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Nasjonale turistveger:

UREDDPLASSEN
– ny parkering, toalett, amfi og utsiktsterrasse
HAU GE N / ZOHA R A RKITE KTER OG LA N D S KA PS FA B R I KKE N AS
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Tekst: Marit J ustine Haugen og In g e Da h lma n
Foto: Steiner Skaar og Lars Grimsby / Staten s v egv es e n
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Toalettbygget på Ureddplassen. Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen

Benker av polert kalkspatmar mor fra Fauske
Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen
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Ureddplassen inngår som et av syv stoppesteder langs nasjonal turistveg Helgelandskysten og
ligger i Gildeskål kommune. Plassen, som nå har fått en omfattende oppgradering, har alltid vært et
stoppested for reisende og fastboende pga den vidstrakte utsikten innover i fjorden, mot Storhavet,
Fugløya, Lofotveggen og horisonten. Vintertid finnes det knapt et vakrere sted å se nordlyset, og om
sommeren er det et fantastisk sted å oppleve midnattssola.
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I 1986 ble det reist et monument til minne om de omkomne etter at ubåten Uredd gikk på ei mine i Fugløyfjorden under 2. verdenskrig
Foto: Lars Grimsby / Statens vegvesen
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Den plasstøpte enkeltkrummede betongf laten
inneholder en glassboks med toalett og tekniske
funksjoner. De opa ke glass flatene lyser opp i mørket.
Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen
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Høstmorgen med rimfrost ved Storvika i Fugløyfjorden i Gildeskål. Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen
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A mf i et f ører n ed ti l s tra n dsonen og er for met som en b red sku l ptu rel l tra pp m ed v ekselsv i s sm å og store tri n n .
H er er d e t s i ttepla s s er fo r mang e. Trappeanleg g et g ir en unik u tsi k t og ti l by r si ttepla sser g odt skjer m et for tra f i k k
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Adresse:
Oppdragsgiver:
LARK:
ARK:
RIB:
Teknikk:
Entreprenør:
Leverandør:
Ferdigstilt:
Byggekostnad:

Ureddplassen, fylkesveg 17, Gildeskål, Nordland
Statens vegvesen
Landskapsfabrikken AS (nå Asplan Viak)
Haugen/Zohar Arkitekter AS
Dr. techn. Kristoffer Apeland AS
Sweco AS
Moldjord bygg og anlegg AS
betong: Nordland Betong, avdeling Meløy
2017
15 mill NOK

Konstruksjon:

Utsiktsterrassen er plasstøpt. Trappeamfiet er prefabrikkert. Toalettbygningen er
en plasstøpt enkeltkrummet betongflate som inneholder en glassboks.
Alle overflater, inklusive taket på toalettet, er slipt på stedet for å få et helhetlig
utseende og jevne overflater som er gode å ta på.

Overflater:

ikke hindrer utsikt, og heller ikke utgjør
et trafikksikkerhetsproblem ved ut- og
innkjøring. Toalettet er bygget i betong og
glass, og bølgeformen muliggjør et forrom
som er åpent mot utsikten.
Betongbølgen er en plasstøpt enkelt
krummet betongflate som inneholder
en glassboks med toalett og tekniske
funksjoner. Toalettets vegger er opake
glassflater som lyser opp i mørket. Det
er lagt vekt på at bygget skal være en
forlengelse av betongterrassen, noe som
kommer til uttrykk både i detaljering,
materialbruk og formspråk.

Ureddplassen har flere opplevelses
kvaliteter. Fra selve rasteplassen er det en
storslått utsikt mot det store landskaps
rommet – mot havet og ø yriket. B eveger
man seg ned fra rasteplassen mot strand
sonen, forsvinner lyden fra trafikken, og
man kan oppleve et landskap fullt av
detaljer. Snur man seg, gir tindene og den
frodige fjellsiden en helt annen o pplevelse
av stedet. På forsommeren er det en intens
fuglesang fra fjellsiden. Intensjonen bak
utformingen av rasteplassen er å videre
formidle disse kvalitetene og gi en verdig
ramme rundt Ureddmonumentet.
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Ureddplassen er også et minnested.
Et monument ble i 1986 reist til minne om
de omkomne etter at ubåten Uredd gikk på
ei mine i Fugløyfjorden under 2. verdens
krig. Ubåten var på vei mot Gildeskål med
agenter fra Kompani Linge som skulle
videre til Sulitjelma for å utføre en sabo
tasjeaksjon mot kraftverket ved gruvene.
Foruten oppgradering av minne
monumentet, en ny parkeringsplass og
et toalett i glass og betong, er det bygd
en stor plasstøpt utsiktsterrasse og et
spektakulært trappeamfi. Amfiet fører ned
til strandsonen og er formet som en bred
skulpturell trapp med vekselsvis små og
store trinn. Her er det sittep lasser for
mange. Trappeanlegget gir en unik utsikt
og tilbyr sitteplasser godt skjermet for
trafikk.
Ureddplassen er et sted for en kort
pause, for en god rast med mat eller
for lange netter med midnattssol eller
nordlys.
Hele rasteplassen er utformet med et
avrundet og mykt formspråk – et svar
på strandsonens avrundete og avslepne
former. Det både spiller sammen med og
kontrasterer omgivelsene og de de kantete
tindene.
Den lille, bølgeformede toalett
bygningen er et landmerke og markering
av rasteplassen. Plasseringen gjør at den
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