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Forord
Hva er en kommunedelplan
En kommunedelplan er en oversiktsplan som består av både en tekstdel, kartdel med tilhørende
bestemmelser. Kartet viser kun hovedtrekkene for de forskjellige vegalternativene. En
kommunedelplan vil også omfatte en konsekvensutredning. Vedtatt kommunedelplan skal innarbeides
i kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens innhold
Teksten i kommuneplanen inneholder en skriftlig framstilling med beskrivelse av alternative tiltak,
problemer, kostnader og øvrige konsekvenser. Konsekvensene er inndelt i prissatte og ikke prissatte
konsekvenser.
Konsekvensene
inngår
i
en
konsekvensutredning.
Plandelen
og
konsekvensutredningen skal framstilles i et samlet hefte.
Planen skal ende opp med en begrunnet anbefaling av alternativ.
Kartdelen er normalt tatt inn bakerst i planheftet.
Behandling av kommunedelplanen
Det er utarbeidet et planprogram for konsekvensutredningen. Dette har vært på høring hos
sektormyndighetene. Planprogrammet vedtas av ansvarlig myndighet som vanligvis er berørte
kommuner.
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte
parter og interesserte kan komme med merknader. Planforslaget sendes også til statlige og
fylkeskommunale instanser (sektormyndigheter) til uttalelse.
Sektormyndighetene har innsigelsesrett. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan
kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til
miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsen skal tas
til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves.
Når planen er endelig godkjent, vil det være et juridisk og praktisk grunnlag for å utarbeide
reguleringsplan(er).
Klage på godkjent kommunedelplan
Kommunestyrets vedtak av kommuneplanen kan ikke påklages. Hvis kommunedelplanen er sendt til
departementet på grunn av innsigelser, kan heller ikke departementets vedtak påklages.
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1 SAMMENDRAG
I Narvik kommune har diskusjon om alternativ veg til dagens E6 gjennom Narvik sentrum pågått siden
begynnelsen av 1980 tallet. Bakgrunn er en stadig økende biltrafikk, økende innslag av tungtransport
og miljøproblemer i form av økende støv, støy og trafikkfare. Utviklingstrekkene trekkes stadig oftere
fram som en utfordring for Narvik sentrum. Narvik kommune ønsker derfor å redusere trafikkmengden
i sentrum for å skape et sikrere og bedre bymiljø.
Den økte tungtrafikken gjennom sentrum som følge av Narviks nye rolle som trafikknutepunkt for
godstransport, har ytterligere økt behovet for å finne et omkjøringsalternativ. Mye av godstransporten
ut fra Narvikterminalen foregår om natten, og dette er til stor støy sjenanse for boliger lokalisert nær
E6. Ut fra hensynet til jernbanens betydning for Narvik som knutepunkt for godstransport anser
Jernbaneverket den vedtatte løsningen for ny E6 fra 2003 som lite framtidsrettet.
Byen som et offentlig rom hvor mennesker kan møtes får en stadig større oppmerksomhet og
prioritering lokalt. Sentrum skal være byens viktigste møtested for mennesker, næringsliv, handel og
kultur. Gater, torg og parker skal oppgraderes. En blanding av boliger, arbeidsplasser og kulturtilbud
skal bidra til ytterligere liv og aktivitet i sentrum.
Fire vegalternativer har vært vurdert i planfasen. Narvik bystyre forkastet vegalternativene 1, 2 og 3 i
vedtak om forslag til planprogram. Etter anmodning fra Statens vegvesen ble også vegalternativ 1
med videre i planarbeidet.
Et sentralt element i de to gjenværende vegalternativene 1 og 4/1a var planlegging av kryss i tunnel,
etablering av parkeringsanlegg i fjell med atkomster fra ulike steder i byen. Kryss i tunnel er i
utgangspunktet forbudt men kan etter søknad tillates av Vegdirektoratet. Vegdirektoratet har avslått
søknaden om å tillate kryss i tunnel.
Forbudet mot å etablere kryss i tunnel medfører vesentlige endringer av plangrunnlaget sammenlignet
med det som lå til grunn i vedtatt planprogram for ny E6 gjennom Narvik sentrum. Statens vegvesen
valgte derfor å fremme sak for Narvik bystyre om vi kunne ta ut følgende elementer fra planforslaget:





Vegalternativ 4/1a
Parkeringsanlegg i fjell
Ny Frydenlundsbru
Øvrige tilknytninger til ny E6

Dette fordi alle disse elementene forutsetter bygging av kryss i tunnel. Forslaget ble enstemmig
vedtatt av Narvik bystyre.
Konsekvensene av vedtaket er at det kun er et gjenstående vegalternativ som lar seg realisere, ny
tunnel med påhugg i Valhallaparken og med nordre påhugg like ovenfor Knut Hamsuns vei. Det er
dette vegalternativet som legges fram til behandling for Narvik bystyre. Vegalternativet vil redusere
trafikken gjennom Narvik sentrum med ca. 5000 kjøretøy, i tillegg vil 70 % av tungtransporten benytte
seg av tunnelen.
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune
også bidra med miljøtiltak i og rundt Kongens gate. Tiltakene skal ha som mål å prioritere for gående
og syklende, samt kollektivtrafikk. Tiltakene skal bidra til større grad av måloppnåelse for
vegprosjektet, se målsetninger for planarbeidet
Avbøtende tiltak for Valhallaparken skal vies stor oppmerksomhet i reguleringsplanarbeidet. Attraktive
gang- og sykkelforbindelse gjennom parken skal etableres. Erstatningsareal for parkens monument fra
2. verdenskrig må også avklares.
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2 INNLEDNING
Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Jernbaneverket og Narvik kommune utarbeidet
en kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6 i tunnel gjennom Narvik sentrum.
Diskusjonen om en alternativ trasé til dagens E6 gjennom Narvik sentrum har pågått siden
begynnelsen av 1980 – tallet. Stor trafikkbelastning forårsaker støv, støy og trafikkfare. Vegen er
stamveg og hovedveg for innfart og gjennomgangstrafikk. En sentral utfordring ved dette
vegprosjektet er å legge til rette for et attraktivt sentrum for mennesker, samtidig som Narvik som
transportby kan utvikles videre. Narvik kommune har i gjeldende kommunedelplan vedtatt at
trafikkmengden i sentrum skal reduseres for å skape et bedre bymiljø. Den sterke veksten i
godstransporten gjennom byens sentrum har økt behovet for å finne et omkjøringsalternativ, spesielt
for tungtransporten.
Byens brede gater og flotte parker skal i større grad tas i bruk av de som bor i eller bruker byen,
samtidig som byens sentrumsområder skal gjøres mer attraktiv for forretningsvirksomhet. Kongens
gate skal derfor utvikles til å ivareta viktige bymiljøfunksjoner. Omlegging av E6 i tunnel gjennom byen
har som mål å legge grunnlaget for en slik utvikling.
To kommunale veger fra Havnegata og Frydenlund skal legge til rette for nye vegforbindelser inn til
Malmportens handelspark. Vegforbindelsene er foreløpig ikke fult utbygd. De kommunale
vegforbindelsene er ikke en integrert del av planleggingsarbeidet, men vil bidra til å redusere trafikken
i sentrumsgatene. Trafikkanalyser som viser hvordan vegforbindelsene kan avlaste biltrafikken i
sentrumsgatene er utført. Havnegata gir en god vegforbindelse i fra sør, og en ny veg i tunnel fra
Frydenlund og ned til Malmportens handelspark sikrer nye atkomster til byens viktigste handels- og
næringsområde.
Statens vegvesen sin kompetanse er begrenset til å utarbeide og fremme rene vegplaner som i
hovedsak inneholder det som er nødvendig for anlegg og drift av riks- og fylkesveger.
Narvik kommune er planmyndighet og ansvarlig myndighet. Ansvarlig myndighet skal på bakgrunn av
høringen ta stilling til om utredningsplikten er oppfylt, og om det er behov for tilleggsutredninger eller
ytterligere dokumentasjon av bestemte forhold. Planmyndigheten skal ved behandlingen av saken ta
hensyn til påviste konsekvenser og uttalelser i forhold til denne. I saksframlegget skal det også framgå
hvordan virkningene av planforslaget og uttalelsene til forslaget er vurdert, og hvilken betydning disse
er tillagt.
Statens vegvesen er tiltakshaver og har myndighet til å drive planlegging etter plan- og
bygningslovens § 3-7.

2.1 Planområdet
Det området hvor det er aktuelt å lokalisere alternative veglinjer kalles planområde. Her vil virkninger
som arealbeslag, støy, endret hastighet og endret tilgjengelighet begrenses til en korridor rundt
dagens veg. Influensområde er et areal hvor virkninger utover arealbeslag kan gjøre seg gjeldende.
Eksempler på virkninger kan være økt trafikk, barriereeffekt og lignende. Influensområdet avgrenses til
områder hvor det forventes vesentlige konsekvenser som følge av aktuelle vegalternativ, og
eventuelle avvik i fra planområdet vil framgå av de ulike utredningene.
Arbeidet tar sikte på å utrede et traséforslag for ny E6 gjennom Narvik sentrum. Planområdet er derfor
avgrenset som strekningen E6 fra Havnens hus til kryss E6 X Hamsuns veg. Arealet begrenses av
Selsbanes gate i øst, Havnens hus – Narvik kirke i sør, Kirkegata i vest og kryss Fridtjof Nansens vei
til Hamsuns vei i nord.
Planområdet ble utvidet ved høringen av planprogrammet. Bakgrunn var at Narvik kommune ønsket å
vurdere andre tilknytninger til tunnelalternativet som går gjennom Valhallaparken. Som følge av dette
ble det utviklet et nytt vegalternativ. Vegalternativet innebærer kryss i fjell. Planområdet er som følge
av dette vegalternativet utvidet ned til Havnens hus. Planområdet framgår av figuren på neste side.
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Figur 2.1 Planområdet.

2.2 Planarbeidet
Planarbeidet er prosjektorganisert. Det er nedsatt ei styringsgruppe som består av representanter fra
Narvik kommune, Jernbaneverket, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord hvor
sistnevnte er prosjekteier.

Edel M. Austlid
Odd G. Andreassen
Lise Nyvold
Svenn Willumsen

Ingvar Øvereng
Einar Karlsen (fra 2012)

Trond Solberg
Unni Kufaas
Raymond Siri
Thor Jan Breimo
Pål Jøran Digernes
Erik A. Haagensen
Hilde Heitmann
Arild Sleipnes
Bjørn Tore Olsen

Styringsgruppe
Statens vegvesen
Narvik kommune
Jernbaneverket
Nordland fylkeskommune
Prosjektleder
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Prosjektgruppe
Narvik kommune
Narvik kommune
Jernbaneverket
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen

Figur 2.2 Prosjektorganiseringen.
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Styringsgruppen bidrar med rammer, målsetninger, retningslinjer og andre føringer for prosjektet.
Styringsgruppen har hatt sin funksjon i de innledende runder, og er ikke i funksjon i de avsluttende
deler av planarbeidet.
Prosjektleder er Ingvar Øvereng ved Statens vegvesen Region nord. Einar Karlsen har fra høsten
2012 overtatt ansvaret som prosjektleder.
Prosjektgruppen skal utarbeide planen innenfor rammene av disse føringene. Prosjektgruppen består
av deltakere fra Narvik kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen Region nord.
Det er også etablert en referansegruppe bestående av deltakere fra næringsliv, reiseliv, Narvik
kommune, NLF, kollektiv, politi, sektormyndigheter, interessegrupper, bevegelseshemmede, barnas
talsperson, brannvesen, ambulanse, Cargo Net og MTAS. Formålet med referansegruppen er å sikre
lokal forankring, samtidig som de skal gi signaler om aktuelle problemstillinger og mulige
problemområder på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Videre følger et diagram som viser
prosjektorganiseringen.
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune. Utredningsarbeidet er
ledet av Statens vegvesen. Utredningsarbeidet er utført av Statens vegvesen, Narvik kommune,
Rambøll og Sweco Grøner innenfor temaene transport, kulturmiljø, nærmiljø, landskap, geologi,
geoteknikk og samfunnsmessige forhold.
Planarbeidet startet våren 2007. Forslag til planprogram ble lagt ut i mars og ble vedtatt av Narvik
kommune samme sommer. I forbindelse med behandlingen av planprogrammet ble det arrangert et
folkemøte. I planperioden er det gjennomført to møter med referansegruppen, i tillegg er en rekke
andre interessenter konsultert.

2.3 Problemstilling
E6 gjennom Narvik sentrum er stamveg og hovedveg for innfart og gjennomgangstrafikk. Dagens veg
har to kjørefelt, men har en trafikkbelastning som grenser opp til et behov for fire kjørefelt. Foreløpig
avvikles trafikken gjennom sentrum uten store forsinkelser, men dersom trafikken øker kan det bli
nødvendig å gjennomføre tiltak for å øke vegens kapasitet. Det er registrert mange ulykker på
vegstrekningen.
Det er stor biltrafikk med parkering langs gatene og et stadig økende innslag av tungtransport som
preger gatebildet. Byen som et offentlig rom hvor mennesker kan møtes får en stadig større
oppmerksomhet og prioritering lokalt. Miljøproblemer i form av støy, støy og trafikkfare øker i takt med
trafikkmengden, og trekkes stadig oftere fram som en utfordring for Narvik sentrum.
Det er en uttalt målsetning at trafikkmengden i sentrum skal reduseres for å skape et sikrere og bedre
bymiljø. Dette er bakgrunn for at det siden begynnelsen av 1980 tallet har vært arbeidet med en ny E6
trasé gjennom byen. Det forventes en positiv utvikling i Narvik som følge av utbygging av Narvik
terminalen/havna, planer om videre utvikling av Malmportens handelspark og nye etableringer i
Teknologibyen. Som følge av denne utviklingen forventes også økt belastning av det sentrumsnære
vegnettet, noe som medfører ytterligere konsekvenser for trafikkavvikling, bymiljø og trafikksikkerhet.
Utviklingsmulighetene for gods- og knutepunktsfunksjonene gir viktige føringer for arbeidet med ny E6
gjennom sentrum, og er relatert til Jernbaneverkets sporbehov og et stadig økende innslag av
tungtransport gjennom byens gater. Kapasitetsproblemene på jernbanen er allerede i dag
påtrengende, og da spesielt i forhold til hensetting av tog. Med bakgrunn i den forventede utviklingen
av godstransport med jernbane vil dette problemet øke betraktelig i den nære framtid. Forslag til ny E6
bør derfor sikre Jernbaneverket den nødvendige arealtilgang for å kunne imøtekomme den forventede
framtidige veksten. En arealbruk som hindrer eller reduserer jernbanens utviklingsmuligheter vurderes
derfor som lite ønskelig.

2.4 Formål med planen
Med bakgrunn i eksisterende situasjon og forventede utvikling er det en målsetning at vegprosjektet
skal legge grunnlaget for et bedre bymiljø samt bedre forbindelser mellom utviklingsområdene i
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Narvik. Godstransporten med omlasting bane – bil er i sterkt utvikling. Narvik som knutepunkt for
transport skal derfor gis gode utviklingsmuligheter. Med bakgrunn i dette er følgende målsetning for
planleggingsarbeidet utviklet.

Hovedmålet med ny E6 gjennom Narvik er å skape et bedre bymiljø med et trivelig og
tilgjengelig sentrum i Narvik, og sikre gode forbindelser mellom utviklingsområdene på
Narvikhalvøya. Samtidig skal gods- og knutepunktsfunksjonene gis utviklingsmuligheter.

Effektmål:
 Gjennomgående tungtransport og mest mulig av den øvrige trafikken skal bort fra sentrum.
 Redusere ulempene av den gjenværende trafikken i sentrum.
 Bedre framkommeligheten for godstransport på veg og jernbane.
 Redusere antall ulykker og øke opplevelsen av trygghet.
 Forbedre trafikksikkerheten.
 Holdeplasser for bybusser og fjernbusser skal være lett tilgjengelig.

Resultat mål:
 Legge til rette for at flere som bor eller ferdes sentrumsnært skal velge å gå eller sykle.
 Tekniske løsninger skal være tilpasset bevegelseshemmede.
 Vegtrasé utformes og velges med sikte på å unngå ulykker.
 Sikre areal til jernbaneformål.
 Skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging.
 Sikre en vegutforming som er ihht. standardkrav.
Målsetningene vektlegger bymiljøet, framkommelighet og forbindelser mellom byens
utviklingsområder. Bilens krav til areal i form av veg og parkering representerer en utfordring i forhold
til bymiljøet. Dette innebærer at trafikken, spesielt tungtransporten ønskes kanalisert utenom sentrum,
samtidig som det skal legges bedre til rette for gående og syklende. Planleggingsarbeidet skal så
langt som mulig ta sikte på å løse disse utfordringene.
Detaljer omkring tiltak på avlastet riksveg fastlegges i forbindelse med reguleringsplanlegging,
sannsynligvis gjennom et forprosjekt. En viktig del av vegprosjektet vil være å gjennomføre miljøtiltak i
Narvik sentrum. Avslaget på å etablere kryss i tunnel gjør at trafikkoverføringen fra dagens E6 i
Kongens gate til tunnel ikke blir like stor som tidligere planlagt. En stor fordel er imidlertid at
gjennomgangstrafikk og interntrafikk splittes og at ny E6 føres i tunnel utenom bysentrum.
Det skal utarbeides en plan over tiltak i Narvik sentrum som skal bidra til ytterligere måloppnåelse for
vegprosjektet. Forslag til tiltak skal videreføres gjennom en reguleringsplan sammen med
reguleringsplan for E6 i ny tunnel.
En bedre tilrettelegging for gående og syklende, og tilrettelegging for mer effektive
kollektivforbindelser utgjør viktige innsatsområder i planarbeidet. Forskrift etter veglovens § 13 viser til
at det ved planlegging og utbygging av vegnettet skal fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken
skal avvikles.
Potensialet for økt sykkelbruk finnes i første rekke for reiser som er kortere enn 5 kilometer. Statens
vegvesen ønsker å satse på sykkel, kollektivtransport og gange som en strategi for å oppnå en mer
miljøvennlig transport. I byer og tettsteder bør planleggingen rettes inn mot utforming av et
sammenhengende hovednett for sykkel, inkludert tiltak for sykkelparkering. Statens vegvesen har i
samarbeid med Narvik kommune startet arbeidet med å utarbeide en egen sykkelplan for
sentrumsområdene i Narvik. Deler av dette arbeidet vil innlemmes i planarbeidet for ny E6 gjennom
Narvik sentrum.
Et viktig element i samordnet areal- og transportplanlegging er parkering. Parkering spiller en
betydelig rolle i konkurransen mellom transportformene. Parkeringspolitikken er imidlertid kommunens
eget ansvar, og vil vurderes av Narvik kommune.
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Utviklingsmulighetene for gods- og knutepunktsfunksjonene sikres ved at ny veg ikke skal berøre
areal som Jernbaneverket kan benytte seg av, samtidig som vegen gir gode forutsetninger for
videretransport av gods på veg fra havneterminalen.

2.5 Forholdet til annen planlegging
I dette kapittelet redegjøres det for planer som gir føringer eller som på annen måte kommer i berøring
med plan- og utredningsarbeidet for ny E6 gjennom Narvik sentrum.

2.5.1 Kommunale planer og vedtak
Kommunedelplan for Narvikhalvøya, vedtatt 1997.
Det er utarbeidet en kommunedelplan for Narvikhalvøya som ble vedtatt i 1997. Et viktig formål med
denne planen var å finne gode løsninger for en trafikksikker og en mer miljøvennlig trafikkavvikling
gjennom Narvik sentrum. Som et grunnlag for dette planarbeidet ble det i 1996 utarbeidet et temahefte
for veger og gangveger i Narvik. Dette fordi samferdsel og vegsystemet ble ansett som premissgivere
for den øvrige arealutviklingen på Narvikhalvøya.
Kommunedelplan fra 1997 for Narvikhalvøya er basert på arbeidet med temahefte. Planen inneholder
en ny vegtrasé/E6 gjennom byen med ny bru over til Frydenlund. I sør går vegtraséen inn i tunnel ved
dagens lyskryss i Sjøbakken. Vegen passerer under Sjømannskirka i en kort tunnel, videre følger
vegen jernbanelinja fram til Bromsgård hvor den går i tunnel under Bromsgård og kommer ut like
ovenfor Knut Hamsuns veg. Ny Frydenlund forbindelse går i bru i fra Bankbakken og over til Alléen.

Figur 2.3 Kommunedelplan for Narvikhalvøya 1997.
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2.5.2 Reguleringsplaner
Reguleringsplan for Trekanten, vedtatt 7. januar 1999:
Det ble utarbeidet en ny vegtrasé for E6 i kommunedelplan for Narvik sentrum som ble vedtatt i 1997.
Vegtraséen i fra kommunedelplan 1997 ble utelatt fra reguleringsvedtaket i 1999. Bakgrunn var at det
ble ansett som nødvendig å utføre et mer detaljert planleggingsarbeid for å avklare vegforløpet.

Revidert reguleringsplan for Trekanten, vedtatt 18. desember 2003:
Ved utarbeidelse av revidert reguleringsplan ble det gjort store endringer for både veg og jernbane
sammenlignet med tidligere plan. E6 ble vedtatt plassert i eksisterende jernbanelinje og lagt i tunnel i
nordre sentrumsdel. Jernbanetraséen ble som et resultat av dette foreslått lagt i fjell fra Narvik
jernbanestasjon og fram til Fagernes.
En viktig del av de samlede transportløsningene for byen var en ny atkomst i fra Havnegata til
Trekanten og en ny tunnelløsning i fra Trekanten ved Amfi senteret og over til Frydenlund.
Jernbaneverket har med bakgrunn i den store økningen av godstransport med bane bedt om en ny
vegutredning hvor eksisterende jernbanespor til Fagernes opprettholdes. Den store økningen i
godstransport har ført til et økende sporbehov. En tunnelløsning i fra Narvik jernbanestasjon til
Fagernes vurderes derfor som lite framtidsrettet.

Figur 2.4 Reguleringsplan for Trekanten, vedtatt 18. desember 2003

2.5.3 Kommunedelplan for Narvikhalvøya vedtatt 2011
Rullering av kommunedelplan for Narvikhalvøya, forslag til planprogram 16. november 2009:
Planprogram for sentrum berører en rekke tema som det arbeides med i vegplanen, blant annet
temaene; stedsutviklingsproblematikk, sentrumsstruktur og utbyggingsmønster. Temaet ”trafikk og
gatebruk” står sentralt i planen, og har følgende formuleringer om utredningsbehov:
o
o

Veier i og gjennom sentrum, atkomster – når er vi i Narvik sentrum?
Gang – sykkel, kollektivtrafikk
10
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o
o
o

Parkering og trafikkbelastning, skal Narvik være en by for bilbruk, eller finnes alternativer?
Jernbanen
Temaplan for kollektivtrafikk

Videre står det i kapittelet om ”miljø og samfunnssikkerhet” at:
o

Miljøulempene ved trafikk er knyttet til støy, støv og forurensning. Tilrettelegging for andre
transportmidler enn bil, særlig sykkel og gangtrafikk vil bli prioritert, og utformingen og
lokalisering av veinettet blir vurdert. Dette er spesielt rettet mot det planarbeidet som foregår
med omlegging av E6 gjennom sentrum.

Trafikk og parkeringsløsninger skal også vurderes.
parkeringspolitikken presenteres i sentrumsplan for Narvik.

En

mer

utfyllende

vurdering

av

Vedtatt kommunedelplan for sentrum:
Kommunedelplan for Narvikhalvøya opphever mange av de eksisterende reguleringsplaner innenfor
planområdet og erstatter også kommunedelplan for Narvikhalvøya fra 1997. I kapitlet «Bakgrunn og
forutsetninger» er arbeidet med planleggingen av ny E6 gjennom byen kommentert, her står følgende:
Planlegging av ny E6 trasé gjennom Narvik sentrum pågår i regi av Statens vegvesen. Dette
kompliserer i utgangspunktet denne planprosessen, da man enda ikke har et vedtak for hvilken
trasé E6 skal ende opp med å ha. Det bør i sammenheng med realiseringen av tunnel gjennom
byen lages en gatebruksplan som i detaljert grad sier hvordan bruken av trafikkområder i
sentrum skal være, og hvordan forskjønnelse og universell tilpasning av sentrum skal foregå. Til
dette vil også den estetiske veilederen være et viktig hjelpemiddel (Kommunedelplan for
Narvikhalvøya, vedtatt 2011;10).
Narvik kommune har som målsetning å utvikle et attraktivt sentrum med akseptable gangavstander.
Det tradisjonelle handlestrøket er fragmentert og forretningsvirksomheten er flyttet til byens to store
kjøpesentre. Den nye sentrumsavgrensingen underbygger utviklingen om en enda sterkere oppdeling
av sentrum. Samtidig ønsker Narvik kommune å gjøre sentrum mer kompakt. Tidligere
sentrumsavgrensing har en lengde som langt overskrider anbefalt utstrekning for en by med størrelse
som Narvik.
Et viktig satsingsområde er å legge til rette for gode og trygge ferdselsårer for myke trafikanter. Narvik
har potensial for en langt høyere andel gående og syklende enn i dag. Dagens situasjon framstår som
lite tilfredsstillende.
Framkommelighet for kollektivtransport i sentrum er også en utfordring og tilbudet bør styrkes. Det bør
derfor utarbeides en egen plan for kollektivtransport.
En avklaring av ny E6 trasé gjennom byen anses som en viktig forutsetning for å skape et mer
levende og mangfoldig byliv med flere folk i sentrum. Når ny E6 etableres i tunnel splittes lokaltrafikk
og gjennomgangstrafikk. En differensiering av trafikken gir mulighet for en ny utforming av
gatearealene. Det understrekes likevel at Frydenlundsbrua og Kongensgate fortsatt vil ha store
trafikkmengder. En gatebruksplanen/reguleringsplan vil klarlegge arealbruken og være grunnlaget for
gjennomføringen av foreslåtte tiltak.
Et viktig virkemiddel for å skape et nytt attraktivt sentrum er utarbeidelse av en gatebruksplan etter
omlegging av E6. Veileder for universell utforming og estetisk veileder vil spille en viktig rolle i arbeidet
med utforming av tidligere E6 gjennom Narvik sentrum. Framtidig vegsystem framgår av
kartgrunnlaget nedenunder. Trasévalg for kommunale veger er ikke endelig fastlagt og kan derfor bli
noe endret sammenlignet med skissen nedenunder.
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Figur 2.5 Hovedveger i Narvik sentrum.

2.5.4 Fylkeskommunale planer
Samferdselsplan for Nordland er ute på høring. Planen er et overordnet styringsinstrument for
samferdsel. Planforslaget inneholder mange elementer som angir føringer for planarbeidet med ny E6
forbi Narvik sentrum.
Generelt er dagens transportsystemer i byer under press. Biltrafikken vokser. I byer og tettbygde
områder bør veksten i biltrafikken reduseres gjennom å satse på kollektive og mer miljøvennlige
transportløsninger. Viktige virkemidler er tilrettelegging gjennom en mer effektiv arealbruk, utvikling av
et attraktivt kollektivtilbud og tilrettelegging for gående og syklende. Hensynet til trafikksikkerhet står
sentralt i utformingen av ny veg, dette gjelder spesielt i forhold til barn og unge gjennom utvikling av
trygge og velfungerende gang- og sykkelveger.
Forslag til samferdselsplan for Nordland omtaler særskilte utfordringer for byområder, her henvises
blant annet til nasjonal transportplan sin strategi for byer og tettsteder:
Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom miljøvennlig
transport. Innenfor by- og tettstedstrukturene skal kollektive reisetilbud utvikles og det skal i
sterkere grad tilrettelegges for å redusere personbiltrafikken og effektivisere arealbruken. Det
må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon og overgang mellom
ulike kommunikasjonsmidler Forslag til samferdselsplan s. 11).
Et overordnet formål er å bidra til å redusere miljøbelastninger, ulykkesrisiko og kapasitetsproblemer
gjennom å satse på tilrettelegging for kollektivtransport og gang- og sykkelvegnett.

2.5.5 Statlige planer – Nasjonal Transportplan (NTP)
Ny E6 gjennom Narvik sentrum var omtalt i forslag til nasjonal transportplan 2006 – 2015, men ikke
prioritert med midler. I planen står følgende om ny E6 gjennom Narvik sentrum:
12

Forslag til kommunedelplan
E6 Sjømannskirka – Ornes, Narvik kommune

En utbygging av E6 gjennom Narvik sentrum er forutsatt fullfinansiert med bompenger (NTP
2010 – 2019;108).
Regjeringen har i nasjonal transportplan for 2006 – 2015 lagt vekt på en sammenhengende utbygging
av de viktigste stamvegene i landet for å bedre trafikksikkerheten, framkommeligheten og
forutsigbarheten for næringslivets transporter. Miljøvennlig transport i byer skal prioriteres høyere enn
framkommelighet for biltrafikken.
Ny E6 gjennom Narvik sentrum er omtalt i rutevisutredning 8a. Godsterminalen i Narvik er en
intermodal terminal med omlasting mellom båt, bil og jernbane. Fra kysten i Lofoten og Troms
transporteres fisk og skalldyrprodukter som omlastes til ARE togene. Hoveddelen av transporten går
nordover på E6 gjennom et høyt trafikkert sentrumsområde. Kapasiteten på E6 i Narvik er dårlig, noe
som fører til køer i rushtida. Godstransporten til og fra ARE-togene fører til mye tungtrafikk på E6 nord
for Narvik. Denne trafikken forventes også å øke i årene framover.
Stamvegutredningen omtaler Kongens gate som sterkt trafikkert, noe som gir problemer i forhold til
kapasitet, trafikksikkerhet og miljø. Det er registrert mange trafikkulykker på E6 i Narvik sentrum.
Stamvegutredningen konkluderer med at det er en ny E6 gjennom sentrum og gang- og sykkelveger
som kan bidra til redusert ulykkesrisiko på stamvegruten.
Handlingsprogram 2010 – 2013 (2019):
Handlingsprogrammet er utarbeidet på grunnlag av de føringer som er gitt i St. meld. nr. 16 (2008 –
2009). Her gis en nærmere beskrivelse av prioriteringene innenfor investeringsrammen med
hovedvekt på første fire års periode. I handlingsprogrammet er prioriteringene ytterligere konkretisert
gjennom forslag til årlige tildelinger. For E6 gjennom Narvik sentrum står følgende:
Narvik sentrum er sterkt trafikkbelastet. Utviklingen av Narvikterminalen/havna til trafikknutepunkt
for godstransport, kombinert med øvrig byutvikling, har ført til høy trafikkvekst de siste årene. Mye
av godstransporten ut fra Narvikterminalen foregår om natten, noe som er til stor sjenanse for
bosettingen langs E6. Årsdøgntrafikken på E6 gjennom byen er vel 15 000 kjøretøy, og strekningen
er ulykkesbelastet.
Prosjektet omfatter bygging av tunnel for gjennomgangstrafikken. Arbeidet med kommunedelplan
pågår. To alternative tunneltraséer med forskjellige kombinasjoner av tilleggstiltak er utredet.
Tunnelinnslagene vil føre til inngrep i en park. På grunn av manglende planavklaring er det knyttet
usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak
om å gå videre med et opplegg for bompengefinansiering av prosjektet (Handlingsprogram 2010 –
2013;218).
Ny E6 gjennom Narvik sentrum er ikke nevnt i nytt forslag til nasjonal transportplan for 2014 – 2023.

2.5.6 Forholdet til Jernbaneverket
Narvik har i de senere år utviklet seg til et av Nord-Norges viktigste knutepunkt for godstransport, mye
pga. gode jernbaneforbindelser sørover. Hovedfunksjonen på Narvikterminalen er omlasting fra bane
til bil for videre distribusjon av varer til nordområdene. Utviklingsplanen for Ofotbanen beskriver hvor
viktig det er å vurdere strekningen mellom Narvik stasjon og Narvikterminalen i sammenheng. I planen
framgår det at en rask utbygging av alle kryssingsspor og terminaler til 750 meter best vil forhindre
framtidige driftsproblemer og forsinkelser.
Det er i dag 2 jernbanespor under Frydenlund bru, og med den veksten som skisseres vil det være
behov for to spor også i framtiden. Det er allerede i dag store utfordringer knyttet til kapasitet på
jernbanen:
Det mest nærliggende problemet som må løses er behovet for hensetting av materiell. På søndag
kveld står det opptil 2500 meter med ARE tog (6 tog), pluss 300 – 400 meter med EKA og vognlast,
til sammen ca. 3000 meter med tog (Forslag til planprogram for Narvikterminalen 2007;5).
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Jernbaneverkets krav til spor for hensetting av tog er stort. Jernbanen har også behov for utretninger
av kurvatur og stigningsforhold på strekningen mellom Frydenlund bru og Sjøbakken. Jernbaneverket
har utarbeidet en prognose som viser omlastning fra bane til bil framover i tid:
År
2008
2009
2015
2020

Antall TEU1
150
163
225
306

Antall vogntog
94
102
140
192

Antall tog
21
17 (10 lange)
23-30 (10 lange)
34-44 (10 lange)

Vekst indeks
1,00
1,08
1,49
2,04

Figur 2.6 Prognose omlastning fra bane til bil, Narvikterminalen. Kilde: Jernbaneverket 2007.

Det forventes en sterk vekst av godstransport som omlastes fra bane til bil. I løpet av 12 år forventes
en fordobling av mengden varer som transporteres. Allerede i dag utgjør tungtransporten gjennom
Narvik sentrum et problem for bymiljøet. En fordobling av tungtransporten gjennom Narvik sentrum vil
ytterligere forsterke dette problemet.

2.6 Videre planlegging - reguleringsplan
Forslag til kommunedelplan for ny E6 Sjømannskirka – Ornes inneholder kun tunnel med kryss i hver
ende. I forbindelse med reguleringsplanleggingen vil planområdet utvides med følgende elementer:






1

Miljøtiltak i og rundt Kongens gate. Hensikten med dette arbeidet er å få en oversikt over
aktuelle tiltak som kan bidra til ytterligere måloppnåelse ved omlegging av E6.
Vurdere en omlegging av Sleggesvingen med ny påkopling mot Breibakken.
Valhallaparken er minnested for de falne fra krigsskipene Eidsvoll og Norge fra 2. verdenskrig.
Minnesmerket med tilhørende seremonier må flyttes som følge av veganlegget. Nytt sted for
minnesmerkene avklares i reguleringsplanleggingen.
Utvidelse av planområdet fra kryss E6 – Knut Hamsuns vei og fram til og med kryss ned mot
teknologibyen.
Områder for plassering av steinmasser fra tunnel avklares i reguleringsplan.

TEU står for ”Twenty feet equivalent unit”, eller ”tjuefots containere”.
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3 PLANBESKRIVELSE

3.1 Alternativer
Det er utredet en ny vegløsning for E6 gjennom Narvik sentrum i tunnel. Planforslaget starter ved
Sjømannskirka og har et tunnelpåhugg i Valhallaparken. Tunnelen er ca. 1350 meter lang, passerer
under jernbanestasjonen og koples på E6 i forlengelsen av Knut Hamsuns vei. Sentrale data for
vegalternativet er:
Lengde ny veg, totalt (E6)
Tunnel
Antall kryss

Vegalternativ 1
1541m
1365 m
2, krysstype rundkjøring

Figur 3.1 Tabell med sentrale data om alternativene.

3.1.1 Utredede alternativer
Med bakgrunn i vedtatt planprogram og Statens vegvesen sin plikt til å utrede alternative vegløsninger
ble to vegalternativer med i plan- og utredningsarbeidet. Vegalternativene var lik med unntak av
tunnelpåhuggene sør for Narvik sentrum.
Et forslag om å utelate alternativet med tilknytning fra tidligere E6 og ny E6 er fremmet av Statens
vegvesen. Narvik bystyre har behandlet saken og truffet vedtak om at alternativet kan utelates. En
nærmere redegjørelse av dette kommer i kapitlet om forkastede alternativer. I tillegg kommer 0alternativet, uten tiltak (dagens veg) som representerer sammenligningsgrunnlaget. Vegalternativene
er:
o
o

Vegalternativ 1, tunnel med innslag i Valhallaparken
0-alternativet (eksisterende veg), uten tiltak.

0-altertnativet, eksisterende veg uten tiltak:
Dagens veg, E6 gjennom Narvik sentrum uten tiltak benevnes som 0-alternativet, og er
sammenligningsgrunnlaget ved vurdering av det nye vegalternativet. Vegalternativet er basert på
eksisterende E6, Frydenlundbrua og Taraldsvikbrua. Bruene er hovedforbindelse mellom Oscarsborg
og Frydenlund, og har begge en trafikk på over 10000 kjøretøy i døgnet.
Eksisterende E6 har to kjørefelt, men har en trafikkbelastning som grenser opp til et behov for 4
kjørefelt. Foreløpig avvikles trafikken gjennom sentrum uten store forsinkelser. Dersom trafikken øker
kan det bli nødvendig å øke vegens kapasitet. Taraldsvikbrua og kurven nord for brua holder ikke
stamvegstandard, men resten av eksisterende veg har en tilfredsstillende kurvatur.
I reguleringsplanen for Trekanten (Malmportens handelspark) foreslås det en ny atkomst til området
via Havnegata. En tunnelløsning fra Malmportens handelspark mot Frydenlund kan også utvikles
gjennom å benytte anleggsvegen til siloene. Vegforbindelsene sikrer to nye atkomster til byens
viktigste utviklingsområde. De kommunale vegene er ikke en integrert del av planarbeidet, men vil når,
eller dersom de bygges bidra til å redusere trafikkbelastningen i sentrum.

Vegalternativ 1:
Ny E6 foreslås lagt i en 1.350 meter lang tunnel som starter i Sjøbakken og ender i kryss ved
Rombaksvegen/E6 og Knut Hamsuns veg.
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Figur 3.2 Vegalternativ 1.

Valhallaparken:
I Sjøbakken ved Valhallaparken etableres en ny kryssløsning. Tunnelen tilfører en fjerde arm til
krysset, som bygges om til en rundkjøring. Vegen fortsetter inn i Valhallaparken og et tunnelpåhugg
etableres like under Administrasjonsvegen. Krav til stoppsikt gjør at Administrasjonsvegen må passere
ny E6 i bru, se figur 3.3. Gang- og sykkelvegen krysser ny veg i en undergang mellom rundkjøringen
og tunnelpåhugget.

Figur 3.3 Ny rundkjøring ved Valhallaparken, prinsippskisse.
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Vegtiltaket medfører at hus i Administrasjonsvegen 2, gnr./bnr. 40/358 må innløses. Hus i
Administrasjonsveien 4, gnr./bnr 40/355 ligger nært tunnelpåhugg. Ytterligere grunnundersøkelser og
optimalisering av plassering av tunnelpåhugg vil skje i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. En
eventuell berøring av hus i Administrasjonsveien 4 vil avklares i reguleringsplanarbeidet, se figur 3.4.

Figur 3.4 Hus som berøres ovenfor Valhallaparken.

Valhallaparken har stor betydning lokalt. Parken var planlagt med det formål å forskjønne innfarten inn
mot byens sentrum. Minnesmerker fra 2. verdenskrig er lokalisert til parken. Årlig arrangeres
seremonier med kransnedleggelser for senkingen av panserskipene Eidsvoll og Norge fra 2.
verdenskrig.
Figur 3.3 viser arealbruken til ny kryssløsning med tunnelpåhugg under Administrasjonsvegen.
Eksisterende kryssløsning med tilhørende arealbruk framgår av tegningen under. Minnesmerkene og
de årlige seremoniene med kransnedleggelse må reetableres et annet sted. En alternativ lokalisering
av minnesmerkene med de årlige seremoniene avklares i en egen prosess.
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Figur 3.5 Eksisterende kryssløsning med tilhørende arealbruk, prinsippskisse.

Rombaksvegen/E6 – Knut Hamsuns vei:
Fra Sjøbakken fortsetter vegen i en ca. 1350 lang tunnel fram til kryss mellom Knut Hamsuns vei og
Rombaksvegen/E6. Ny E6 koples på eksisterende veg med en rundkjøring. Eksisterende
atkomstveger for boligområdet mellom jernbanen og Rombaksvegen må flyttes. Atkomstvegene
erstattes av en felles atkomst og gang- og sykkelveg. Fotgjengere krysser vegen i plan.

Figur 3.6 Ny kryssløsning E6 x Knut Hamsuns vei.

Det skal legges til rette for gode og effektive løsninger for syklister gjennom Kongens. Gang- og
sykkelveg er ikke med i planforslaget gjennom Narvik sentrum, dette fordi endelig utforming av
eksisterende E6/Kongens gate vil skje i forbindelse med reguleringsplanlegging og i nært samarbeid
med Narvik kommune.
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3.1.2 Forkastede alternativer
Som en del av arbeidet med planprogrammet eller som en innledende fase i konsekvensanalysen er
det viktig å redusere antallet alternativer (Håndbok 140:Konsekvensanalyser 2006;54).
Planprogrammet ble sendt på høring 8. mars 2007, og tre vegalternativer ble foreslått utredet. I tillegg
er eksisterende trasé gjennom Kongens gate vurdert i planprogrammet kap. 2.4, og er forkastet som
et aktuelt vegalternativ. Eksisterende veg blir kun et sammenligningsalternativ. De tre vegalternativene
i forslag til planprogram var:
1. Tunnelløsning fra Sjøbakken til Ornes med flere underalternativ for tilknytning til sentrum og
Malmportens handelspark.

Figur 3.7 Vegalternativ 1 i forslag til planprogram.
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2. Trasé langs eksisterende jernbanelinje og med kort tunnel Bromsgård – Hamsunsvei.

Figur 3.8 Vegalternativ 2 i forslag til planprogram.

3. E6 i reguleringsplan for Trekanten i fra 2003.

Figur 3.9 Vegalternativ 3 i forslag til planprogram.

I planprogrammet ba vi høringsinstansene om en tilbakemelding på om alternativ 2 og 3 kunne
utelates i det videre plan- og utredningsarbeidet. Bakgrunn for denne forespørselen var at vi vurderte
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muligheten for måloppnåelse ved valg av disse vegalternativene som dårlig. Høringsinstansene kom
med ulike tilbakemeldinger når det gjaldt antall utredningsalternativer.
Narvik kommune ba i sin uttalelse til planprogrammet om at det måtte utformes alternative
vegløsninger som hindret inngrep i Valhallaparken. Andre lokale tilbakemeldinger pekte i retning av et
ønske om kun å videreføre vegalternativ 1. Nordland fylkeskommune ba om at flere vegalternativer
burde utredes.
Med bakgrunn i merknadsbehandlingen tilrådde Statens vegvesen Region nord at alle
vegalternativene ble utredet. Det ble i denne sammenheng også foreslått et tillegg til vegalternativ 1
med tilknytning til både ny og gammel E6 sør for Narvik. Formålet med dette vegalternativet var å
utrede en løsning som ikke medførte inngrep i Valhallaparken, heretter kalt vegalternativ 4/1a, se
skisse.

Figur 3.10 Vegalternativ 4/1a.

Narvik kommune vedtok i den kommunale behandlingen av planprogrammet kun å utrede tunnelalternativet, kalt vegalternativ 4/1a med tilknytning til E6 og Havnegata. Statens vegvesen viste til at vi
som tiltakshaver har en plikt til å utrede alternative vegløsninger for å løse problemer på vegnettet, og
å gjennomføre konsekvensanalyser for de alternativene som foreslås. Statens vegvesen tok derfor
med vegalternativ 1 med tunnelinnslag i Valhallaparken for fortsatt å ha alternativer med i plan- og
utredningsarbeidet. Vegalternativene 2 og 3 som ble presentert i forslag til planprogram videreføres
ikke, noe som er i samsvar med vedtaket i fra Narvik kommune.

3.1.3 Fraviksøknad
Formelle krav til sikkerhet i tunneler gjør at kryss i tunnel skal behandles som en fraviksak fra
Vegnormalen. Vegnormalen representerer regelverk for planlegging og utbygging av veg. Kort forklart
innebærer en fraviksak at det det må sendes en søknad der vegforslag som ikke er i samsvar med
regelverket skal behandles og eventuelt godkjennes av Vegdirektoratet. Kryss i tunnel er i
utgangspunktet forbudt, men kan tillates gjennom behandling av en fraviksøknad. Det er
Vegdirektoratet som er tildelt myndighet for denne type søknader om å tillate kryss i tunnel. I henhold
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til ny tunnelnormal (regelverk for planlegging og bygging av tunnel), vedtatt i mars 2010, skal kryss i
fjell unngås, her står som følger:
Kryss i tunnel skal unngås. Unntak skal behandles som fravik i en tidlig planfase (Vegtunneler
hb. 021, vedtatt mars 2010;47).
Tidligere føringer innebar at kryss i tunnel kunne tillates i byområder, men også da under forutsetning
av godkjenning av Vegdirektoratet. Nye regler innebar imidlertid en betydelig innskjerping av
muligheten for å tillate kryss/rundkjøring i tunnel.
Vegalternativene som er utredet med bakgrunn i vedtatt planprogram inneholder begge forslag om
kryss i fjell, alternativ 1 med tilkopling til parkeringshall i fjell, og alternativ 4(1a) med ett kryss i tillegg
(sammenkopling av tunnelarm fra Havnegata og fra dagens E6 i Kleiva).
I løpet av planleggingsarbeidet med ny E6 er det sendt en søknad om fravik til Vegdirektoratet om å
tillate kryss i tunnel. Det har i forbindelse med søknadsprosessen vært dialog med Statens vegvesen
Region nord og Vegdirektoratet. Søknaden om å tillate kryss i fjell er avslått. Statens vegvesen Region
nord har anket avgjørelsen fra Vegdirektoratet. Søknaden om å tillate kryss i fjell ble i denne delen av
prosessen løftet opp på ledelsesnivå, uten at dette medførte endringer i vedtaket fra Vegdirektoratet.
Begrunnelsen for vedtaket er trafikksikkerhet og at E6 gjennom Narvik er en del av hovedvegnettet
der framkommelighet er viktig, spesielt for tungtransporten.
Narvik havn har status som stamnetthavn og er en av to norske havner som EU har tatt med i det
Transeuropiske nett for Transport (TEN-T). TEN-T statusen påvirker krav til både vegstandard og
framkommelighet til og fra godsterminalen.
Statens vegvesen har orientert Narvik kommune om resultatet av søknaden om fravik for etablering av
kryss i tunnel i eget møte. Det ble videre bestemt at planarbeidet skulle videreføres uten planlagte
kryss i fjell.

3.1.4 Siling av vegalternativer
Med bakgrunn i vedtatt planprogram og avslag fra Vegdirektoratet på fraviksøknaden om å tillate kryss
i tunnel er det bestemt å fremme en sak om å ta ut vegalternativ 4/1a samt flere elementer fra
vegalternativ 1 for Narvik bystyre.
Som en del av planarbeidet kan det være aktuelt å ta ut enkelte vegalternativer eller deler av
presenterte vegalternativ. Begrunnelsen for å endre eller fjerne enkelte vegalternativ bør forelegges
planutvalg eller bystyre for å oppnå aksept for de valg som gjøres dersom de innebærer vesentlige
endringer sammenlignet med det som tidligere er foreslått eller vedtatt i planprogram.
Behandling av fraviksøknaden om å tillate kryss i fjell er som nevnt ikke innvilget. Vegforslag som
opprinnelig presentert innebærer løsninger med kryss i fjell og lar seg derfor ikke realisere.
Statens vegvesen har derfor i brev til Narvik bystyre bedt om en tilbakemelding på:
 om parkeringsanlegg i fjell, ny Frydenlundsbru samt at øvrige tilknytninger til ny E6 kan
utelates fra planforslagets vegalternativ 1, fordi kryss i fjell ikke tillates.
 Vegalternativ 4/1a kan tas ut av planforslaget, fordi kryss i fjell ikke tillates.
Vegalternativ 4/1a er sammenfallende med vegalternativ 1 med unntak av tunnelpåhuggene sør for
Narvik. Utformingen av dette vegalternativet er basert på en målsetning om å unngå inngrep i
Valhallaparken. Imidlertid må store deler av Havneparken og grøntarealet bak samme park ofres
dersom dette vegalternativet velges. Biltrafikk fra Havnegata ledes inn i tunnel via en rundkjøring like
nord for Havnens hus. Trafikken på dagens E6 ledes inn i tunnel via rundkjøring ca. 170 meter fra
eksisterende tunnelåpning. Vegalternativet forutsetter uavhengig om man ønsker et tilknyttet
parkeringsanlegg eller ikke, at kryss i fjell etableres for å fange opp trafikk fra Havnegata og E6, og
tillates derfor ikke bygd.
Narvik bystyre har i møte 27. september 2012 fattet følgende vedtak:
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1. Følgende kan tas ut av planforslaget til kommunedelplan (vedtatt planprogram) E6
Sjømannskirka – Ornes vedtatt 26.07.2007:
- Vegalternativ 4/1a
- parkeringsanlegg i fjell
- ny Frydenlundsbru
- Øvrige tilknytninger til ny E6
2. Statens vegvesen skal ved bygging av tunnel i Sjømannskirka – Hamsuns vei, og i
samarbeid med Narvik kommune også bidra med miljøtiltak i og rundt Kongens gate. Tiltakene
skal ha som mål å prioritere gående og syklende, samt kollektivtrafikk.
3. Avbøtende tiltak for Valhallaparken skal vies stor oppmerksomhet. Dette gjelder f. eks. god
og attraktiv gang- og sykkelforbindelse mellom sentrum og havneområdet. Erstatningsareal for
parkens monument må behandles i kommunedelplanprosessen.
I vedtatt forslag til planprogram lå det to vegalternativer med ny Frydenlundsbru, parkeringsanlegg i
fjell samt øvrige tilknytninger fra kommunalt vegnett til ny tunnel. Vedtaket i Vegdirektoratet om ikke å
tillate kryss i tunnel med påfølgende vedtak i fra Narvik kommune fører til at vi står igjen med et
vegalternativ som lar seg realisere. Vegalternativet er en ny tunnel på ca. 1350 meters lengde med
påhugg i Valhallaparken og nordre påhugg like ovenfor Knut Hamsuns vei. Vegalternativet framgår av
skissen nedenunder.

Figur 3.11 Vegalternativ 1

3.2 Tekniske forhold

3.2.1 Standardvalg
Dimensjoneringsklasse S4 benyttes for stamveger og andre hovedveger hvor fartsgrensen kan settes
til maksimalt 80 km/t. Det kan være innfartsveg til by eller tettsted som danner en overgangsstrekning
mellom spredt bebyggelse og et område med gatestruktur. Denne standardklassen er utgangspunktet
for beregninger og analyser som utføres i forbindelse med planen. Standardvalg kan endres på
senere planstadier. Sentrale parametre er:

Standardklasse:
Vegtype:
Vegbredde:
Tunnelklasse:

S4
Avkjørselsfri veg
10 meter
D
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Tunnelprofil:
Dimensjonerende kjøretøy:
Maksimal stigning veg i dagen:
Maksimal stigning i tunnel (stamveg):
Maksimal stigning i tunnel (sekundærveg):
Helårsbæreevne:
Tilknytninger:

T10,5
VT (vogntog)
8%
5%
8%
10 tonn
Krysstype vurderes i planen

Planarbeidet bygger på standarder som er nedfelt i Håndbok 017 Veg- og gateutforming. Tegningen
nedenfor viser utforming av stamveg S4 med 10 meters bredde. Vegklassen legges til grunn for
utforming av ny veg.

Figur 3.12 Vegprofil.

Grunnlaget for valg av standard er basert på trafikkgrunnlaget som framgår av trafikkmodellen om
antall kjøretøy i døgnet i dimensjoneringsåret. Dimensjoneringsåret er satt til 2038
Tunnelen på strekningen vil ha en profil tilpasset trafikkmengden. Tunnelprofil 10,5 skal brukes når
trafikkgrunnlaget er på mellom 4000 og 12000 kjøretøy i døgnet.

Figur 3.13 Tunnelprofil.

I håndbok 017 står følgende om løsninger for gående og syklende for standardklasse S1:
Hvis ikke lokalt vegnett gir sikker og god framkommelighet for gående og syklende kan det være
behov for gang- og sykkelveg. Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres når ÅDT er over
1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i døgnet eller strekningen er skoleveg.
I spørsmålet om valg av løsninger baseres denne på variablene; områdetype, hastighet og
trafikkvolum. Område type 3 består av tett bebyggelse. I denne typen inngår sentrumsområder, gater,
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kvartaler, sammenhengende fasaderekker og tung bebyggelse. Områdene vil normalt ha en
fartsgrense på 50 kilometer i timen eller lavere. Følgende løsninger kan være aktuelle:
o
o
o
o
o
o
o

Sykkelfelt
Sykkelveger eller gang- og sykkelveger gjennom parker
Sykkel og bil blandes, dvs. de bruker samme kjørefelt i gater som har begrenset trafikk og
hastighet lik eller under 50 km/t
Hele områder reguleres til 30 km/t, sykkel og biltrafikk blandes
Hele områder reguleres til 30 km/t kombinert med sykkelfelt
Trafikkregulerende tiltak
Fortau skal ikke planlegges å inngå som en del av løsningene for sykkeltrafikk
(Sykkelhåndboka, Utforming av sykkelanlegg 2003;27)

I forhold til hastighet og trafikkvolum på over 8000 kjøretøy i døgnet er de mest aktuelle løsningene
sykkelfelt eller sykkelveg. Det vil bli tatt nærmere stilling til dette i forbindelse med
reguleringsplanleggingen. Sykkelplan for Narvik er under utarbeidelse. Resultatet av dette arbeidet vil
integreres i arbeidet med tiltak gjennom Kongens gate.

3.2.2 Trafikkforhold
Trafikktallene (ÅDT, gjennomsnittlig døgntrafikk over et år) og rushtrafikk i mest belasta
timen/halvtimen) for de ulike alternativene er hentet fra transportberegningsmodellen CONTRAM, som
er etablert spesielt for dette prosjektet.
Det er tatt utgangspunkt i at utbyggingen av alternativene er ferdigstilt i 2011. Samfunnsøkonomisk
kost/nytte (EFFEKT) blir beregnet over 25 år. Det er derfor utarbeidet trafikktall for år 2036, som blir
benyttet som referanseår for alle vegalternativene.
Trafikkprognoser for år 2036 er naturlig nok noe usikre. Resultatene fra transportmodellen egner seg
best til å sammenligne den relative forskjellen mellom de ulike alternativene.
I alle beregningene i transportmodellen er det valgt T-kryss og X-kryss (bortsett fra den eksisterende
rundkjøring i sentrum) med trafikksignalregulering i de mest trafikkerte kryssene. Valg av
kryssløsninger vil gjøres i reguleringsplanen.
Trafikkmengden i Narvik fra år 2006 til år 2036 er beregnet til å øke med cirka 25 %.
Følgende årlige generelle trafikkvekst legges til grunn (fra NTP 2006-2015):
Lette:
2006-2011:
2012-2020:
2021-2040:

0,9 %
0,8 %
0,7 %

Tunge:
2006-2011:
2012-2020:
2021-2040:

2,1 %
1,7 %
1,4 %

I tillegg er det lagt til vekst i tilknytning til utbygging nede på Malmportens handelspark. Antatt vekst
baseres på trafikk som genereres fra næringsbygg på ca. 20.000 m2. Tungbiltrafikken har ytterligere
tillegg som følge av en planlagt økning i godstransporten på tog til Narvik, med en omlastning fra tog
til bil for transport videre nordover. Disse dataene er levert av Jernbaneverket.

Eksisterende veg for år 2006:
Figuren viser ÅDT for et utvalgt vegnett for dagens situasjon (år 2006). ÅDT for E6 i sentrum er cirka
15.000 kjøretøy per døgn. På Frydenlund brua og langs Frydenlundsgate i nord er ÅDT på
henholdsvis ca. 11.000 og ca. 5.000 kjøretøy per døgn.
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I dag er det stort sett vegkryss med trafikksignalregulering som har noe stor belastning. Den kan bli
redusert ved å optimalisere trafikksignalreguleringene.
Referansevegnettet består i tillegg til dagens E6 av to nye atkomster til malmportens handelspark.
I forhold til situasjon for år 2006 har ÅDT økt med 13 – 47% i år 2036 langs eksisterende E6 gjennom
sentrum. ÅDT varierer her mellom cirka 17.000 og 22.0000 kjøretøy per døgn.
Den største forsinkelsen er i krysset E6 x Frydenlundsgate, og er på cirka 14 minutter. Dette gjelder
trafikken fra Frydenlundsgate, som kjører inn mot krysset med E6. Ellers er de høyeste forsinkelsene
på 3-4 minutter. Dette gjelder Smokken, Brugata (vest for brua), Tøttaveien, Brannbakken, nedre
Kinobakken, deler av Dronningen gate og Nedre Breibakken.
Trafikkbelastningen er generelt så stor at fordelingen av trafikken i modellen blir svært usikker.
Dessuten vil flere kjørende i praksis finne seg andre tidspunkt eller andre måter å ferdes på i trafikken
for å unngå den mest belasta rushtida om ettermiddagen, eller at rushtida utstrekker seg over lengre
tid.
Videre følger skisser som viser trafikkbelastningen på dagens veg for år 2006 og år 2036 dersom ny
veg ikke bygges. Figur 3.16 viser en skisse for hvordan trafikkstrømmene endres ved bygging av
vegalternativ 1.
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Referansevegnett for år 2006:

Figur 3.14 ÅDT for dagens vegnett år 2006.
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Referansevegnett for år 2036:

Figur 3.15 ÅDT, referansevegnett for år 2036.
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Vegalternativ 1 for år 2036:

Figur 3.16 ÅDT 2036 for alternativ 1, ny E6, tunnel mellom Sjømannskirka og Ornes.
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For alternativ 1 nord for Frydenlund bru langs eksisterende E6, er det en reduksjon på cirka 28 %. Det
tilsvarer cirka 5.000 kjøretøy pr. døgn i forhold til referansevegnettet i 2036. Denne trafikkmengden er
overført til ny E6, tunnel fra Sjømannskirka til Ornes.
Sammenlignet med referansevegnettet er belastningen i vegnettet redusert. Vegene/gatene med de
største gjennomsnittlige forsinkelsene mellom klokken 1530-1600 er:





Gatekryss Brugata x Frydenlundsgate i vegarmene Brugata vest og Frydenlundsgate sør i
krysset, lyskryss: 3-4 minutter
Nedre Tøttavegen, lyskryss: 3 minutter
Eksisterende E6 inn mot krysset med Tøttavegen: 2 minutter
Dronningensgate like sør for Parkbakken: 2 minutter

Forsinkelsene i
signalanleggene.

kryssene

med

trafikksignalregulering

kan

reduseres

ved

å

optimalisere

Sammenstilling av ÅDT for alternativene:
Strekning
E6 sentrum Bru-Tø.gt
E6 sentrum Tø.gt-Fr.gt
Ny E6 tunnel
Frydenlund bru *
Frydenlundsgt. Nord
DMAG-forb.

0-alt.
2006
14.900
10.900

Referanse
2036
18.330
16.600

11.100
4.900

15.700
8.700
4.200

Alt.1
2036
13.000
12.500
5.000
11.000
7.700
1.700

Figur 3.17 Sammenstilling av ÅDT for de ulike alternativene. * Ny/gammel bru

Tungtrafikk:
I dag kjører det cirka 500 kjøretøy i døgnet langs E6 gjennom Narvik sentrum. Med dagens vegnett i
2036 blir det beregnet en fordobling av tungtrafikken til ca. 1.000 kjøretøy per døgn.
Med den nye E6-tunnelen blir det beregnet at cirka 700 tunge kjøretøy per døgn vil gå i tunnelen, men
de resterende 300 vil gå i Kongens gate.

Oppfølgende undersøkelser:
I arbeidet med reguleringsplanen bør det bli utført nye beregninger av trafikkstrømmene basert på
trafikkvekstprognoser i ny Nasjonal transportplan.

3.2.3 Geotekniske og geologiske forhold
Geotekniske undersøkelser:
Det er utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for kommunedelplanen mellom
Sjømannskirka og Ornes i Narvik sentrum. Undersøkelser og vurderingene gjelder utvalgte
tunnelpåhugg og forskjæringer.
Det er registrert bløt til middels fast lagrede leirmasser i de undersøkte delområdene. I tillegg er det
også lagt vekt å registrere beliggenheten av bergoverflaten i områdene.
Generelt er forholdene for å kunne etablere de aktuelle tunnelpåhuggene relativt kompliserte. I
hovedsak skyldes dette nærheten til eksisterende bygninger og jernbane. Av den grunn må det
påregnes at det må benyttes omfattende og kostbare løsninger i form av spuntvegger eller andre
støttekonstruksjoner for de fleste av de vurderte tunnelpåhuggene.
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Det er behov for omfattende grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for de neste planfasene.
I disse undersøkelsene bør det også legges opp til en relativt omfattende bruk av seismiske
undersøkelser.
I tillegg til de nå vurderte områdene må det også vurderes grunnundersøkelser særlig for kartlegging
av bergoverflaten i kritiske partier av tunneltraseene. I denne undersøkelsen bør det også inngå
prøvetaking og poretrykksmålinger for kartlegging av løsmassetyper og beliggenheten av
grunnvannsstanden.

Geologiske undersøkelser:
Narvik sentrum består av bergarter fra den kaledonske fjellkjedefoldingen, og ligger innenfor Narvik
dekkekompleks. Bergartene er skjøvet fra vest mot øst, og har dermed gjennomgått kraftige
påkjenninger for ca. 400 mill. år siden. Bergarten i området er en veksling av glimmergneis og
glimmerskifer.
Løsmassetykkelsen i området for tunnelen er generelt liten med mye bart fjell. Ved påhugg i syd er
påhuggene for E6-trase lagt slik at tunnelen går rett inn i fjellskjæring. For E6-traseen antas god
fjelloverdekning langs hele traseen fram til forbi Stasjonsvegen. Det er relativt liten fjelloverdekning
under jernbaneområdet like øst for Narvik jernbanestasjon. Dette vil kunne påvirke hvor
tunnelpåhugget kan plasseres.
Det er observert 2 svakhetssoner i sør med bredde 2 - 4 meter. Her er glimmerskiferen tydelig
oppknust og det er en del rustutfelling i sonen. Det kan derimot forekomme flere mindre
svakhetssoner som ikke er synlig pga. få blotninger og bebyggelse.
Tunnelen passerer under tett bebyggelse der en del overflatevann dreneres bort. Innlekkasje vil være
avhengig av disse forhold og av nedbør. Det kan forventes punktvis og forholdsvis små lekkasjer
langs hele tunnelen, med tendens til mer lekkasjer i gneisen enn i skiferen. Tunnelen kan drenere
området over slik at bløte områder blir tørrere.

Oppfølgende geologiske og geotekniske undersøkelser
Det er laget egen rapport for geologiske forundersøkelser og egen rapport om utførte geotekniske
undersøkelser med vurderinger og anbefalinger. Disse konkluderer med at det i den videre
planlegging trengs omfattende undersøkelser – særlig geotekniske.
I hovedtraséen må det foretas
 sonderboring og/eller seismikk langs traseen der det er forholdsvis liten fjelloverdekning og for
å kartlegge dybde til fjell.
 Det bør gjøres bergartsanalyser for å få en vurdering av eventuelt aggressivitet i vannet.
 Prøvetaking og poretrykksmålinger for kartlegging av løsmassetyper og grunnvannstand.
 Arkivundersøkelser av fundamentering av eksisterende bygg, samt registrering av
bygningstilstand.
Ved tunnelpåhuggene må det gjøres detaljert kartlegging av fundamentering av alle nærliggende
bygninger og jernbanespor.
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3.2.4 Støyforhold og støytiltak
Generelt om støy:
For å lette forståelsen av støyberegningene gis det en generell orientering om støy:
Beregningsmessig fordobling av støy er 3 dBA, dvs. at dobling av trafikkmengden på en veg medfører
at støyen øker med 3 dBA. For at støyen skal oppleves som en fordobling må vi normalt opp i en
økning på ca. 10 dBA. Dette vil selvfølgelig variere noe fra person til person. For hver dobling av
avstanden fra støykilde til beregningspunkt vil ekvivalent støynivå teoretisk avta med 3 dBA. Pga.
markdemping vil forskjellen i praksis som regel bli større. Den minste hørbare forskjellen er ca. 3 dBA.
Normalt støynivå i ulike situasjoner:
Oppholdsrom (stue) ca. 40 dBA
Diskusjon (4 – 5) personer ca. 60 dBA
Popkonsert ca. 110 dBA
Jetfly ved avgang ca. 125 dBA
Trafikkstøy har et stadig skiftende lydnivå. Det er mest praktisk å beskrive støyen over en viss
tidsperiode med et tall. Et slikt mål vil være det enkleste ved beregning av støynivåer, og det har en
klar sammenheng med den objektive forstyrrelsen. Det er funnet mest hensiktsmessig å benytte
måleenheten ekvivalentnivå for å utrykke dette. Ekvivalentnivået beskriver således en form for
lydnivåets middelverdi i en bestemt tidsperiode. Lden er et veiet ekvivalentnivå hvor kvelds- og nattstøy
er tillagt større vekt en dagstøy.
Retningslinjer:
Ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven skal ”Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn. Det presiseres at retningslinje ikke er
å anse som absolutte og rettslig bindende krav, men veiledende planleggingsmål som så langt som
mulig skal søkes tilfredsstilt ved all planlegging etter Plan- og bygningsloven.
Statens vegvesen har i tillegg en målsetning om at behandlingen av støy i arealplanleggingen utført av
etaten skal være forutsigbar, rettferdig og ha høy faglig kvalitet.
Hva som skal utredes avhenger av plannivå. For en kommunedelplan med konsekvensutredning skal
det utarbeides støysonekart for alle utbyggingsalternativene og for dagens veg. Støysonekartene skal
vise rød og gul støysone etter følgende kriterier:
Gul støysone
Utendørs støynivå 4 meter over terreng
55 – 65 Lden

Rød støysone
Utendørsstøynivå 4 meter over terreng
› 65 Lden

Figur 3.18 Støysoner.

I tillegg til støysonekartene skal det gjøres vurderinger av støy ved bygninger for grovvurdering av
tiltaksplikt. Støysoner for dagens situasjon i henhold til beskrivelsen ovenfor framgår av figurene
under.
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Figur 3.19 Støyutbredelse for år 2036, eksisterende veg. Vegalternativ – 0.

Figur 3.20 Støy, vegalternativ 1.
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4 KONSEKVENSUTREDNING
Vedtatt planprogram er lagt til grunn for utarbeidelsen av konsekvensutredningen. Konsekvensene er
utredet i den utstrekning de har betydning for valg av vegalternativ.
Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkningene av tiltak som kan ha vesentlige
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. De prissatte konsekvensene inngår sammen med
de ikke prissatte konsekvensene som to hovedelementer i den samfunnsøkonomiske analysen.

4.1 Anleggskostnader
Anleggskostnadene er beregnet etter prinsippet om trinnvis kalkulasjon og er utført med
dataprogrammet Anslag. Anleggskostnadene er basert på 2008 kroner. Kostnadsberegningene på
kommunedelplannivå er beregnet med en usikkerhet på ± 25 %. Vegalternativet er beregnet til å
koste:
Vegalternativ 1

Beregnet anleggskostnad
440 mill.

± 25 % usikkerhet
329 mill. - 549 mill.

Figur 4.1 Investeringskostnader beregnet i 2008 kroner.

Statens vegvesen Region nord har gjennomført en oppdatering av kostnadsgrunnlaget fra 2008. Den
reviderte kostnadsvurderingen er basert på følgende elementer:
 Tunnel på ca. 1365 m, inklusive portaler
 To 4 arma rundkjøringer med 160 meter veg inn til tunnel
 150 meter lang gang- og sykkelveg med kulvert i Valhallaparken
 Flytting av minnesmerkene i Valhallaparken
 30 m lang bru i Administrasjonsvegen over ny E6
 Opprusting/utvidelse E6 Hamsuns veg – kryss teknologiparken, ca. 460 m.
 Miljøtiltak i og rundt Kongens gate.
E6 i tunnel med ovennevnte elementer er anslått til å koste ca. 620 millioner kroner. Beregning av
prissatte konsekvenser er basert på anslag fra 2008.

4.2 Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser måles i kroner. I denne analysen beregnes kostnader og inntekter på grunnlag
av tidligere erfaringstall. Et veganlegg medfører både fordeler og ulemper for utbygger, trafikanter og
omgivelser. Beregningen av de prissatte konsekvensene viser hvor god samfunnsøkonomi det er i de
ulike vegalternativene, noe som uttrykkes gjennom netto nytte pr. budsjettkrone (NNB).
Konsekvensene som prissettes og beregnes er:


Trafikanter og transportbrukere
o Distanseavhengige kjøretøykostnader
o Andre utgifter for trafikantene
o Tidsavhengige kostnader



Det offentlige
o Investeringskostnader
o Drift- og vedlikeholdskostnader
o Endring av transportavgifter



Skattekostnad



Samfunnet for øvrig



Restverdi

34

Forslag til kommunedelplan
E6 Sjømannskirka – Ornes, Narvik kommune

Felles for alle beregningene er en analyseperiode på 25 år. Levetiden for vegprosjektet er satt til 40 år
og beregnes med en kalkulasjonsrente på 4,5 %. I beregningene er det lagt til grunn at vegprosjektet
skal åpnes for trafikk i år 2014. 2014 blir da sammenligningsåret. Alle virkningene av prosjektet
beregnes over en 25 års tidshorisont fra 2014 til 2038 og neddiskonteres til sammenligningsåret. I
perioden vurderes gevinster og kostnader som summerer fordeler og ulemper i vegprosjektet.
De prissatte konsekvensene er beregnet i EFFEKT 6.23. En oppsummering av resultatet av
beregningen framgår av tabellen på neste side.

Aktører
Trafikanter/
transportbrukere

Komponenter
Kjøretøykostnader
Tidskostnader
SUM

Det offentlige

Investeringer
Drift- og vedlikehold
Skatte- og avgiftsint.
SUM

Samfunnet for øvrig

Ulykker
Støy og luftforurensing
Restverdi
Skattekostnad
SUM

Alt 0
-1.029.808
-3.196.790
-4.226.599

Endring alt 1
-92.003
373.417
281.414

-39.625
257.092
217.467

-438.670
-31.896
14.720
-455.847

-468.648
-40.385
43.493
-465.540

5.826
-1.491
51.204
-91.169
-35.630

SUM

-209.265

Netto nytte (NN)
NN pr. budsjettkrone (NNB)

-209.265
-0,46

Figur 4.2 Endring av kostnader for perioden 2014 – 2038 målt i 1.000,-, diskontert.

Netto nytte pr. budsjettkrone er forholdet mellom netto nytte og kostnad over offentlige budsjetter
(budsjettkostnad). Dette er et relativt mål som noe forenklet sier hva samfunnet får tilbake av hver
krone som belastes det offentlige budsjettet ved realisering av vegtiltaket. I denne analysen viser
begge vegalternativene et underskudd pr. investert krone. NNB sier noe om hva det offentlige får igjen
for hver investerte krone. Ved en negativ NNB sier dette noe om hva det offentlige taper pr. investert
krone.
For vegalternativ 1 er NNB ÷ 0,46. Dette betyr at for hver krone som investeres så taper samfunnet 46
øre.
Beregninger av prissatte konsekvenser gir i de fleste tilfeller negativ nytte. Det er vanligvis tre faktorer
som må være oppfylt for at et vegprosjekt skal få en positiv netto nytte. De tre faktorene er; en
vesentlig innkorting av kjørestrekningen, store tidsbesparelser og stort trafikkgrunnlag.

Trafikantnytte:
Trafikant- og transportbrukernytte omfatter virkningene som tilfaller brukere av transportsystemet. I
våre beregninger er det skilt mellom kategoriene; tjenestereiser, til og fra arbeid, fritid og
godstransport. Trafikantnytten er knyttet til endringer i kostnader og endringer i tidsbruk.
Tid er en begrenset ressurs og vil derfor alltid ha en alternativ anvendelse. Det er derfor en viss
betalingsvillighet for å spare tid. Det er denne betalingsvilligheten som beregnes. Beregningen av
tidskostnader består av to deler. Del 1 er en beregning av selve tidsforbruket og del 2 består av en
verdisetting av selve tidsforbruket.
En lengre kjørestrekning og redusert kjøretid som følge av en bedre vegstandard og økt hastighet
utgjør grunnlaget for de positive effektene. Av tabellen ser vi at vegalternativ 1 gir det beste resultatet.
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Drift- og vedlikehold:
Drift- og vedlikehold av tunnel er dyrt, og i tillegg inngår gamle veger som avlastes. Kostnader til driftog vedlikehold blir derfor vesentlig dyrere.

Ulykkeskostnader:
Ulykkesstatistikken baseres på personskadeulykker for de siste fire årene. Dette kombineres med en
forventet ulykkesfrekvens for den nye vegtypen. Erfaringsdata med nye veger danner grunnlaget for å
anslå risikoen på planlagt veg. Erfaringsdata viser også hvilke kostnader trafikkulykker påfører
trafikanter og samfunnet.
Ulykkeskostnadene reduseres. Dette forklares med en bedre vegstandard, som igjen fører til redusert
ulykkesrisiko.

Støy- og luftforurensing:
Tabellen viser endring av antall støyutsatte mennesker som følge av endrede trafikkmengder og
kjøremønster. Endrede kjørelengder og trafikkhastighet endrer også støvproduksjonen og utslipp av
gasser. Lokal forurensing måles i PM10 og NO2. Globale utslipp måles i CO2 og NOx. Støy- og
luftforurensing viser en forverring for begge vegalternativene. Dette har sammenheng med en noe
lengre kjørestrekning for summen av biler og at beregningsverktøyet ikke tar hensyn til at trafikken
ledes inn i tunnel.

4.3 Ikke prissatte konsekvenser og forholdet til naturmangfoldloven
Det er utført konsekvensutredninger av temaene landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv og
kulturminner og kulturmiljø. Konsekvensutredningene for temaene presenteres i et eget hefte som en
integrert del av planforslaget.
Naturmiljø er ikke utredet som konsekvensutredning. Dette er i tråd med planprogrammet og det
faktum at det ikke er viktige naturverdier som blir berørt av planen. I ettertid har naturmangfoldloven
(nml) trått i kraft (19.06.2009) med krav om vurdering av miljørettslige prinsipp i alle plansaker hvor
natur blir berørt (nml § 7, jf §§ 8 – 12).
Kunnskapsgrunnlaget (nml § 8)
Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder som naturbasen (Direktoratet for
naturforvaltning) og artskart (Artsdatabanken). Tiltaket ingen innvirkning på status for inngrepsfri, jf
INON-basen (Direktoratet for naturforvaltning). De arealene som blir berørt er parkareal, gateareal og
grønt sideareal hvor det er ikke finnes urørt natur. Ut fra dette regnes kunnskapsgrunnlaget som
tilstrekkelig i forhold til planens omfang og karakter (nml § 8).
Føre-var prinsippet (nml § 9)
Prinsippet om å være føre-var gjelder i tilfeller der en har et mangelfullt kunnskapsgrunnlag i forhold til
potensiell skadevirkning på naturmiljø, eller har fremmede, skadelige arter (svartelista) som kan bli
spredd ved gjennomføring av tiltaket. I planområdet er det en lokalitet med tromsøpalme (kilde:
artskart.no). Tromsøpalme er svartelistet som høyrisikoplante og er også prioritert i Statens vegvesen
region nord sin handlingsplan mot fremmede skadelige arter. Lokaliteten ligger innenfor planområdet
ved rundkjøringa ved Knut Hamsunsvei. Lokaliteten med tromspalme bør i sin helhet fjernes. Ytre
Miljøplan skal inneholde et kapitel om handtering av masser. Denne må skissere hvordan lokaliteten
skal fjernes, alternativt tiltak for å unngå spredning av tromsøpalme.
Økosystemtilnærming og samla belastning (nml § 10)
Siden planen ikke berører spesielle naturverdier er vurdering etter nml § 10 ikke aktuelt.
Kostnader ved miljøforringelse (nml § 11)
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende eller avbøtende
tiltak er aktuelt.
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Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (nml § 12)
Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase. Moment som skal sikre naturmiljøet i
anleggsfasen skal framgå av en Ytre Miljøplan når det lages byggeplan. Det må sikres at
anleggsarbeidet ikke gir utslipp og forurensing av bekken som drenerer ned til Taraldsvikelva. Dette
skal håndteres i Ytre Miljøplan.

4.4 Konsekvenser for samfunnsmessige forhold
Utredninger innenfor temaet lokal og regional utvikling gjennomføres ved prosjekter som medfører en
merkbar tilgjengelighetsforbedring, eller som på en annen måte påvirker arealbruk, næringsliv m.m.
Det er ikke et krav om å gjennomføre analyser av lokal og regional utvikling for vegprosjekter. Temaet
handler om å synliggjøre hvordan endrede forutsetninger gir nye muligheter eller begrensninger for
folk eller næringsliv. Slike muligheter og begrensninger er viktig å synliggjøre for politiske
beslutningstakere.
Analyser under dette temaet gir ingen eksakte svar. Omfang på analysen avgjøres i det enkelte tilfelle
og tilpasses problemstillinger og målsetninger for prosjektet, samt tilgjengelig datagrunnlag. Statens
vegvesen vil under dette kapittelet analysere følgende temaer:
1. Handlemønster og senterstruktur
2. Kollektivtrafikk
Tema for analysen er utviklingen av bykjernen i Narvik og sentralt står hvordan vegtiltaket kan påvirke
utviklingen av ulike områder innenfor Narvik sentrum. Et hovedformål med vegprosjektet er å legge til
rette for å gjøre Narvik sentrum mer attraktivt, samtidig som vegforbindelsen til utviklingsområdene i
Narvik skal forbedres. Med utviklingsområdene forstår vi Malmportens handelspark, teknologibyen og
godsterminalen på Fagernes.
Ny omkjøringsveg skal gjøre sentrum mer attraktiv for brukere og næringsliv og derigjennom bidra til
å utvikle Narvik som regionalt handelssentrum. Det er konsekvenser som følge av vegtiltaket og
hvordan vegtiltaket kan påvirke en videre utvikling som analyseres.

4.4.1 Handlemønster og senterstruktur
Tilgjengeligheten til ulike områder i byen kan endres som følge av vegtiltaket. Dette kan gi nye
forutsetninger for utvikling. I denne analysen vurderes hvordan vegtiltaket kan påvirke
handlemønster og senterstruktur med bakgrunn i variabelen tilgjengelighet. Det er tilgjengelighet
for bil, kollektivtrafikk, syklende og gående som vurderes. Sentralt står hvordan vegtiltaket kan
påvirke det geografiske handlemønsteret i byen og derigjennom bidra til styrking av eksisterende
senterstruktur, eller utvikling av en ny senterstruktur som følge av en dårligere eller forbedret
tilgjengelighet.
Handels- og utviklingsområdene følger oppdelingen i prosjektet ”Narvik atmosfære som sted” i
tillegg kommer vurderinger av utviklingsområdene Narvikterminalen og Teknologibyen2.
1. Malmportens handelspark med Narvik Amfisenter som er etablert om lag 100 meter fra Torvet
med inngang i fra Brugata.
2. Fra Narvik Storsenter og ned til rådhusplassen
3. Nedre del av Kongens og dels Dronningens gate
4. Brugata med Domuskvartalet
5. Narvikterminalen
6. Teknologibyen
Videre følger en skriftlig kommentar relatert til hvert enkelt område.

2

Området Narvik Storsenter er slått sammen med Kongens gate ned til Rådhusplassen.
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Malmportens handelspark:
Malmportens handelspark representerer det viktigste utviklingsområde i Narvik sentrum. Det er kun en
vegforbindelse som går ned til området. I perioder med stor trafikk kan kryssløsningen ved Kongens
gate få kapasitetsproblemer. Med bakgrunn i den forventede utviklingen i Malmportens handelspark er
det behov for effektive vegforbindelser ned til området.
Det planlegges en ny vegforbindelse kombinert med en ny og mer effektiv kryssløsning fra Kongens
gate og ned til Malmportens handelssenter. Omtalt tiltak inngår ikke i forslag til kommunedelplan men
vil integreres i det kommende reguleringsplanarbeidet. Tiltaket vil styrke tilgjengeligheten for
bilbrukeren til området. I tillegg vil en ny vegforbindelse fra Havnegata og en mulig tunnelløsning til
Frydenlund på sikt vil ytterligere styrke tilgangen til området. De kommunale vegforbindelsene styrker
ikke bare atkomsten til Malmportens handelspark, de representerer også atkomster som ikke
nødvendigvis må lede trafikken gjennom sentrum.
Tilgjengeligheten for gående og syklende fra Brugata til Amfisentret og Malmportens handelspark blir
ikke endret. Amfisenteret representerer et sentralt målpunkt for handlende i byen. Atkomst til bygg
som er etablert på Malmportens handelssenter går gjennom en utendørstrapp fra Brugata og ned til
området.
Tilgjengeligheten for gående og syklende i fra Kongens gate sør følger fortau som går langs
Sleggesvingen. Dersom vegforbindelsen ned til Trekanten flyttes lengre sør vil tilgangen for gående
og syklende til området bli noe svekket fordi atkomsten trekkes lengre unna sentrum.
Vegtiltaket styrker vegforbindelsen ned til Malmportens handelspark. Dette gir også økte muligheter
for kollektivtransporten etter hvert som området utvikles. Vegtiltaket vil ytterligere styrke området som
et tyngdepunkt innenfor handel ved at tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet.

Kongens gate sør:
Det brede fortauet og stor tilgang på parkeringsplasser gjør området lett tilgjengelig for bilbrukere,
gående og syklende.
Syklister benytter ofte det brede fortauet i stedet for vegen. En egen løsning for syklister bør vurderes,
noe som ytterligere vil forbedre tilgjengeligheten for de syklende.
Det er en holdeplass for kollektivtrafikk i Sjøbakken på veg inn til byen, like ovenfor ligger en
holdeplass for buss på veg ut av byen. Det forventes ingen endringer i tilgjengelighet for
kollektivbrukere. Samlet sett forventes ingen vesentlig endring av tilgjengeligheten til området.

Kongens gate nord med Narvik Storsenter:
Kongens gate nord ligger mellom byens to kjøpesentre som er de dominerende stedene for
handelsvirksomhet. Sentrene har etablert seg i en avstand på ca. 500 meter fra hverandre. Avstanden
gjør at det er stor gangtrafikk mellom sentrene. Bredden på fortauene varierer, men framstår ikke så
innbydende som i Kongens gate sør. Stor trafikk med høyt innslag av tungtransport, parkering langs
gaten kombinert med smale fortau gjør forholdene for gående og syklende lite attraktiv. Redusert
trafikk kombinert med en oppgradering av arealene for myke trafikanter vil øke tilgjengeligheten for
gående og syklende.
Det er busstopp sentralt i området for begge kjøreretningene. Busstopp er også etablert like utenfor
Storsenteret. For kollektivbrukere antas tilgjengeligheten å forbli tilnærmet uendret. Dersom det
bygges en terminalløsning utenfor Ankeret kino forventes tilgjengeligheten til området å bedres for
kollektivbrukere.
Det er få parkeringsplasser i denne del av byen. Narvik Storsenter har et eget parkeringsanlegg og
tilgangen til senteret for bilbrukere endres ikke som følge av vegtiltaket. Det vil bli tatt nærmere stilling
til hvordan Kongens gate nord skal utformes i forbindelse med reguleringsplanleggingen. Tiltak kan
påvirke parkeringsmuligheter, veibredde og trafikkreduserende tiltak vil bli vurdert. Tiltakene kan
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påvirke tilgjengeligheten til området. Det gjøres oppmerksom på at parkeringspolitikk er et kommunalt
ansvarsområde.
Tilgjengeligheten til området forventes å øke for gående og syklende.

Brugata/Frydenlund:
Brugata/Frydenlund blir lite påvirket av vegforslaget.

Narvikterminalen:
Vegalternativet antas å gi bedre tilgang for bilbrukere til Narvikterminalen. Særlig vil forbedringene
være stor for tungtransporten som slipper å passere gjennom byen hvor stigning lyskryss, rundkjøring
og gangtrafikk representerer ulike former for barrierer.
En terminalløsning i Kongens gate gir området muligheter for økt tilgjengelighet for kollektivtransport.
Det er etablert gang- og sykkelveg ut til området. Vegtiltaket endrer ikke tilgjengeligheten for gående
og syklende.
Bil- og kollektivbrukere vil oppleve økt tilgjengelighet som følge av vegtiltaket

Teknologibyen:
Vegalternativet forventes å bedre tilgjengeligheten for bilbrukere til teknologibyen.
En terminalløsning i Kongens gate gir området muligheter for økt tilgjengelighet for kollektivtransport.
Det er etablert gang- og sykkelveg ut til området. Vegtiltaket endrer ikke tilgjengeligheten for gående
og syklende.
Bil og kollektivbrukere vil oppleve noe økt tilgjengelighet som følge av vegtiltaket

Oppsummering:
Nedenfor presenteres en tabell over tiltakets endringer av tilgjengelighet mellom byens
varehandelsområder:
Geografisk område
Malmportens
handelspark
Bedre tilgjengelighet

Kongensgt
sør
Ingen
vesentlig
endring

Kongensgt
nord
Noe bedre
Tilgjengelighet
for gående og
syklende

Brugata
Ingen endring

Narvik
terminalen
Økt
tilgjengelighet

Teknologibyen
Økt tilgjengelighet

Figur 4.3 Antagelser om tilgjengelighet.

Vegtiltaket bidrar ikke til utvikling av en ny senterstruktur, men vil forbedre tilgjengeligheten til
Kongens gate Nord for gående og syklende, Malmportens handelssenter, Teknologibyen og
Narvikterminalen. Samtidig tilføres aksen mellom byens kjøpesentre bedre muligheter for
kollektivtransport og bedre forhold for gående og syklende.

4.4.2 Kollektivtrafikk
Generelt:
Utvikling av kollektivsystemet bør være en premiss i by- og arealutvikling. I områder der
befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og effektivt
transportalternativ, skal det legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer ved utforming
av utbyggingsmønster og transportsystem. Videre skal publikumsrettete offentlige eller private
servicetilbud søkes lokalisert ut fra eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter.
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Buss i Narvik i dag:
I Narvik er bussandelen liten sett i forhold til antall innbyggere. Det er videre godt med
parkeringsplasser i sentrumsområdet, noe som gjør sitt til at bilen ser ut til å være et naturlig valg av
transportmiddel.
Hovedknutepunktet for kollektivbetjening i Narvik i dag er bussterminalen ved Amfi Kjøpesenter (ca.
1,5 km fra jernbanestasjonen). Både lokalbuss/byruter og distriktsbuss/langruter bruker
bussterminalen ved kjøpesenteret som start-/stoppested.
Dagens byruter har en ringrute – form som synes uhensiktsmessig og lite miljøvennlig. Rutene er for
lange, lite effektive og funksjonelle, og de utelater viktige kollektivområder. Dagens byrutenett:

・ Rute Håkvikdalen – Narvik (Amfi)
・ Skolerute: Beisfjord – Narvik (til/fra Parken U.skole)
・ Beisfjordruten: Beisfjord – Narvik (Amfi)
・ Ankenesruten: Skjomnes snuplass – Narvik (Amfi)
・ Rute Framnes – Narvik (Amfi)
・ Øvre Ankenes: Ofoten Psyk.senter – Narvik (Amfi)
・ Rute Skistua/Fossestua – Narvik (Amfi)
・ Rute Taraldsvik/Storåsen/Sykehuset – Narvik (Amfi)
Eksisterende rutenett for buss i Narvik framgår av kartgrunnlaget.

Figur 4.4 Rutenett i Narvik. Kilde: Ofotens bilruter.
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Buss i Narvik i framtida:
I buss-sammenheng er tilgjengelighet og frekvens svært viktig for potensielle brukere. Nye
kommunikasjonsknutepunkter nærmere bolig- og arbeidsplasskonsentrasjoner, samt tiltak knytta til
bussruter/trasèer vil kunne bidra til økt bruk av kollektiv transport.
Området mellom byens to kjøpesentre har potensiale for økt bruk av buss, idet en stor del av det
offentlige tjeneste- og servicetilbudet er lokalisert her. Større arbeidsplasskonsentrasjoner,
eksempelvis Teknologibyen, har også potensiale for en økt bussbruk. Videre vil en etablering av en
gjennomgående øvre trasè via kommunalt vegnett kunne fange opp boligområdene sør for sentrum
(Ankenesruta) på en bedre måte. Byruter – i form av pendelruter istedenfor ringruter – med betjening
via gateterminaler langs E6 Kongens gate, vil kunne gi en mer effektiv transport og øke
tilgjengeligheten til kollektivtilbudet lokalt.
Det er potensiale for større bussbruk i Narvik i framtida, men det må gjøres en jobb både i forhold til
gjennomgang av rutesystemet, samt planmessig og fysisk tilrettelegging.
Virkning av dette vegtiltaket:
Planlagte omlegging av E6 i Narvik vil virke positivt på busstransporten, og vil kunne bidra til å fremme
økt bruk av buss i Narvik by. Vi ser følgende mulige virkninger av dette vegtiltaket:




Ny veg i tunnel gjennom Narvik sentrum vil gi muligheter for utvikling av dagens E6 i forbindelse
med busstransport. Gjennomgangstrafikken i Kongens gate vil bli redusert. Dette vil skape mindre
trafikk, mer tilgjengelig areal og derav bedre forhold for aktiv planlegging og tilrettelegging for
kollektiv transport gjennom selve sentrumsområdet. Redusert trafikk vil også være positivt i
forhold til atkomsten til bussterminalen på Amfi (Sleggesvingen).
Ny veg i tunnel muliggjør også etablering av bussruter til og fra områder utenfor sentrum, som ikke
nødvendigvis må gå gjennom sentrumsområdet.

4.5 Trinnvis utbygging
Hovedalternativet i kommunedelplanen består av to enkeltanlegg som kan bygges uavhengig av
hverandre.
Med en hovedtunnel vil anslagsvis 5000 kjøretøy i døgnet og godstransporten til og fra
Narvikterminalen kunne ledes bort i fra sentrum. En del av målsetningene for vegprosjektet vil dermed
kunne innfris.
TS – tiltak i og rundt Kongens gate:
For å nå målene om et bedre sentrumsmiljø foreslår vi at det bygges trafikkdempende tiltak kombinert
med miljøtiltak som prioriterer myke trafikanter. Tiltakene må utføres slik at flest mulig av de kjørende
vil foretrekke å kjøre tunnelen for å komme gjennom byen. Tiltak på eksisterende E6 avklares i
reguleringsplanarbeidet.
Omlegging av atkomst til Trekanten:
Ombygging av ”Smukken” er viktig for å lette atkomsten til og fra Malmportens handelspark.
Omlegging av Smukken vil integreres i reguleringsplanleggingen.

4.6 Konsekvenser i anleggsperioden
Driving av tunnel må skje fra nord. Med sannsynlig deponering i Narvik havn vil all transport skje
gjennom byen under hele driveperioden på 7 – 10 måneder. Massetransporten kan påvirke
fremkommeligheten gjennom sentrum og bør unngås i rushtiden.
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I påhuggsområdet på nordsiden må en påregne tiltak mot Jernbaneanlegget ved Narvik stasjon for å
kunne opprettholde togtrafikken. Dette krever grundig planlegging i tett samarbeid med
Jernbaneverket.
Nærmiljøet vil bli berørt i hele anleggsperioden, men mest under tunneldriving. Sprenging, utkjøring av
stein, mellomlagring av stein og ventilasjon vil påvirke miljøet i form av støy og støv. Avbøtende tiltak
vil være å forholde seg til gjeldende forskrifter med tanke på både arbeidstid og støynivå. Brakkerigg
og verksted for tunnelutstyr vil også bli lokalisert i dette området. I tillegg til driveperiode på 7-10
måneder vil det være stor aktivitet et par måneder med bygging av betongportal inn under
jernbanesporene. Det må legges vekt på god informasjon og kommunikasjon med de som bor i
nærområdet.
Ved søndre påhugg (Valhallaparken) vil miljøet rundt bli berørt kun ved sprengningsarbeid på stedet
og portalbygging da uttransport vil skje på nordsiden. Ett, kanskje to bolighus må rives. Ferdselen på
Administrasjonsveien må opprettholdes med midlertidig løsning.
For vegalternativet vil tunnelsprenging medføre rystelser. Under arbeidene må alle bygninger/
konstruksjoner være overvåka for å observere eventuelle skader og at gitte krav blir overholdt.
Ut fra foreliggende geoteknisk og ingeniørgeologisk rapporter er det usikkerhet til hvor mye av
bebyggelsen over traséen som er fundamentert på løsmasser. Utsprenging av tunnel kan drenere ut
vannårer i fjellet som igjen kan påvirke grunnvannstanden over. Videre planlegging vil kreve
omfattende registreringer og undersøkelser som må danne grunnlag for avbøtende tiltak.
Dersom det dukker opp hittil ukjente kulturminner i vegtraséen vil arbeidene bli stanset. Videre arbeid
vil da måtte skje i samarbeid med kulturvernmyndighetene.

4.7 Deponi
Bygging av tunnel gir et stort masseoverskudd som må plasseres i deponier. Beregning av
tunnelmasseoverskudd baseres på tunnelprofil T 10,5, med en teoretisk sprengingsprofil på 85 m2.
Vegprosjektet gir et masseoverskudd på:
Vegalternativ 1

= 116 000 pfm3

1365 x 85

Tunnelalternativene gir henholdsvis 116 000 pfm3 med overskuddsmasser. Pfm2 er en måleenhet som
benyttes ved beregning av faste masser. Når fjellmassene tas ut og bringes til deponi er det vanlig å
benytte en omregningsfaktor på 1,4 for ulastede løse masser. Deponeringsbehovet blir da:
Tunnelalternativ 1 - 116 000 pfm3 x 1,4 =

162 000 ulm3

Vegprosjektet får dermed et behov for å deponere 162 000 m3 med steinmasser.
Deponiområde er ikke endelig avklart. Det foreligger flere muligheter.
1. I reguleringsplan for Indre Havn langs Havnegata/Fagernesveien er det lagt til rette for
utfyllinger. Massebehovet er ikke avklart.
2. Det er igangsatt utlysning av reguleringsplanarbeid ved moloen på Ankenesstrand. Her vil det
bli behov for større utfyllinger. Massebehovet anslås til ca. 400 000m3.
3. Narvik kommune har også mottatt innspill om utfylling utenfor Teknologibyen/Ornesvika i
forbindelse med planprogram for kommunedelplan for Narvikhalvøya. En utfylling i dette
området vurderes som konfliktfylt.
Aktuelle deponiområder må avklares i forbindelse med reguleringsplanleggingen. Vurderinger om
områdene skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger vil bli utført.
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5 SIKKERHET, ARBEIDSMILJØ, HELSE OG YTRE MILJØ
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) utrykker belastningen som påføres de menneskene som skal bygge
eller bruke prosjektet i anleggsfasen, driftsfasen og vedlikeholdsfasen.
Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre en målsetning om at all virksomhet i etaten skal
gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. Alt planarbeid gjennomføres i henhold til
krav nedfelt i interne bestemmelser samt lov og forskrifter.
Med bakgrunn i en analyse av risiko og sårbarhet er aktuelle forhold omtalt og beskrevet. Risiko- og
sårbarhetsanalysen legges til grunn for utforming av en helse, miljø- og sikkerhetsplan for
byggeplanfasen jfr. Byggeherreforskriften. HMS-plan med risikovurdering i reguleringsplanen skal
videre påpeke farlige og miljøbelastede arbeidsoperasjoner og materialer i forbindelse med bygging.

6 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET
Denne sjekklista brukes som et hjelpemiddel i planprosessen om temaet risiko- og sårbarhetsforhold
ved utarbeidelse av arealplaner. Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt
opp/behandlet i arealplanen. Alle punkter skal være vurdert, og avklart i forhold til om de virker inn på
arealbruken.
Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a. være:

”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (DSB 1994)

”Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.
Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen” (DSB 1997)

Rundskriv GS-1/01 - ”Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet” (DSB 2001)

Rundskriv T-5/97 – ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder” (MD 1997)
Videre følger utfylt sjekkliste for risiko og sårbarhet fordelt på ulike tema.

Natur- og miljøforhold

Forhold / uønsket hendelse
Jord-/leire-/løsmasseskred
Kvikkleire, ustadige grunnforhold

ja/nei
nei
ja

Steinras, steinsprang

ja

Is-/snøskred
Kjente historiske skred, utbredelse
Flomfare

nei
nei
ja

Springflo
Flomsonekart, historiske flomnivå
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.
Mye nedbør
Store snømengder
Radon

nei
nei
nei
nei
nei
ja

Vurdering
Kfr. geoteknisk rapport og ing. geologiske vurderinger.
Risiko for setninger.
Risiko for utrasing pga. liten overdekning i tunnel. Krever
omfattende vurderinger/undersøkelser. Fare for
setninger. Omtales i eget kapittel.

Ta vare på overvannsproblematikk ved
Taraldsvikbekken.

Finnes i tilknytning til boliger.
Sjekke forekomster kfr. med NK
Rystelser, støv og støy i byggefasen omtales i eget
kapittel.

Annet
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Drikkevann o.a. biologiske ressurser

Forhold / uønsket hendelse
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse,
næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av:
drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.
 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

ja/nei
ja

Vurdering
Alt av ledningsnett sjekkes i reguleringsplanfasen.
Kryssinger av jernbanespor.
Nært samarbeid med JBV.

Virksomhetsbasert sårbarhet

Forhold / uønsket hendelse
Brann/eksplosjon ved industrianlegg
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning

ja/nei
nei
ja

Olje-/gassanlegg
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. industrianlegg,
havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring
Høyspentledninger
Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare fra div. installasjoner
Gamle fyllplasser
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av
gamle industritomter
Militære og sivile skytefelt
Dumpeområder i sjø

nei
nei

Vurdering
Prosessvann fra tunneldrift skal godkjennes av Fy.
Avløpssystemet må fange opp vaskevann og ev
oljeutslipp .

ja
nei
nei
nei
nei

JBV har ellers kfr. pkt om infrastruktur

ja
ja

Kfr. med Forsvaret om ev etterlatenskaper fra siste krig.
Deponi i regulert område Narvik havn

Forhold / uønsket hendelse
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe
på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for
området?
hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften
Veger med mye transport av farlig gods

ja/nei
ja

Vurdering
Krysningssoner for både veg, Jernbane, malmtransport.
Omtales i kap. om konsekvenser i anleggsfasen.

ja

Ulykkesbelastede veger
Støysoner ved infrastruktur

ja
ja

Relativt mye farlig gods på E6.
Må tas hensyn til ved å stoppe trafikken under
sprenging.
Ferdig veg bygges etter vedtatte normaler.
Beregninger KU.

Infrastruktur

Strategiske / sårbare objekter
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv
og derfor bør ha en grundig vurdering
Forhold / uønsket hendelse
Sykehus/helseinstitusjon

ja/nei
nei
ja

Sykehjem/omsorgsinstitusjon

Skole/barnehage
Flyplass
Viktig vei/jernbane

ja
nei
ja

Vurdering
OBS like ved tunnel
Omtales i kap. om konsekvenser i anleggsfasen.
Må ved spesielle bygg og institusjoner ivareta ekstra
hensynet til varsling og målinger/registreringer. Rystelser
i byggeperioden
Skarpen barnehage
Ofotbanen
Malmbanen
E6 Gjennom sentrum.
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Jernbanestasjon/bussterminal

ja

Hoteller
Havn
Vannverk/kraftverk

ja
nei
nei

Undervannsledninger/kabler
Bru/Demning

nei
nei

Narvik stasjon,
Bussterminal ved bygging av Frydenlundsbru og
omlegging av Sleggesvingen.
Grand, Breidablikk, Narvik hotell, Rica

Figur 6.1 Sjekkliste risiko og sårbarhet.

6.1 Risikoanalyse av tunnel
Nye tunneler lengre enn 500 meter skal sikkerhetsgodkjennes i to omganger; i reguleringsplanfasen,
byggeplanfasen og rett før åpning. En risikoanalyse på kommunedelplannivå er ikke en del av den
formelle prosessen for sikkerhetsgodkjenning, men er et bidrag til alternativsvurderingene av
vegalternativene i prosjektet ny E6 gjennom Narvik sentrum.
En risikoanalyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet.
Risikoanalysen skal belyse risikobildet, dvs. identifisere uønskede hendelser, årsaker til disse og
mulige konsekvenser med tilhørende sannsynlighet. Det ble gjennomført en samling i januar 2009
med deltakerne fra utrykningsetatene, Narvik kommune og Statens vegvesen. Metoden for arbeidet er
beskrevet i ”Veileder for risikoanalyser av vegtunneler”.

Metode for risikovurderinger av tunneler:
Trinn 1: Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier.
Analyseobjektet beskrives og avgrenses geografisk. Formålet med risikovurderingen presiseres, dvs.
hvilke beslutninger skal den gi grunnlag for å ta. Vurderingskriterier for risiko beskrives, herunder kan
blant annet nevnes krav i håndbøker, nullvisjonen, nytte/kostnad og lignende.
Trinn 2: Identifisere sikkerhetsproblemer.
Analysen starter med å identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe i vegsystemet og hva som
er medvirkende faktorer til disse.
Trinn 3: Vurdere risiko.
Risikovurdering sier noe om sikkerhetsproblemets størrelse, dvs. hvor ofte vil denne type hendelse
inntreffe og hva blir konsekvensene? Ulykkesfrekvens vurderes på grunnlag av relevant statistikk og
annen kunnskap.
Trinn 4: Forslag til tiltak/anbefaling
Gruppens vurderinger av risiko legges til grunn for å anbefale vegalternativer eller tiltak for å redusere
risiko.
Trinn 5: Dokumentere.
Gruppens vurderinger dokumenteres i en rapport som gjør det mulig å etterprøve gruppens
konklusjoner.
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1. Beskrivelse og avgrensing av analyseobjekt:

Figur 6.2 Vegalternativ 1, tunnel på ca. 1350 meters lengde.

Trafikkmengden er beregnet til ca. 5000 kjøretøy i døgnet.
Det sentrale vurderingskriteriet for risiko er nullvisjones krav til et sikkert vegsystem. Nullvisjonen
innebærer at vegsystemet skal utformes slik at det ikke resulterer i drepte eller varig skadde. Vegen
skal ha barrierer mot menneskelige feilhandlinger, det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å
gjøre feil.
Identifisering av uønskede hendelser, trinn 2 og 3.
Uønsket hendelse
Uh1. Møteulykke

Uh2. Påkjøring bakfra
Uh3. Ras/nedfall

Uh4. Påkjøring tunnelvegg/portal

Uh5. Brann i lette kjøretøy
Uh6. Brann i tunge kjøretøy
Uh7. Myke trafikanter + dyr
Uh8. Kollisjon i kryss
Uh9. Kjøretøystopp

Uh10. Brann i installasjoner
Uh11. Strømbrudd i tunnelen
Uh12. Kø i tunnelen
Uh13. Gjenstander i kjøretøybanen

Medvirkende årsak
-forbikjøring
-blending
-menneskelig feil
-illebefinnende
-glatt vegbane
-selvmord
-rask nedbremsing
-saktegående kjøretøy
-dårlig sikring
-brann/varmeutvikling
-dårlig vedlikehold
-glatt veg
-stor fart
-uoppmerksomhet
-blending
-selvmord
-teknisk feil
-kollisjon
-teknisk feil
-kollisjon
-korteste veg
-uoppmerksomhet
-ikke overholdt vikeplikt
-drivstoffmangel
-motorhavari
-punktering
-feil i elektrisk utstyr
-teknisk feil
-ulykke
-annen kjøretøystopp
-mistet last
-avfall
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Uh14. Panikk
Uh15. Hærverk på tunnelutstyr
Uh16. Utfall av kommunikasjonsutstyr/samband
Uh17. Kjøretøystopp

-utrykningskjøretøy med blålys og sirene
-trafikkstopp

-drivstoffmangel
-motorhavari
-punktering

Figur 6.3 Mulige uønskede hendelser.

Arbeidsgruppen foretok også en vurdering av hvor ofte de uønskede hendelsene ville inntreffe og
sannsynlige konsekvenser ved disse hendelsene. Hendelsene fra og med Uh9 og nedover er ikke
med i risikomatrise fordi de ikke er vurdert til å medføre personskader.

Figur 6.4 Risikomatrise for vegalternativ 1, arbeidsgruppens vurderinger.

Arbeidsgruppens konklusjoner er som følger:
”Gruppens subjektive vurderinger med et anslag på henholdsvis 0,76 og 1,76 personskadeulykker
pr. år i alternativ 1 og 2 ligger langt over det som er normalt for denne type tunneler, og er
sannsynligvis noe overestimert. Det er imidlertid ikke de absolutte tallverdiene som er interessante i
denne forbindelsen, siden hensikten er å komme fram til en konklusjon om hvilke av de to
tunnelalternativene som bør anbefales i den videre planprosessen.
Risikoen for alvorlige ulykker i tunnelen anses å være lik i begge alternativene med 0,34 ulykker
med drepte eller hardt skadde pr. år. Etter gruppens vurdering er det møteulykker, påkjøring bakfra
ulykker og utforkjøring/påkjøring av tunnelvegg som gir de største bidragene til risiko i tunnelen.
Det er stor forskjell i resultatet av risikovurderingene for de to alternativene, hvor risikoen ved
alternativ 2 er langt over det dobbelte som for alternativ 1. forskjellen her er sannsynligvis
overestimert av gruppa, men resultatet peker uansett i en klar retning til fordel for alternativ 1. Også
gjennomgangen i kapittel 3.4 i forhold til relevante risikofaktorer kommer ut med at alternativ 1
framstår som det sikreste alternativet av de to som er vurdert (Statens vegvesen Region nord
2009)”.
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7 SAMMENSTILLING OG SAMMENLIGNING
Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkningene av tiltak som kan ha vesentlige
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. De prissatte konsekvensene inngår sammen med
de ikke prissatte konsekvensene som to hovedelementer i den samfunnsøkonomiske analysen.
Sammenstillingen er i utgangspunktet en systematisk sammenligning og vurdering av fordeler og
ulemper av ulike vegalternativer. I dette tilfellet er vegalternativ 4/1a forkastet underveis i planarbeidet,
og en sammenligning av vegalternativene blir derfor ikke mulig. Vegalternativ 4/1a er forkastet med
bakgrunn i at kryss i tunnel ikke tillates. Det skal ikke trekkes inn andre tema eller forhold enn det som
framgår av kapitlene prissatte- og ikke prissatte konsekvenser.
Sammenstillingen av prissatte- og ikke prissatte konsekvenser danner vanligvis grunnlaget for Statens
vegvesen sin anbefaling, men i enkelte tilfeller kan det være grunner til å avvike i fra dette. Videre
følger en kort sammenstilling av de ulike deltemaene som utgjør grunnlaget for vår anbefaling av
planforslag.

Anleggskostnader:
Anleggskostnader på kommundelplannivå skal beregnes med en usikkerhet på ± 25 %.
Vegalternativet er beregnet til å koste:
Investeringskostnad

Vegalternativ 1
439 mill.

Figur 7.1 Investeringskostnader for vegalternativet i 2008 kroner.

Prissatte konsekvenser:
Kostnadsberegningene tar utgangspunkt i de tre aktørgruppene trafikanter/transportbrukere, det
offentlige og samfunnet for øvrig. Sammenstillingen av hvordan kostnadene for vegalternativet
fordeler seg på de ulike aktørgruppene følger av tabellen nedenfor. Kostnadene er beregnet for
perioden 2014 til 2038.
Trafikanter/transportbrukere
Det offentlige
Samfunnet for øvrig
Endring i netto nytte (NN)
Netto nytte (NN) pr. budsjettkrone

Dagens situasjon (O alt.)
÷4.226.599.000,217.467.000,÷465.540.000,-

Vegalternativ 1
÷3.945.185.000,÷238.380.000,÷501.170.000,÷209.265.000,÷0,46

Figur 7.2 Tabell med oppsummering av prissatte konsekvenser.

Lønnsomhetsbetraktninger:
Ved anbefaling av vegalternativ på grunnlag av prissatte konsekvenser skal det tas utgangspunkt i
netto nytte pr. budsjettkrone (NNB). Denne måleenheten benyttes i tilfeller hvor det er budsjettmessige
begrensninger. NNB større enn 0 viser at vegalternativet er lønnsomt. NNB mindre enn 0 beskriver et
vegalternativ som ikke er lønnsomt.
I denne analysen gir vegalternativet et samfunnsøkonomisk underskudd. I praksis betyr dette at for
hver krone som investeres i vegalternativ 1 så taper samfunnet 0,46 kr.
LØNNSOMHETSKRITERIER
Vegalternativer
Netto nytte (NN)
NN pr. budsjettkrone (NNB)
Første års forrentning

-209.300.000
-0,46
-0,6%

Figur 7.3 Lønnsomhetskriterier.
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Ikke prissatte konsekvenser:
Landskapsbilde
Reiseopplevelse
Nærmiljø og friluftsliv
Kulturminner og kulturmiljø

Vegalternativ 1
÷/÷÷
÷÷÷
+
÷÷

Figur 7.4 Samlet vurdering av ikke prissatte konsekvenser.

Landskapsbilde:
Valhallaparken er en positiv opplevelse for de som ankommer Narvik fra sør. Sammen med
Sjømannskirka dannes et helhetlig byrom. Lyskrysset trekker dog vurderingen av området noe ned.
Når Valhallaparken stort sett forsvinner pga. trafikkanlegg vil konsekvensen være negativ for parken
isolert sett, men også til en viss grad for Kongens gate som helhet.
Tiltakene i Taraldsvik vil ikke påføre bybildet vesentlige negative konsekvenser. Tunnelpåhugget vil
ligge godt skjermet. Utformingen og kvaliteten på kryssløsningen vil være avgjørende for opplevelsen.

Reiseopplevelse:
Reiseopplevelsen ved bruk av tunnel vil bli vesentlig forringet.

Kulturmiljø:
De negative konsekvensene er først og fremst knyttet til Valhallaparken. Parken fungerer som en
velkomst til reisende i fra sør, og er viktig som et sted, der man årlig minnes de falne i 2. verdenskrig.
Et monument over de falne, samt andre kulturelementer er plassert i parken, og synliggjør Narviks
historie. Med tiltak som tunnelpåhugg og ny kryssløsning vil store deler av parken forsvinne.
Tunnelpåhugg og nye kryssløsninger vil svekke den linære struktur og kvartalsbebyggelse.

Nærmiljø og friluftsliv (bymiljø):
For temaet bymiljø, vurderes aktivitet i parken. Valhallaparken brukes til gjennomfart av gående og
syklende. Seremonielle aktiviteter med kransnedleggelse over de falne fra krigsskipene Eidsvoll og
Norge skjer årlig. Minnesmerkene må flyttes som følge av veganlegget. Det er her de største negative
konsekvensene for bymiljøet ligger. Den nærhet som minnesmerkene i dag har til eksisterende kryss
trekker vurdering av konsekvensene noe ned. Gående og syklende vil passere ny E6 i kulvert. Tiltaket
forventes å redusere opplevelsen av parken for denne brukergruppen.
Kongens gate, Brugata, Frydenlundvegen og krysset ved Taraldsvikbrua får redusert trafikk. Særlig vil
reduksjon av tungtransporten være merkbar. Tiltaket vil derfor bidra til en mindre økning i
attraktiviteten til de sentrumsnære områdene som opplever redusert trafikk.
Bomiljøet ved nordre tunnelpåhugg vil bli noe forringet.
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8 TILTAKSHAVERS ANBEFALING
Anbefalingen fra Statens vegvesen skal stå i sammenheng med målene for vegprosjektet og de
analysene som er utført. Hovedregelen er at man tar utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske
vurderingen og anbefaler det alternativet som er rangert først. I dette planforslaget presenteres kun et
vegalternativ. Vi vil derfor først presentere konsekvensene ved det gjenstående vegalternativet, videre
vil vi ha en gjennomgang av den silingsprosessen som har ledet fram til vegalternativet.
Følgende målsetninger er nedfelt for vegalternativet gjennom Narvik sentrum:
Hovedmålet med ny E6 gjennom Narvik er å skape et bedre bymiljø med et trivelig og
tilgjengelig sentrum i Narvik, og sikre gode forbindelser mellom utviklingsområdene på
Narvikhalvøya. Samtidig skal gods- og knutepunktsfunksjonene gis utviklingsmuligheter.
Effektmål:
 Gjennomgående tungtransport og mest mulig av den øvrige trafikken skal bort fra sentrum.
 Redusere ulempene av den gjenværende trafikken i sentrum.
 Bedre framkommeligheten for godstransport på veg og jernbane.
 Redusere antall ulykker og øke opplevelsen av trygghet.
 Forbedre trafikksikkerheten.
 Holdeplasser for bybusser og fjernbusser skal være lett tilgjengelig.
Resultat mål:
 Legge til rette for at flere som bor eller ferdes sentrumsnært skal velge å gå eller sykle.
 Tekniske løsninger skal være tilpasset bevegelseshemmede.
 Vegtrasé utformes og velges med sikte på å unngå ulykker.
 Sikre areal til jernbaneformål.
 Skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging.
 Sikre en vegutforming som er ihht. standardkrav.
Anbefalingen må ha en logisk sammenheng med målene for vegprosjektet og de analysene som er
utført.
Prissatte konsekvenser:
Trafikanter/transportbrukere
Det offentlige
Samfunnet for øvrig
Endring i netto nytte (NN)
Netto nytte (NNB) pr. budsjettkrone

Dagens situasjon (O alt.)
÷4.226.599.000,217.467.000,÷465.540.000,-

Vegalternativ 1
÷3.945.185.000,÷238.380.000,÷501.170.000,÷209.265.000,÷0,46

Figur 8.1 Tabell med oppsummering av prissatte konsekvenser.

De prissatte konsekvensene er beregnet ut fra en anleggskostnad på 439.000.000,-.
Anleggskostnaden er beregnet ut fra 2008 kroner. Et sentralt parameter for vurdering av økonomiske
sider ved vegprosjektet er NNB. Analysen viser at vegprosjektet gir et samfunnsøkonomisk
underskudd. Samfunnet taper 46 øre pr. investerte krone.
Beregning av de prissatte konsekvenser gir i de fleste tilfeller en negativ nytte. Det er vanligvis tre
faktorer som må være oppfylt for at et vegprosjekt skal få en positiv netto nytte. De tre faktorene er;
vesentlig kortere kjørestrekning, store tidsbesparelser og stort trafikkgrunnlag.
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Ikke prissatte konsekvenser
Grunnlaget for vurdering av ikke prissatte konsekvenser er konsekvensutredningene for bybilde,
kulturmiljø, bymiljø og transportanalysen.
Transportanalysen viser at for år 2036 vil ca. 5000 kjøretøy benytte tunnelen. Trafikkgrunnlaget
gjennom Narvik sentrum reduseres derfor med tilsvarende antall kjøretøy. For Frydenlundsbrua vil en
ny tunnel medføre at trafikkgrunnlaget reduseres fra 15700 kjøretøy i døgnet til 11000 kjøretøy.
Tungtransporten er beregnet til ca. 1000 kjøretøy gjennom sentrum. Med bygging av tunnel vil ca. 700
kjøretøy benytte tunnelen i følge våre beregninger, de resterende 300 kjøretøy vil fortsatt kjøre
gjennom sentrum.
Vegprosjektet medfører i hovedsak to typer konsekvenser. Bygging av tunnel gir redusert trafikk
gjennom Narvik sentrum og over Frydenlundsbrua. Tunnelpåhuggene i Valhalla parken og ovenfor
Knut Hamsuns vei gir fysiske inngrep i områder som vurderes som viktig for Narviks befolkning.

Bybilde/landskap:
Tunnelportal med rundkjøring vil svekke Valhallaparken markant. Rundkjøringen er arealkrevende og
lite i samsvar med det bymessige utrykk. Kongens gate linære forløp brytes og kjernen av en viktig
park forsvinner. Valhallaparken som en «byportal» forsvinner. Konsekvensen er vurdert til middels
negativ.
Rundkjøring etablert på E6 ved kryss Knut Hamsuns vei kan oppleves som en inngangsport til
sentrum og derigjennom påvirke kjøreatferden. Konsekvensen av vegtiltaket vurderes som ubetydelig.
For reiseopplevelsen er Valhallaparken en positiv opplevelse for de som ankommer Narvik fra sør.
Sammen med Sjømannskirka danner de et helhetlig byrom. Lyskrysset trekker verdien av området
ned. Reiseopplevelsen ved bruk av tunnel vil bli vesentlig forringet.

Kulturmiljø:
Tunnelpåhugg i Valhallaparken med rundkjøring vil i stor grad ødelegge parken. De historiske
bygninger i Administrasjonsvegen vil eksponere mot en moderne infrastruktur på en måte som skaper
skalauoverensstemmelse og disharmoni. Parken funksjon som minnested fra krigen vil forsvinne og
funksjonen må reetableres et annet sted. Tiltaket har stor negativ konsekvens.

Bymiljø/(Nærmiljø og friluftsliv):
Bymiljøet tar for seg endringer i bruk av områder. Parken ligger langs E6 og benyttes til turer til og fra
havna. I parken står også monument over de falne fra krigsskipene Eidsvoll og Norge fra 2.
verdenskrig. Minnesmerkene og de årlige seremonielle aktivitetene må flyttes til et annet sted. Det er i
første rekke dette forholdet som bidrar til de negative konsekvensene.
Ny tunnel bidrar til redusert trafikk gjennom Narvik sentrum, over Frydenlundsbrua og gjennom
Frydenlundsvegen. En stor reduksjon i tungtransporten vil bidra positivt til bymiljøet. Bomiljøet ovenfor
Knut Hamsuns vei vil bli negativt påvirket av ny veg med tunnelpåhugg.
Samlet sett vurdere vi tiltaket til å medføre en mindre positiv konsekvens som følge av vegtiltaket.

Samfunnsmessige forhold:
Statens vegvesen har under dette temaet valgt å utrede følgende temaer:



Handlemønster og senterstruktur
Kollektivtrafikk

Handlemønster og senterstruktur:
Vegtiltaket bidrar ikke til utvikling av noen ny senterstruktur. Tilgjengeligheten til Kongens gate nord
antas å bedres noe for gående og syklende. Forbedringen har sammenheng med redusert trafikk.
Ny tunnel vil også gi noe bedre tilgjengelighet for Teknologibyen og Narvik terminalen.
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Kollektivtrafikk:
Vi ser følgende muligheter for utvikling av kollektivtransporten etter at ny tunnel er etablert. En
terminalløsning kan etableres på eksisterende E6. Ny veg i tunnel muliggjør også etablering av
bussruter til og fra områder utenfor sentrum, som nødvendigvis ikke må gå gjennom
sentrumsområdet. En terminalløsning ovenfor Ankeret kino forventes å forbedre kollektivtilbudet.

Siling av vegalternativer:
På grunnlag av høring av planprogram tilrådde Statens vegvesen at 4 vegalternativer ble utredet som
grunnlag for videre planlegging:
1. Vegalternativ 1: Tunnel på 1350 meter fra kryss i Sjøbakken til krysset i Taraldsvik.
Parkeringsanlegg i fjell dimensjonert for 360 biler, ny bru over til Frydenlund samt tilknytninger
til parkeringsanlegg og øvrige veganlegg.
2. Vegalternativ 2: Følger eksisterende jernbane i sør og har en ny tunnelløsning i nord. Følger
dagens E6 opp til toppen av Sjøbakken, bøyer av og følger i grove trekk jernbanelinjen til
Bromsgård.
3. Vegalternativ 3: Bygger på reguleringsplan for Trekanten fra 2003 der E6 ble lagt i
jernbanesporet og nytt jernbanespor ble lagt i fjell fra jernbanestasjonen til Fagernes.
4. Vegalternativ 4/(1a): Narvik kommune ba om å få vurdert en tunnelløsning uten påhugg i
Valhallaparken. Trafikk fra gamle E6 ledes inn i tunnel ovenfor havnens hus. Trafikk fra
dagens E6 ledes i tunnel via kryss/rundkjøring nær eksisterende tunnel på Fagernes.
I bystyrets behandling av planprogrammet vedtok bystyret i Narvik at vegalternativ 4/(1a) skulle danne
grunnlag for videre planlegging, i tillegg til 0 – alternativet. Statens vegvesen valgte likevel å ta med
vegalternativ 1 i det videre planleggingsarbeidet.
Vegalternativene 2 og 3 ble forkastet av Narvik kommune, og ble således ikke en del av det videre
plan- og utredningsarbeidet.
Vegalternativene 1 og 4(1a) forutsetter begge en bygging av rundkjøring i fjell. Kryss i tunnel er i
utgangspunktet forbudt, men det er mulig å søke Vegdirektoratet om fravik fra bestemmelsen. Etter to
behandlingsrunder i Vegdirektoratet er søknaden om å tillate kryss i fjell avslått.
Med bakgrunn i avslaget om å tillate kryss i tunnel har Statens vegvesen fremmet følgende sak for
Narvik bystyre om:



Vegalternativ 4/1a kan tas ut av planforslaget.
Og om parkeringsanlegg i fjell, ny Frydenlundsbru samt at øvrige tilknytninger til ny E6 kan
utelates fra planforslaget for vegalternativ 1.

Begge forslagene er fremmet fordi løsningen forutsetter kryss i fjell, noe som ikke tillates.
Narvik bystyre behandlet forslaget i møte 27. september 2012 og fattet følgende vedtak.
1. Følgende kan tas ut av planforslaget til kommunedelplan E6 Sjømannskirka – Ornes vedtatt
26.07 2007:
a. Vegalternativ 4/1a
b. Parkeringsanlegg i fjell
c. Ny Frydenlundsbru
d. Øvrige tilknytninger til ny E6
2. Statens vegvesen skal ved bygging av tunnel i Sjømannskirka – Hamsuns vei og i samarbeid
med Narvik kommune også bidra med miljøtiltak i og rundt Kongens gate. Tiltakene skal ha
som mål å prioritere for gående og syklende, samt kollektivtrafikk.
3. Avbøtende tiltak for Valhallaparken skal vies stor oppmerksomhet. Dette gjelder f. eks. god og
attraktiv gang- og sykkelforbindelse mellom sentrum og havneområdet. Erstatningsareal for
parkens monument må behandles i kommunedelplanprosessen.
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Vedtaket i fra Narvik bystyre innebærer at det kun er et realisert vegalternativ som gjenstår.
Vegalternativet er:

Figur 8.2 Anbefalt vegalternativ.

Anbefaling fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune vil på bakgrunn av konsekvensutredningene,
transportanalysen og silingsprosessen anbefale vegalternativ 1 som grunnlag for videre
reguleringsplanlegging.
I forbindelse med reguleringsplanleggingen vil Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune
følge opp vedtaket fra Narvik bystyre om tiltak i og rundt Kongens gate, avbøtende tiltak og
erstatningsarealer for minnesmerkene og de årlige seremonielle aktivitetene i Valhallaparken.
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BESTEMMELSER:
Ny E6 Sjømannskirka – Ornes, Narvik kommune

§ 1. Formålet med planforslaget
Kommunedelplan fastlegger ny vegtrase for strekningen Sjømannskirka – Ornes i Narvik kommune.
§ 2. Planområde
Planområdet framgår av arealplankartet.
§ 3. Plankrav
Det skal utarbeides reguleringsplan for ny vegtrasé. I reguleringsplan skal arealbruken fastsettes og
kryssløsninger velges. Samtidig med reguleringsplanlegging av tunnel skal miljøtiltak i og rundt
Kongens gate avklares.
§ 4. Valhallaparken
Avbøtende tiltak i Valhallaparken skal tillegges stor vekt. Minnesmerkene fra 2. verdenskrig og de
årlige seremonielle aktivitetene må lokaliseres til et annet sted. Ny lokalisering av minnesmerkene fra
2. verdenskrig avklares i reguleringsplanarbeidet i nært samarbeid med Narvik kommune.
§ 5 Valhallaparken
Vegtiltaket gjennom Valhallaparken skal utformes med avbøtende tiltak skal utformes med god
kvalitet, og kulturminnemyndighetene skal involveres for å ivareta estetiske krav til Svenska kyrkjan og
Valhallaparken som et samlet miljø.

13. mars 2013
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KART:





Plankart R101
Støysonekart X 001(eksisterende situasjon)
Støysonekart X 101(framtidig situasjon)
Illustrasjonsskisse C001
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