruktur, og å synliggjøre stedskvaliteter og potensiell 
utvikling, fysisk utforming, brukbarhet og kvalitet i byrommene. 
Samtidig skal stedet være spennende og by på arenaer for 
aktiviteter og opplevelser i et hverdagsperspektiv. Det handler om 
den gode sammensetningen av tilbud som ligger i gangavstand 
fra hverandre. Dette prinsippet kalles 10- minutters byen eller 
«nærhetsbyen».

Inspirerende byrom kan skape større sosial og fysisk aktivitet for 
alle. Det er viktig for folkehelsa – og for å motvirke ensomhet og 
skape større trygghet i sentrum.

1.3 Stedsutvikling - 
mulighetsstudien 
De nasjonale målene ved stedsutvikling er at en gjennom god 
planlegging skal bidra til at byer og tettsteder er bærekraftige, 
attraktive, funksjonelt utformet, og har et godt fysisk miljø, som 
fremmer helse og livskvalitet for alle. 

Stedsutvikling er viktig for bosetting, næringsutvikling, trivsel, 
trygghet og miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å 
utvikle attraktive, levende byer og tettsteder spiller på lag med 
innbyggerne og lokalt næringsliv. Slike prosjekter kjennetegnes 
ved å ha en helhetlig og langsiktig plan på arbeidet. En god by- og 
tettstedsutvikling har betydning for verdiskaping, næringsutvikling 
og arbeidsplasser. Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye 
for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å vektlegge 
kvalitet, tilgjengelighet og nærhet i utforming av stedet, legges det 
grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser 
fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det sosiale 
livet på stedet. Ved å gi spillerom for all kreativitet, skaperkraft og 
engasjement som finnes i lokalsamfunnet, øker mulighetene for å 
lykkes i arbeidet for å skape et attraktivt sted.

Kolvereid - oversikt
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1.4 Planprosess og   
medvirkning
I planprosessen er det gjennomført flere møter for å oppnå bred 
medvirkning og god involvering. Det er gjennomført møter med 
lag, foreninger, skole og næringsliv. 

Et åpent folkemøte ble avholdt den 13. september 2018. 
Stedsanalysen er utarbeidet og foreløpige tanker om arealbruk 
og bystruktur ble presentert i møtet. Lokalbefolkningen kom med 
en rekke synspunkt og innspill til arbeidet gjennom gruppearbeid 
(«plansmie») og plenumsdiskusjoner. Det ble dannet 5 grupper 
som kom med hvert sitt løsningsforslag. Merknader og innspill 
som har kommet i medvirkningsprosessen tas hensyn til i den 
videre planprosessen, og i utarbeidelsen av mulighetsstudien.

Bilder fra gruppearbeid (Se vedlegg 2)
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Kommunedelplan for Kolvereid legger rammer for 
sentrumsutviklingen og danner grunnlag for videre planlegging 
og utbygging. Soneinndelingen danner utgangspunkt for føringer 
i kommuneplanens bestemmelser. Sone 1 er handelssentrum, 
offentlig administrasjon, skole- idretts og kulturanlegg. Området 
er i kommunedelplanen avsatt til sentrumsformål og tjenesteyting. 
Det ønskes tett arealutnytting og bymessig utforming av bygg 
og uterom. Sone 1 er grense for detaljhandel. Det tillates ikke 
detaljhandel og publikumsorienterte virksomhet utenfor sone 1.

For at Kolvereid skal framstå som et attraktivt bosted er det viktig 
å legge til rette for et mangfoldig tilbud. Det gjelder kultur, skole, 
barnehager og handels- og servicetilbud. Disse tilbudene bør 
være så samlet som mulig i sentrumskjernen for å kunne trekke 
folk og gi liv i sentrum.

Aktuelle tema i stedsutviklingen vil være:
• mer liv og handel i sentrumsgata og nabogatene

• utvikling av gode sosiale møteplasser  for alle  
befolkningsgrupper både innendørs og utendørs

• attraktive aktivitets- og lekearealer for å gi gode oppvekstforhold

• sammenhengende grønnstrukturer med god forbindelse til 
rekreasjonsarealer i marka og ved sjøen

• trafikksikre ferdselsårer for myke trafikanter

• skolene som møteplass/aktivitetsarena også på kveldstid

2. Stedsanalyse og 
kvaliteter 

2.1   Overordna 
føringer - sentrumsutvikling

Fig. 2   Soneinndeling Kommunedelplan Kolvereid
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Styrker Svakheter Muligheter

Kompakt by
• Kort avstand til service og offentlige tjenester
• Nærhet til sosial infrastruktur – kompakt by (10- 

minutters byen)

Todelt sentrum
• Fv 770 er en barriere og deler sentrum i to
• Dårlig forbindelser over/under Fv770, mellom 

nordre og søndre del av sentrum
• Tungtrafikk til Kolvereidvågen går gjennom sen-

trum (grus/pukk) Fv 7108
• Uklare forbindelse mellom viktige målpunkter i 

bykjernen

Attraktivt sentrum
• Oppgradere undergang Fv770, evt. Etablere nye 

krysninger
• Styrke/etablere forbindelseslinjer i og ut av bykjer-

nen, vågen og øvrige natur
• Styrke sentrum med aktiviteter, mer liv mellomhu-

sene
• Forsterke og tydeliggjøre sentrale byrom
• Stramme opp sentrum – mye utflytende flater
• Organisering av parkeringsløsninger (nye/gamle)
• Parkering under bakken
• Forslag til omlegging av Fv 7108 utenfor sentrum

Kultur og aktiviter            
• Idrettsanlegg i sentrum
• Konsentrert bebyggelse rundt barnehage, sko-

le, idrett

Ikke eksponert sentrum
• Folk stopper ikke i Kolvereid – mye gjennom-

gangstrafikk på Kystriksvegen
• Byen har ingen visuell port som synliggjør Kol-

vereid

Kultur og aktivitet
Etablere gode uteområder med aktiviteter
Flerbrukshall vil øke aktiviteten i sentrum

Nærområder                   
• Kort avstand til naturområder
• Flott utsikt til fjorden, vågen
• Rekreasjon -Jakt og fiskemuligheter
• Sjørelatert næring

Bykjernen
• Manglende gode møteplasser – utflytende
• Manglende gang- og sykkelveinett samt fortau

Nærområder
-Etablere nye bevegelseslinjer 
-Etablere fortau
-Skape bedre visuell og fysiske kontakt med omkringlig-
gende landskapselement. 

Parkering
• Utflytende parkering og sentrumsområde
• Torget domineres av biler, og omfattes mer som 

en P-plass enn et torg. 

Hva tåler tettstedet
-Arealbruk
-Vise potensielle utviklingsmuligheter og byrom
-Tetthet mht. sol/skygge

Rolle i regionen
-Tydelighet i region – kommunens visjon 
-Hvilken rolle skal Kolvereid ha i kommunesammenslå-
ingen
-Komplementær virksomhet
-Hvordan koble Kolvereid til Rørvik ?

Tabell. 1  Styrker, svakhet og muligheter i Kolvereid

Gjennom stedsanalysen er kvaliteter og styrker i tettstedet 
Kolvereid kartlagt. Det er viktig å spille videre på- og styrke de 
iboende kvalitetene tettstedet allerede har, samtidig som man er 
klar over svakheter ved tettstedet. Svakhetene i Kolvereid som 
tettsted har ofte sammenheng med trafikale forhold, manglende 
bevegelseslinjer og at tettstedet ligger i et vegkryss der bilen 
dominerer framfor de myke trafikanter. Styrker og svakheter 
vurderes opp mot hvilke muligheter man ser for seg, som kan 
videreutvikle tettstedet til et godt sted å være, sett i et kort og langt 
perspektiv. 

2.2 Styrker, svakheter og  
muligheter

Kolvereid som by, vil kunne styrke sin identitet ved å etablere gode 
bevegelseslinjer mellom sentrale målpunkt, som danner nye og 
funksjonelle strukturer i sentrumskjernen, som bidrar til å markere 
byrommene og koblingene mellom dem. 

Organiseringen av funksjonelle bevegelseslinjer gir et overordna 
strukturelt grep med naturlig inndeling av området i flere kvartaler.  
Kvartaler med ulik bruk gir karakter og identitet og åpner for et 
mangfold av arealbruk, variert bebyggelse samt gode byrom 
og møteplasser med økt byliv. Kvartalstrukturen bygger på 
eksisterende sentrumsgate. Inngangsportene til byen er upresise 
og bør styrkes og markeres for å tydeliggjøre hvor sentrum starter 
og slutter.

2.3.1 Dynamisk bystruktur
Kolvereid skal utvikles og bygges ut over mange år i en uforutsigelig 
framtid. Det er derfor vesentlig å skape en dynamisk strategi for 
områdets fysiske utforming. På den ene siden en robust plan 
med karakter for å legge utviklingen i en fast ramme, og på den 
andre siden åpen nok til å kunne ta opp framtidige påvirkninger 
og endringer uten å svekke hovedstrukturen. Bystrukturen utvikler 
seg og vil få endrede funksjoner, arealbruk og utseende over tid.

2.3 Anbefalinger
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Mulige nye/forsterkede forbindelser

Kritiske innfartspunkt

Eksisterende gate/vegstruktur

Siktlinje

Fig. 3   Anbefalingskart fra stedsanalysen
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2.3.2 Kvartalsstruktur
Ved å etablere flere direkte og sammenhengende bevegelseslinjer 
mellom viktige målpunkter i Kolvereid som skole, idrettsanlegg, 
rådhus, helsebygg og torg, skapes en ny funksjonell og 
robust struktur i sentrum. Det dannes en kompakt bystruktur i 
sentrumskjernen som vil gi gode funksjonelle sammenhenger med 
den omkringliggende veg- og boligstrukturen. Organiseringen av 
funksjonelle bevegelseslinjer skaper et overordnet, strukturelt 
grep med en naturlig oppdeling av sentrum i kvartaler. 

Korte og direkte forbindelser, åpner for tydelig definerte kvartaler 
med ulik bruk, som gir karakter og identitet. Hvert kvartal gir et godt 
mulighetsrom for ulik fysisk utforming og åpner for et mangfold av 
arealbruk, arkitektur og variert bebyggelse med gode byrom og 
møteplasser. Potensialet for fortetting i kvartalene øker og vil bidra 
til økt aktivitet, samt gi en tydeligere og sterkere sentrumskjerne. 
Økt aktivitet i de ulike kvartaler vil kunne skape vekst i handels- 
og servicenæringen og gi Kolvereid mer konkurransekraft. Bruk 
av kvartalsstruktur i planen gir byen en sterkere karakter, identitet 
og stor fleksibilitet i utviklingen over tid. Sammen med mangfold i 
arealbruken økes mobiliteten på kryss og tvers i byen, som igjen 
skaper liv og aktivitet i byen. 

2.3.3 Timinuttersbyen (nærhetsbyen)
Timinuttersbyen refererer til en målsetning om at alle skal ha 
tilgang til flest mulig funksjoner og tjenester innenfor 10 minutters 
gangavstand og være lett tilgjengelig for folk flest.

Korte og effektive og miljøvennlige forbindelser for gange og 
sykkel gir en levende by. Korte avstander stimulerer og fremmer 
fotgjengertrafikk på bekostning av bilbruk. 

I Kolvereid kan det legges til rette for å etablere nye forbindelser 
som gir korte avstander mellom boligområder og viktige målpunkt, 
som handel, tjenestetilbud, innovasjon/klynge med detaljbutikker, 
skole og idrettsanlegg, grønne områder og kultur m.m. Dette 
vil kunne bidra til å skape en komptakt, levende og mangfoldig 
bystruktur og gode omgivelser for folks hverdag og hvordan vi 
lever våre liv.

Fig. 4   Tilgjengelige Kolvereid; timinuttersbyen.
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2.4 Kvalitet som gir gode 
byrom
2.4.1 Byrom (gater, plasser, torg), parker og grøntområder, 
sammenkobling, kunst i byrom
Den tradisjonelle måten å oppfatte byrom på er åpne plasser i 
den tette byen. I denne sammenheng er definisjonen på byrom 
alle tilgjengelige byrom som gater, plasser, torg, parker, løkker og 
blågrønne områder. Ved utforming av kvaliteter ved det enkelte 
byrom er det her skissert 7 viktige prinsipper;

1. Smarte relasjoner mellom bygg og uterom. Første etasje 
skal ha aktivitet og variasjon i fasadene. Innganger plasseres 
mot byrommet.

2. God materialbruk, god arkitektur og landskapsarkitektur. 
God materialbruk i bygninger og bygulv som er estetiske og 
varige.

3. Vegetasjon og regnvann – en ressurs i utformingen. Bynatur 
med vann og vegetasjon.

4. Elementer som styrker tilhørighet og identitet. Utsikt, 
nærhet til vann, bruk av kunstnerisk utsmykking m.m.

5. Lokalklimaet – solveggen og beskyttelse mot vær

6. Sted for opphold og bruk som ivaretar folks behov.

7. Bevegelse – en del av byrommet. Skape bevegelseslinjer 
som henger sammen og inkluderer. 

Gateutforming med hensyn på kjørebredder, fortausbredder, 
gateparkering, gatemøblering virker også inn på gaterommene og 
hvordan man sanser og opplever å være i gata. Gateutforming 
vil styre fordelingen mellom kjørende og myke trafikanter.  
«Gatehierakiet» i byen vil i så måte være av stor betydning for 
trivsel og liv mellom husene og hvor tyngepunktene i sentrum 
utvikles. 

1

2

3

4

6

7
5

Fig. 5   Syv prinsipp for utforming av byrom. Kilde Byrom – en idehåndbok KMD.      
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3.0 Medvirkning og 
alternativer
Gjennom stedsanalysen er det gitt anbefalinger som er oppsummert 
i et anbefalingskart. Friidrettsbanen er plasskrevende for sentrum. 
Det er i tidlig fase av mulighetsstudien vurdert alternativer hvor 
friidrettsbanen flyttes ut av sentrum. Et alternativ er basert på 
at friidrettsbanen opprettholdes innenfor sentrumskjernen.  
Løsningene er presentert og diskutert med administrasjonen i 
kommunen og med representanter fra næringslivet i Kolvereid. 
Styrker og svakheter ved de tre alternativene er vurdert. 

Gjennom åpent møte i Kolvereid er allmenheten også tatt med 
på råd og utviklet sine alternativer.  Samme øvelse er gjort med 
elever ved Nærøy ungdomsskole. Friidrettsgruppa i Kolvereid 
IL har også kommet med innspill. Valgt konsept er et resultat av 
ovennevnte prosesser.

3.1 Mulighetsstudien

Alternativ 1
• Friidrettsbanen flyttes ut av sentrum.
• Konsentrert bebyggelse med flerbrukshall og svømmehall 

plassert sentralt langs «Parallellen» opp mot sentrumskjernen. 
Plasseringen øker aktiviteten og gir større intensitet i 
kjerneområdet.

• Gir mulighet for sambruk og kan koble bygg sammen ved bru 
over «Aksen» 

• Aktivitetsområder knyttes nært til skole i forlengelse av 
skoleområdet.

• Eksisterende torg fjernes og gis en mer sentral plassering i 
forhold til skole og fritidsaktiviteter.

• Fotballbane flyttes nærmere skolene. Kan være en del av 
skolens uteareal.

• Aktivitetspark plasseres nært skolene. Mangfoldig bruk.

Alternativ 2 
• Friidrettsbanen opprettholdes med plassering av fotballbane 

på indre banedel. Situasjonen blir for trang. Kastøvelser på 
fotballbane (kunstgress) utgår. Krevende situasjon volummessig 
å få plassert svømmehall og flerbrukshall i sentrum.

• Bebyggelse vender seg til «Aksen» som er en viktig   
tverrforbindelse i sentrum

• Kun svømmehall henvender seg mot  «Parallellen» som er en 
viktig tverrforbindelse i sentrum, og som bør ha gatestruktur.

• Aktivitetspark sør for flerbrukshall og friidrettsbanen

Alternativ 3
• Friidrettsbanen flyttes ut av sentrum.
• Flerbrukshall og svømmehall vender seg mot fotballbane. 
• Avstand mellom bebyggelsen flerbrukshall og svømmehall er 

relativ stor.
• Godt utsyn til felles aktivitetsflater utomhus.
• Eksisterende torg opprettholdes.
• Plassering av flerbrukshall hvor eksisterende hall er plassert, gir 

en trang situasjon for skolene.
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TEMA GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 GRUPPE 4 GRUPPE 5
Foreslått kvartalsstruktur 
ønskes.

• Ønsket.
• «Spennende» fasade mot        

Fv 770

• Ønsket. • Ønsket.
• Mindre justering med ny 

innfart port i vest.

• Ønsket.
• Oppgradering av «bakre 

gateløp» mot Fv770 

• Ønsket.

Parallellgate til 
sentrumsgata. Øst-vest -
blir ny skolegate.

• Ønsket. • Ønsket. • Ønsket. • Ønsket. • Ønsket.

Sentralaksen. Nord-sør • Sentralakse N-S viktig.
• Undergang utbedres

• Sentralakse N-S
viktig.

• Flere forbindelser.
• Undergang 

utbedres.

• Sentralakse N-S viktig.
• Undergang må styrkes 

– sees fra Fv 770

• Sentralakse N-S viktig.
• Undergang må styrkes

• Sentralakse N-S viktig.
• Undergang må styrkes

Infrastruktur - veg • Hoved traseer 
opprettholdes

• Endret påkobling –
sentrumsgata er forlenget 
til Øvre Kirkåsen.

• Hoved traseer 
opprettholdes

• Endret adkomst fra Fv 
770 inn til Kolvereid fra 
vest.

• Hoved traseer 
opprettholdes

• Hoved traseer 
opprettholdes

• Forlenget sentrumsgate til 
Øvre Kirkåsen.

Torg • Torg flyttes til areal foran 
skolen.

• Eksisterende torg til 
aktivitetspark.

• Torg beholdes. • Torg flyttes. • Torg beholdes. • Torg flyttes - kryss til 
Idrettsvegen/ Sentrums gt

Fri idrettsbane flyttes ut av 
sentrum

• Ok flyttes. 
• Kompakt løsning 

tilsvarende Grong 
kommune.

• Ok flyttes. • Ok flyttes • Ok flyttes • Nei, ønskes i sentrum. 
Kunstgressbanen flyttes 
inn i friidrettsbanen.

• Kast arealer plasseres 
mot idrettsvegen.

Eksisterende flerbrukshall 
rives.

• Ok • Ok • Ok • Ok • Ok

Plassering nye bygg:
- Svømmehall
- Flerbrukshall
- Kunstgressbane 

• Kompakt plassering av 
nye bygg.

• Flytting av 
kunstgressbane mot vest.

• Kompakt plassering 
av nye bygg

• Flytting av 
kunstgressbane inn 
på eksisterende fri-
idrettsanlegg.

• Kompakt plassering av 
nye bygg

• Flytting av 
kunstgressbane inn på 
eksisterende fri 
idrettsanlegg.

• Kompakt plassering av nye 
bygg 

• Flytting av kunstgressbane 
inn på eksisterende fri 
idrettsanlegg.

• Bebyggelse plasseres på 
dagens kunstgressbane

• Gangbru mellom bygg.

• Kompakt plassering av 
nye bygg

• Flytting av 
kunstgressbane inn på 
eksisterende fri-
idrettsanlegg.

• Bebyggelse på dagens 
kunstgressbane

Innfartspunkt Ø og V • Ingen endring • Ny undergang i 
innfartspunkt V

• Ingen endringer • Innfartspunkt lyssettes • Signalbygg i innfartspunkt 
V

Attraksjoner • Offentlig bygg - store 
glassfasader - inntrykk 
av liv. Fasadder/bygg 
lyssettes–synlighet

• Amfi mot 
Kolvereidvågen 

• Offentlig bygg lyssettes –
attraksjon og synlighet

• Utendørs svømmeanlegg 
Zip line, Pir med 
badeanlegg mm. I 
Kolvereidvågen

• Leddskjerm langs Fv 770.

Parkering • P-kjeller i svømmehall
• P-hus med forretning over 

på eksisterende 
kunstgressbane

• Oppgradering av 
grå plasser 

• P-kjeller i svømmehall 
og andre næringsbygg

• P-anlegg • Parkering i kvartal med 
dagens bilverksted

Med føringer i anbefalingskartet i stedsanalysen og eksempler fra 
forbildeprosjekt ble det gjennom åpent møte gitt anledning til å 
komme med innspill til fortetting og utvikling av Kolvereid sentrum 
gjennom plansmie/kafédialog. Gruppene fikk utdelt arealmoduler 
på svømmehall og flerbrukshall. Sammen med denne bebyggelsen 
skulle det også legges til rette for en aktivitetspark og hvor en 
ellers kan tenke seg fortetting med bolig- og næringsbebyggelse. 
Det åpnes for å enten beholde friidrettsbanen i sentrum eller flytte 
friidrettsbanen ut av sentrum. Oppsummering av gruppearbeid er 
samlet i matrisen (tabell 2).  

Hovedtrekkene i gruppearbeidene peker på følgende ønsker:
• Flere forbindelseslinjer i Kolvereid sentrumskjernen

• Flere byrom med attraktiviteter

• Rundløyper i og ut av sentrum 

• Kobling til fjorden

• Høy utnyttelse i sentrumskjernen

• Ungdom må høres – de er framtida

• God organisering av parkering

• Kvartalsstruktur ønskes

• Parallellgate ønskes

Innspill fra Nærøy ungdomsskole 20.09.18
• Idrettsanleggene må fortsatt være i sentrum – oppgradering av 

friidrettsanlegg

• Svømmehall og flerbrukshall må ligge nært skolene – på 
nåværende fotballbane

• Aktivitetspark ved nåværende barneskole

Innspill fra Friidrettsgruppa i Kolvereid IL
• For å frigjøre areal i sentrum til bygging av flerbrukshall og 

svømmehall, bør fotballbane og friidrettsanlegg slås sammen 
og bygges ut som Viosen Stadion på Snåsa. Det er viktig at 
friidrettsanlegget opprettholdes i sentrum.

3.2 Gruppearbeid

Tabell. 2 
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Anbefalt konsept er basert på fellestrekk fra mulighetsstudien, 
medvirkning fra åpent møte (gruppearbeid, felles idemyldring), 
særmøter med næring, lokallag og ungdomsskole, vurderinger 
med administrasjonen og overordnede føringer i pågående arbeid 
med kommunedelplan for sentrumsområdet. Friidrettsgruppa i 
Kolvereid IL er hørt, dog er deres ønske om friidrettsbane i sentrum 
ikke ivaretatt. Intensjonen med arbeidet er å belyse og utvikle 
Kolvereids særtrekk og kvaliteter, og benytte dette for å styrke 
stedets identitet. En tydeligere karakter og identitet vil kunne bidra 
til økt stolthet over Kolvereid som by og en klarere definert rolle i 
regionen.

Ny sentrumsdefinisjon
Sentrum er i dag ubalansert med flere tomrom og utflytende og 
ødslige parkeringsarealer. FV 770 (Kystriksveien) danner en 
barriere mellom stedets nordlige bydel og sentrumskjernen. 
Ved å etablere en ny og sterk forbindelse (Aksen) i nordsør-retning 
fra Doktorvegen til Tomasvegen knyttes Kolvereid sammen på 
tvers av barrieren, og det tilrettelegges for en god distribusjon 
til kvartalstrukturen. Undergangen under FV 770 utvides og 
oppgraderes, og gjøres mer attraktiv ved la området bli en del av 
grønnstrukturen og byens «myke» byrom. I krysset mellom Aksen 
og Sentrumsgata vil det kunne etableres et plassrom, en sosial 
møteplass. 

Etablering av en ny forbindelse på tvers (østvest- retning) av Aksen 
med en «Parallell» sør for Sentrumsgata vil gi stedet en tydeligere 
og sterkere sentrumskjerne. « Parallellen» med plassering av nye 
aktiviteter vil gi økt folkeliv i sentrumskjernen og Sentrumsgata.
 
Formålet med utviklingen av «Parallellen» er å legge til rette 
for å skape nye aktiviteter, bevegelseslinjer og et godt bymiljø. 
«Parallellen» kobler skolen til sentrum og det nye torget, “Njords 
plass”, og plassering av utadrettede bygninger som flerbrukshall 
og svømmehall mot gaterommet vil gi økt liv i gaten og gir sentrum 
et større tyngdepunkt med opplevelser og aktiviteter gjennom 
store deler av dagen. Økt aktivitet i sentrumskjernen vil kunne 
skape vekst i handels- og servicenæringen og gjøre Kolvereid 
mer konkurransedyktig. Eksisterende friidrettsbane flyttes ut av 
sentrum på grunn av at plassforholdene blir for små. 

Den nye byparken på det gamle torget blir en blikkfang ved innfarten 
til sentrum fra vest med utsiktstårn og integrert klatrevegg, mens 
en mulig kunstnerisk utsmykning kan markere inngangen til byen 
fra øst.

4.0 Anbefalt konsept

Situasjonsplan (Se vedlegg 5)
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Byrom
Eksisterende torg opprettholdes som et grønt plassrom, “Byparken”, 
og inngår i en helhetlig grønnstruktur for sentrum. Undergangen 
og plassen foran butikken m.m., parker, løkker og grøntområder, 
er de «myke» byrommene som inviterer til rekreasjon og ro, 
men som også er sosiale møteplasser for fysisk aktivitet og lek. 
Det legges til rette for at byrommene skal tilføre Kolvereid nye 
kvaliteter, tilbud og attraksjoner.

Flere av de «myke» byrommene som fotballbane (11-er bane) er 
plassert på søndre del av eksisterende friidrettsbane nært inn til 
skolen(e). Forslaget er at fotballbanen og deler av aktivitetsparken 
inngår som en del av framtidig uteareal til skolen. Sør for skolen 
langs Idrettsvegen plasseres en innholdsrik aktivitetspark. Parken 
videreføres langs skolegården mot «Parallellen» hvor det foreslås 
et urbant, nytt torg, “Njords plass”. Plassering av mindre plassrom 
i kvartalsstrukturen gjøres i forbindelse med reguleringsplan og 
videre detaljering av kvartalene gjennom prosjekter.

Det nye hovedtorget, «Njords plass», forslås i knutepunktet mellom 
den nye svømmehallen i øst og skolegården i vest. Plassen har 
gode siktlinjer til viktige målpunkter som skolen, Liljeparken 
ved Rådhuset, Byparken, aktivitetsparken, rådhuset og ulike 
boligområder.

Det etableres en rundløype som passerer ulike plassrom og 
aktivitetsområder, som kobles sammen for felles opplevelser, 
opphold og aktivitet. Koblingene føres videre ut i kvartalsstrukturen 
og til tilliggende nabolag og mot Kolvereidvågen, og en amfiscene 
ved hotellet. Langs rundløypen vil man kunne ha ulike stopp ved 
utsiktspunkt, rolige grønne lunger, cafèr og butikker. Byrommene 
langs bevegelseslinjene rommer i tillegg aktiviteter for alle 
aldersgrupper, fra barn til eldre. 

Den viktige siktlinjen ned til Kolvereidvågen ivaretas ved å invitere 
folk opp til det nye uteamfiet “Kneisen” ved hotellet. Herfra kan 
man tilby ulike kulturelle arrangementer med Kolvereidvågen som 
bakteppe. Gjennom gruppearbeidet kom det også ønske om zip-
line fra sentrum og ned til Kolvereidvågen.

Prinsippskisse byrom Kolvereid

Rådhus

Svømmehall

Flerbrukshall

“Kneisen”

Amfi/utescenen

Liljeparken

Njords plass

Byparken

Kultur/service/
næring

Skole

Bolig

Bolig

Ballbane

Klubbhus

Aktivitetspark

Ny 

undergang

Grønne byrom

Urbane byrom

Hovedakser

bevegelseslinjer
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Illustrasjon viser idrettsbane sett mot den nye svømmehallen, med 
aktivitetsløypa mot venstre og Njords plass i bakgrunnen.

Kolvereid er i dag i en unik situasjon gjennom at idretten har en 
helt sentral plass i sentrum. Dette er en grunnleggende kvalitet og 
en viktig det av identiteten til Kolvereid som må bevares. 

Fotballbaner, hallanlegg, aktivitetsløyper og lignende anlegg bidrar 
til å skape liv i sentrum, som videre gir grunnlag for handel og 
økt trivsel. Gjennom en mer effektiv bruk av arealer og strategisk 
plassering av svømmehall og flerbrukshall stimuleres dette 
ytterligere. 

Det foreslås en kontinuerlig aktivitetsløype som binder sammen 
sentrum. Denne omkranser idrettsbanene, torget og byparken. Det 
nye torget – Njords plass - får en sentral plassering og er synlig i 
det man kjører inn til Kolvereid. Gjennom åpne fasader og aktive 
områder som idrettsbane, skole, aktivitetspark og svømmehall 
som tilgrensende naboer vil torget bli et naturlig oppholdssted med 
gode solforhold. 

Illustrasjon Idrett
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Byparken

Illustrasjon viser Byparken – en fornying av eksisterende torg.

Dagens torg har utfordringer med at det ikke blir brukt store deler 
av året. En del av grunnen til dette er at torget er lagt til enden av 
sentrumsgata, og at det ikke er et naturlig sted for folk å krysse. 
Ferdsel gjennom byrommet skaper aktivitet, og vi foreslår derfor 
at torgfunksjonen flyttes. Plassen kan derimot bevares, og gis en 
annen karakter enn det har i dag. 

Eksisterende amfi er av høy kvalitet, og sammen med scenen 
er disse positive elementer som bør videreføres og kan inngå i 
en ny bypark. Eksisterende scene kan bygges ut i høyden til et 
utkikkspunkt og klatretårn for beboerne, og gi et synlig landemerke 
fra kystriksvegen. Det er viktig at byparken gis en annen karakter 
enn torget slik at disse ikke blir konkurrerende byrom. Byparken 
kan fungere som et grønt hovedpunkt i aktivitetsløypa i sentrum, 
og være det naturlige stedet for mindre konserter og foredrag. 

En framtidig utvikling av tilgrensende bygninger bør fokusere på 
åpne fasader som henvender seg mot byparken for å stimulere til 
ytterligere aktivitet.

Illustrasjon Byparken
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Illustrasjonen viser en tenkt boliggate innenfor mulighetsstudien.

Kolvereid preges av småskala boligbebyggelse, også innenfor 
sentrumskjernen. Dette er en kvalitet mange innbyggere setter 
pris på, og er et sterkt identitetsskapende element. 

For å ivareta dette som et særtrekk ved Kolvereid foreslår vi å spille 
videre på eneboligen som volum, men i en tettere, mer kompakt 
utgave. Gateløpene strammes opp, og leiligheter kan utformes 
slik at to eller tre bygg deler trapperom og heis for å spare inn 
utbyggingskostnader.

Gjennom å plassere byggverk langs en fast grense mot veg (en 
byggegrense) dannes urbane rom. Bilister, syklister og gående 
som passerer går gjennom et byrom – et sted – som defineres 
av fasadelivet. En slik utbygging gir en effektiv arealutnyttelse og 
gjør at man står friere til å få til boliger av den typen man ønsker, 
samtidig som tettheten ivaretas. 

Gjennom å plassere boligens fasade mot fortauskant unngår man 
utflytende restarealer og får større og mer sammenhengende 
hagearealer bak bygget som er skjermet for innsyn. Videre vil en 
slik gateutforming bidra til at trafikanter naturlig vil senke farten 
når de passerer, og redusere behovet for fartshumper og andre 
fartsdempende elementer.

Boliggate

Illustrasjon Boliggate
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Kvartalsstrukturen har en sterk egenkarakter og vil definere 
sentrumskjernen og gi Kolvereid en ny identitet. Gater og plasser 
får en klar definisjon og det skapes kontinuitet og lesbarhet i 
gaterom og plasser. Tettheten påvirker intensiteten i utviklingen og 
arealbruken påvirker stedets vitalitet. Kvartalsstrukturen skaper et 
nettverk av plasser og rom, som er attraktive, trygge og inviterende. 
Det blir god tilgjengelighet for alle hvor det er lett å komme til og 
bevege seg gjennom. Det legges til rette for at myke trafikanter 
kan prioriteres foran kjøretrafikk.

Med utgangspunkt i kvartalsstrukturen inndeles området 
inn i en rutenettstruktur, som prinsipielt legger til rette for en 
robust og dynamisk utvikling av sentrumskjernen. Rutenettet 
inndeler området i fleksible byggefelter og legger til rette for at 
nye og eksisterende områder kan organiseres til effektive og 
gode bebyggelsesstrukturer. Ved etablering av kvartalsstruktur 
utvides sentrumsavgrensingen vesentlig fra dagens opplevelse. 
Kvartalenes nye innhold og karakter og forløp er en viktig kraft for 
interaksjoner i sentrumskjernen. Rutenettet gir en tydelig ramme 
og forutsigbarhet i videre utviklingen av Kolvereid i både et kort 
og langt perspektiv. Kvartalene kan underdeles og utvides ut fra 
gjeldende behov.

4.1 Kvartalsstruktur

KvartalsstrukturPrinsippskisse gatehieraki

Kjørbare gangveger 3,5 m

Sentrumsgata 16 m

Parallellen 14,5 m
Aksen 12,75 m

Ekslsterende gate
Smågater 8,5 m
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Det er et mål at sentrumsgatene i kvartalsstrukturen skal danne 
et åpent gatenettverk uten blindveier. Sentrumsgatene bør 
være tosidige med utadrettede funksjoner på begge sider av 
gaterommet. Gateprofilet skal ivareta sentrumsområdets behov 
for god tilrettelegging for myke trafikanter, sosial kontakt, parkering 
og estetisk utforming.

Bilparkering utformes og integreres for å unngå dominerende og 
store, ødslige parkeringsplasser. Bruk av kantparkering i gater 
brukes bevisst i utformingen for å skape aktive trygge soner, og 
redusere trafikkhastigheten i gata. Kantparkering kan bidra til mer 
liv og interaksjon i bybildet. Gatebredden i Sentrumsgata er 16 m. 
Det kan vurderes å benytte ulik gatebredde etter gatas funksjoner. 
Forslag til gateprofiler (gatehierarki) vises i prinsippskisser.

Prinsippskisse på gatehierakiet viser hovedstammen i sentrum. 
Hovedstammen består av sentrumsgaten og «Parallellen», og 
«Aksen».  Hovedgatene er de bredeste gatene og innehar tosidig 
kantparkering.  

Bruk av parkeringskjeller i framtidige prosjekter er ønskelig for 
å unngå større parkeringsplasser på bakken som oppleves 
som ødslige. Bruk av parkering på bakken kan benyttes som 
midlertidige tiltak i en overgangsfase. Det er foreslått to relativt 
store temporære parkeringsplasser langs Idrettsveien, en ved 
skolene og en ved Rådhuset.

4.2.1 Utforming av gater
Gatene i sentrum har ulik funksjon og utformingen av gatens 
tverrprofil har forskjellige bredder. Det er benyttet 3 ulike prinsipp 
på gateutforming. 

4.2 Gatekarakter – 
gateprofil og plan- bruk av 
kantparkering

Prinsippskisse gatehieraki

Kjørbare gangveger 3,5 m

Sentrumsgata 16 m

Parallellen 14,5 m
Aksen 12,75 m
Smågater 8,5 m
Eksisterende gate
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Kommunedelplanen gir føringer for tetthet og maks høyder i 
sentrumskjernen. For å understreke bystrukturen med inndeling 
i ulike kvartaler, foreslås det relativt stramme byggegrenser 
innenfor kvartalsstrukturen. Med dette som utgangspunkt er 
sentrumsområdet modellert opp i 3D som transparente volumer 
som indikerer byggegrenser og maksimale høyder innenfor 
kvartalene. Bildene til høyre viser forbildeprosjekt på hvordan ulike 
kvartal kan utvikles innenfor gitt utnyttelse. 

Illustrasjonen nedenfor viser et tenkt kvartal hvor stiplet linje 
indikerer ytre avgrensning for byggegrenser og maksimale høyder 
gitt av reguleringsplanens plankart og bestemmelser. Dette angir 
mulighetsrommet, altså et volum man kan bygge innenfor. Dette 
betyr nødvendigvis ikke at hele mulighetsrommet kan bygges ut 
ved en utvikling av området. Gjennom reguleringsplanen settes 
en maksimal tillatt m2 BRA/BYA, som begrenser hvor mye man 
totalt sett kan bygge innenfor mulighetsrommet. Videre kan man 
angi ytterligere krav i reguleringsbestemmelsene til utforming av 
byggverk (for eksempel krav til maks lengde på fasader, minimum 
høydevariasjon mellom to nabobygg o.l.), og således sikre en 
variasjon og tilpasning til eksisterende bebyggelse i nærområdet. 

Kombinasjonen av byggegrenser, maksimale byggehøyder, krav til 
maksimum (eventuelt også minimum) tillatt utnyttelsesgrad, samt 
eventuelle bestemmelser om krav til utforming i en reguleringsplan, 
sikrer både nødvendig fleksibilitet og forutsigbarhet når området 
skal detaljprosjekteres. 

4.3 Kvartaler og volum

Småhusbebyggelse (Holmegenes, Stavanger).Idrettsarena (Ulsteinvik Arena)Eksempel på utadrettet bygg (Grimstad bibliotek).Eksempel på utadrettet bygg (Flekkefjord kultursenter).

Oversiktbilde ny kvartalsstrukturEksempel på utforming innenfor et kvartal
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4.3.1 Næringsklynge – inkubasjonssenter
For å skape karakter og identitet i sentrum innenfor 
næringssegmentet, vil en samlokalisering av mikrobedrifter, 
gründere, servicefunksjoner etc. være en god innfallsvinkel til 
å markere Kolvereid i regionen. Et godt fungerende miljø i et 
næringsområde (næringsklynge) vil kunne kaste av seg nye 
forretningsideer og gi signaleffekter til omgivelsene slik at nye 
virksomheter oppstår. Når en bedrift er en del av et større miljø er 
det større sannsynlighet for å lykkes og bli en suksess. Det er en 
styrke og inspirasjon for det eksisterende miljø at nyetableringer 
og bedrifter med vekstpotensiale blir synliggjort. Synergieffekten 
er stor. Undersøkelser viser at bedrifter som er samlokalisert 
i næringsparker opplever dette som positivt og økonomisk 
besparende (bruk av fellesfunksjoner). For å legge til rette for/
skape en god utvikling til et godt faglig miljø og et attraktivt sosialt 
miljø i næringsparker bør tilgang til mangfold og samlokalisering 
av bedrifter vektlegges særskilt.

Bedrifter som er lokalisert utenfor næringsparker betrakter 
næringsparker som viktige møteplasser for næringslivet.  
Lokalisering av en slik arena, senter må gis en sentral plass som 
er synlig fra fylkesveiene.

Næringsklynge

Illustrasjonen viser foreslått plassering av næringsklynge.
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Foreliggende mulighetsstudie skal være en del av 
beslutningsgrunnlaget for videre politiske prosesser i kommunen, 
som omhandler bl.a. prosesser knyttet til etablering av flerbrukshall, 
svømmehall og aktivitetspark. 

Avgjørende prinsipp for utviklingen av sentrum er om friidrettsbanen 
flyttes. Friidrettsbane med tilhørende anlegg (kast, spyd, høyde, 
tilstrekkelige løpebaner, vanngrop etc) er svært arealkrevende 
og gir begrensninger i sentrumsutviklingen.  I valgt konsept er 
friidrettsbanen trukket ut av sentrum. Dette er et valgt prinsipp 
basert på stedsanalyse, mulighetsstudier, gruppearbeid (åpent 
møte) og tilbakemeldinger fra berørte og administrasjonen.

Helhetlig planlegging dreier seg om å legge til rette for en god og 
bærekraftig utforming av det fysiske miljø. Samordne virksomheter 
og interesser til gode fremtidsrettede helhetsløsninger vil kunne 
sikre utviklingsmuligheter og innovasjonsevne for verdiskaping, 
ny sysselsetting og velferd, som gir grunnlag for aktive steder og 
samfunn. Arealdisponering med hensyn til god næringsutvikling, 
legge til rette for fritidsaktiviteter, skolevirksomhet og annen offentlig 
virksomhet må sees i en større konsteks, der hver arealbrukskategori 
optimaliseres til det beste for sentrumsutviklingen.  

Hensikten med en klyngevirksomhet er kreativt samspill og 
omsetting av vitenskapelige ideer og forskningsresultater til 
kommersiell utvikling og teknologisk innovasjon.

5.1  Avslutning - konklusjon
Resultatet av mulighetsstudien og politiske prosesser vil bli fulgt 
opp i kommunedelplan og senere detaljregulering av kvartaler 
i sentrum. Videre detaljering og forhold vedrørende valg av 
arealbruk, offentlig infrastruktur, grunnforhold, utnyttelse, sol/
skyggeforhold, byggegrenser vil inngå i kommende detaljplanfase.  
I mulighetsstudien er to alternative framtidsløp skissert mht. 
arealbruk;

- et langsiktig perspektiv (anbefalt konsept fram mot år 2050)

- et kortsiktig perspektiv (tilpasningsalternativ fram mot år 2030)

Det langsiktige perspektivet omhandler utvikling av kvartalsstruktur 
til en bymessig utforming, der arealbruken bygger opp for en god 
sentrumsutvikling. Utbygging i ett kortsiktig perspektiv tar i bruk 
eksisterende bygg og anlegg i kombinasjon med nye anlegg av 
infrastruktur og bebyggelse. 

Anbefalt konsept- 2050
Byer og steder vokser fram gjennom århundrer og endrer seg 
gradvis fra dag til dag. Det er viktig at stedsutviklingen skjer til det 
beste for innbyggere, bosetting, næringsutvikling og levekår, samt 
ivaretar miljøet gjennom et langsiktig plangrep. Anbefalt konsept 
er en mulig visjon for år 2050. Hovedfokuset er å etablere en god 
kvatalsstruktur, som gir en bærekraftig utvikling av byen Kolvereid. 
Rett virksomhet på rett plass er avgjørende for en stedsutvikling, 
som er robust, og samtidig skaper liv mellom husene og gir 

5. Videre prosess

Visjonsskisse Framtidas Kolvereid.

intensitet i gaterom og byen.

Tilpasningsalternativet- 2030
For å klare å opprettholde innbyggerengasjementet, er utvikling 
av de fysiske resultater i bystrukturen svært viktig. Det vil si at 
Kolvereid kommune må satse på en etappevis utvikling av 
prosjekter, som avsluttes og ferdigsstilles underveis. Dette er et 
parallelt løp, som må følge grunnstammen i kvartalsstrukturen og 
planlagt arealbruk. Det er viktig at tilpasningsalternativet følger ett 
parallelt løp innenfor rammen av den langsiktige utviklingen fram 
mot år 2050.
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Som et mindre kostnadsutløsende alternativ i dag med hensyn til 
anbefalt konsept, vises her et tilpasningsalternativ i en kortsiktig 
kontekst.  En kortsiktig utvikling/utbygging av kvartalene bør 
være i samsvar med den planlagte langsiktige hovedgrepet i 
kvartalsterukturen av Kolvereid by.

Planen viser hvordan kunstgressbanen kan bli liggende på 
eksisterende plassering, mens ny svømmehallen og flerbrukshallen 
komprimeres til én struktur i to etasjer. Flerbrukshallen har 
rom for svømmehall, foaje og garderober i første etasje, og to 
håndballbaner i andre etasje.

Alternativet tar opp i seg muligheten for å kunne utvikle sentrum, 
i en første fase, men utelukker ikke muligheten for å fullføre 
kvartalsstrukturen med en endret arealbruk senere. 

Areal for fremtidig plassering av kunstgressbane er stiplet inn med 
rød linje sør for den nye flerbrukshallen. Her vil det i første omgang 
bli en svært romslig aktivitetspark, som fyller hele arealet. 

Alternativet viser også kvartalet lengst sør-vest, som en del av 
skolegården, eller som et areal for fremtidig utvikling.

Forslaget har noen svakheter i forhold til anbefalt konsept; 

• Ved å la kunstgressbanen ligge på sin eksisterende plassering 
svekkes gateløpene “Parallellen” og “Aksen” ved at det ikke 
blir en tilgrensende fasade, som definerer gaterommene der 
kunstgressbanen ligger.

• Plassering av svømmehall/flerbrukshall lenger vest, vil redusere 
intensiteten i Sentrumsgaten, “Aksen” og “Parallellen”.

• Det planlagte nettverket av plasser og byrom svekkes ved 
at “Liljeparken” forsvinner, og at arealet til ballbane og 
aktivitetspark ikke lenger er sammenkoblet og integrert. Istedet 
for små, intime byrom og plassdannelser, gir denne løsningen 
et større grøntareal.  

• Løsningen bidrar på flere måter til at det fortsatt forekommer 
store, ødslige rom i bystrukturen, som i denne mulighetsstudien 
har vært ønskelig å bevege seg bort fra, ved å etablere en 
stram og forutsigbar kvartalsstruktur. 

• Det nye torget “Njords plass” svekkes ved at det ikke blir god 
visuell kontakt til kunstgressbanen.  Tribunen som var tiltenkt 
langs veggen på svømmehallen vil ikke få en hensiktsmessig 
funksjon i tilknytning til kunstgressbanen. 

• Kontakten mellom Nærøy ungdomsskole og kunstgressbanen 
svekkes. Ballbanens funksjon som uteoppholdsareal for skolen 
faller bort når avstanden økes.

6. Tilpasningsalternativ

Situasjonsplan Alternativ 1 (se vedlegg 6).



Vedlegg 7

Referanseprosjekt 

Ulstein Arena

Snitt Ulstein Arena, toetasjes flerbrukshall. 

(Lund+Slaatto, Arkitektkontoret Nils Tveit)

Plan 1. etasje, Ulstein Arena

Plan 2. etasje, Ulstein Arena

Ulstein Arena er det nye samlingstedet for idrett og kultur i 
Ulsteinvik, og består av en flerbrukshall, bibliotek, badeanlegg 
og en klatrehall. Arenaen er plassert blant småhusbebyggelsen 
i Ulsteinvik sentrum og målet har vært å skape et anlegg 
tilpasset omgivelsene som bidrar med verdiskapning i en urban 
sammenheng.

Arkitektonisk er prosjektet løst ved at de to hallene danner 
hvert sitt volum, delvis lagt inn i terrenget. Det omkringliggende 
landskapet løper langs og mellom bebyggelsen på flere nivåer, 
og danner en serie av nye urbane byrom i forlengelse av byens 
gågater. På denne måten videreføres og forsterkes bystrukturen 
med nye forbindelser til bykjernen, samtidig som det skapes en 
synergi mellom byens liv og arenaens aktiviteter.

Utformingen av huset har tatt utgangspunkt i å forsterke den 
lokale identiteten, der byggets skrå former står i dialog med 
fjellene i bakgrunnen, men også som en tydelig referanse til byens 
verftsindustri. Fasadene består av eksponerte konstruksjoner 
i plasstøpt betong, delvis kledt med mørle sinkplater, mens ed 
innvendige romemne har fått en varmere materialitet med utstrakt 
bruk av tre (Lund+Slaatto).

• 10,000 m2 fordelt på to etasjer

• Ferdigstilt 2017

• Håndballbane, svømmehall, klatrehall, bibliotek, kafé, lobby

• 


