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Det har vært lagt mindre vekt på kvalitet

av stedene langs kysten som 

de reisende kommer til.



• Hvordan er Hurtigrutens anløpssteder planlagt og formgitt?

• Hvordan er kontakten mellom båt og kai?

• Hvordan er kontakten mellom kai og sentrum/tettstedet?

• Hva slags informasjon får de reisende ?

• Hvordan er belysning, skilting, utemøblering, materialbruk, 
beplantning og historiske referanser?

• Hvordan skal lokal aktivet synliggjøres?
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Overordnet målsetting

– Bedre kontakt mellom havn og bysentrum

– Forsterke lokal identitet for besøkende og fastboende

– Synliggjøre lokal aktivitet

L  A  N  D  K  J  E  N  N  E N  O  R  S  K       F  O  R  M



Funksjon & logistikk

• Havnemiljø
– Ivareta en fungerende og aktiv havn med håndtering av gods
– etablere andre aktiviteter innenfor havna
– Forsterke havna som et attraktivt område for allmenn ferdsel

• Logistikk 
– Korte og effektive transportavstander for gods 
– separasjon av gods- og persontrafikk
– Minimale fysiske sperringer 

• Transport 
– overgang mellom båt, hurtigbåt, buss og drosje ønskes mer 

samlet, med klare forbindelser,
– klar skilting  og korte avstander for de reisende.



Hovedgrep & organisering

• ruta | promenaden
– besøkendes eksisterende bevegelsesmønster, og en 

mulig redefinering av dette

• dekkene | plassene
– offentlige uterom av spesiell betydning

• punktene | objektene
– steder av interesse for de besøkende



o



Rørvik



Rørvik  oversiktplan
markedstorget

kaia

hurtigruteanløp

sandskjellkilen

norveg

berggården

terminalen



Rørvik  fokusområde

kaia



Rørvik  terminalbygget



Rørvik  situasjon fokusområde



Rørvik













Rørvik referanser
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Stokmarknes





Stokmarknes

torget

hurtigruteanløp

finnmarken

hurtigrutemuseet galleri

19:12

rekebrygga

lyshuset

dagens og nattens hus

øltrappa

havna



Hurtigruteanløp og DS Finnmarken



lanterne | tak som markerer hurtigrutens anløpssted.
benker | med integrert oversiktskart og stedsspesifikk grafikk
striper | retningsgivende lysstriper



benker

variasjoner & konfigurasjon

lyssetting



Stokmarknes

• videointallasjon | hurtigrutens 
historie

• venteareal | hurtigruten
• interiør | salong & rom fra DS 

Finnmarken 1912



Stokmarknes











Stokmarknes
referanser

Stokmarknes referanser



Stokmarknes  referanser
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Skjervøy



Skjervøy



Skjervøy





Skjervøy

markedstorget

reketrappa

hurtigruteanløp

kirketrappa

skjervøy kirke

terminalen
fiskeutsalg

sjøsenter



Skjervøy

markedstorget
reketrappa

kirketrappa

skjervøy kirke



Skjervøy









Skjervøy referanser
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Hammerfest



















Hammerfest  referanser
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