Oppsummering av merknader

Detaljregulering E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik

Dato: 01.11.2016

Innspill fra ulike myndigheter og statlige sektorinteresser
Navn

Merknaden

Kommentar

Fylkesmannen

I forslag til bestemmelser § 5.5 Støy, Innendørs støy fremkommer at «Støynivåene innendørs skal

Merknaden tas til følge. Planbestemmelse § 5.5 er revidert ihht Fylkesmannens

tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/ NS8175 klasse C, eventuelt klasse D der kost nytte forhold gjør

merknad.

det urimelig å gjennomføre klasse C.» Formuleringen urimelig er etter vår vurdering upresis, og det er
usikkert hvilke vurderinger som skal legges til grunn.

Tilsvarende gjelder formuleringen når det gjelder utendørs støy uheldig; «Dersom støyfaglig

dokumentasjon viser at kostnadene ved støy tiltak er uforholdsmessig høye, kan de anbefalte

grenseverdiene for utendørs støy fravikes.». Hva som er uforholdsmessig fremstår som uklart og det vil

være problematisk for berørte beboere å sikre sine interesser. Dersom formuleringene i praksis viser til

Ambisjonsnivåmetoden – rapport nr. 2007/12 fra Statens vegvesen burde dette vært klargjort i
plandokumentasjonen.
Jernbaneverket

Jernbaneverket fremmer innsigelse til lave frihøyder under Taraldsvik bru og Demag bru, siden dette vil

medføre store utfordringer og merkostnader for Jernbaneverket ved eventuelle endringer av
sporarrangement og vedlikehold under bruene.

I reviderte bestemmelser er det lagt til bestemmelse § 7.2.1
Innsigelsen er trukket jmf. brev av 28.10.2016.

Jernbaneverket fremmer innsigelse til formålene fortau o_SF10, park o_GP7 og turveg o_GT2 ettersom

Tas til følge. Ivaretatt i revidert plankart og planbestemmelse § 7.13.

Jernbaneverket fremmer innsigelse til manglende bestemmelse som sikrer Jernbaneverkets bruk av g/s

Tas til følge. Ivaretatt i revidert plankart og nytt punkt i planbestemmelse § 7.6

- vei o_SGS7 og o_SGS13 til driftsveg. Videre må Jernbaneverkets adkomst til spor fra g/s -

Innsigelsen er trukket jmf. brev av 28.10.2016.

Jernbaneverket fremmer innsigelse til at areal ved gravlund/tunnelpåhugg nord kommer 3 meter fra

Tas til følge. Ivaretatt i revidert plankart og planbestemmelse § 7.13.

disse kommer i konflikt med fremtidig sporutvidelse ved Narvik stasjon.

vei/driftsveg vises i plankartet.

midtlinje til fremtidig sporutvidelse ved Narvik stasjon.
Planfaglige råd:

Innsigelsen er trukket jmf. brev av 28.10.2016.

Innsigelsen er trukket jmf. brev av 28.10.2016.

Jernbaneverket har et arealbehov på eiendommen Gnr. 40 Bnr. 1207. 11m fra spormidt, samt en

Tas til følge. Ivaretatt i revidert plankart og planbestemmelse § 7.12.

Det er vist et felt avsatt til industriformål inntil Taraldsvik bru, dette skal være jernbaneformål.

Tas til følge. Ivaretatt i revidert plankart.

Savner dokumentasjon på flom og overvann i forhold til jernbanens anlegg.

Tas til følge. Ivaretatt i revidert planbestemmelse § 5.2

Ber om en beskrivelse på anleggsgjennomføring ved alle de punktene der det er nærføring til

Tas til følge. Ivaretatt i revidert planbestemmelse § 5.2.

trekant i nordlige del.

jernbanen. Ber om at det i planbestemmelsene presiseres at denne dokumentasjonen må være tilsendt
Jernbaneverket for gjennomgang og aksept før anleggsstart.

Er bekymret for at overvann fra utbyggingsområdet kan påføre stikkrenner og jernbanens konstruksjon
skader når det blir store nedbørsmengder. Mener det er manglende opplysninger i planforslaget om
håndtering av overflatevann. Krever tilsendt dokumentasjon på at nye anlegg ikke forverrer

dreneringssituasjonen og stabiliteten for jernbanen.

Tas til følge. Ivaretatt i revidert planbestemmelse § 5.2

Navn
Avinor

Merknaden

Kommentar

Under g/s - broen nord for Demag bru mangler regulert vertikalnivå 1(VN1).

Tas til følge. Ivaretatt i revidert plankart.

Kan ikke se at detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongens gate vil komme i konflikt med

Merknadene tas til orientering

restriksjonsplanen for lufthavnen.

Viser til regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

Orienterer om at det i praksis ikke legges byggerestriksjoner for tiltak innenfor planområdet, jf. § 6 i

Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.

Orienterer om at planområdet ikke er berørt av flystøysoner.

Orienterer om at Narvik lufthavn Framnes være i drift til og med 31.03.2017
Direktoratet for

mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser av

regional eller nasjonal verdi. DMF har ingen merknader til detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen

Merknadene tas til orientering

og Kongens gate.
NVE

Orienterer om at NVEs innspill til planoppstart datert 13.11.2015 ikke er nevnt i planbeskrivelsen kap

Statens vegvesen beklager dette og oppdaterer dette i revidert planbeskrivelse.

NVE synes det er positivt at flom- og skredfare (herunder grunnforhold), samt overvann er vurdert i

Statens vegvesen takker for positiv tilbakemelding

12 Sammendrag av innspill.

plandokumentene. Vi mener dette er tilfredsstillende vurdert/utredet og har ikke ytterligere merknader
til planen.
Narvik Vann

Planbestemmelse med tilhørende tegning R102. Merknaden gjelder §6.11 Vann og avløpsanlegg,

pumpestasjon (BVA). Det må sikres kjørbar veg helt frem til eksisterende pumpestasjon i

verkstedbakken.

planforslaget og presisert i planbestemmelse §7.15

Risikoanalyse tunneler, tabell 10, nr. 9 «Brann» Dersom det blir etablert vann fra kommunalt nett i

Dette reguleres ikke av reguleringsplanen, men vil følges opp i byggeplan.

tunnelen skal den kommunale vannforsyningen være sikret med tilbakeslagsventiler. Slik at risikoen ved

Byggeplaner skal godkjennes av Narvik kommune, jmf. § 5.2

å få forurenset vann inn på det kommunale nettet blir redusert ved uttak av vann til en eventuell brann.
Risikoanalyse tunneler, tabell 10, nr. 24 «Utslipp av tunnelvann»: Det må vurderes hvorvidt utslipp av

Dette reguleres ikke av reguleringsplanen, men vil følges opp i byggeplan.

tunnelvann må renses før det slippes ut til resipient eller koples på kommunalt overvannsnett. Eventuell

Byggeplaner skal godkjennes av Narvik kommune, jmf. § 5.2

Ingen merknader, kun forventninger om at offentlige etater blir koordinert av fylkesmannen og at deres

Merknaden tas til orientering.

påkobling til kommunalt nett må avklares med Narvik Vann og Narvik kommunes VA-norm skal følges.
DSB

Det skal etableres kjørbar veg helt frem til pumpestasjonen. Dette er ivaretatt i

merknader blir ivaretatt.

Innspill fra organisasjoner, bedrifter og private
Navn

Merknaden

Kommentar

Breibakken

Ønsker at den foreslåtte rundkjøringen i Breibakken flyttes lenger ned Sjøbakken mellom post og

Rundkjøring i Breibakken har en viktig trafikkfordelingsfunksjon, da den har til

Breibakken.

(Dronningens gate og Diagonalen) og Malmporten (via ny atkomst). Valg av

borettslag

politibygget (sør) og Bjørnstad-gården, pga økt støv og støy ifbm etablering av rundkjøring i

hensikt å fordele trafikk mellom sentrum (Kongens gate), Oscarsborg bydel

rundkjøring og ikke lysregulert kryss er for å gi bedre flyt i trafikken og for å

redusere start og stopp, da dette gir mindre utslipp og mindre støy. En flytting

av ny adkomst til Malmporten til Brattbakkenkrysset er ikke aktuelt da dette vil
komme i konflikt med jernbanen.
Merknaden tas ikke til følge.
Ønsker tiltak for avskjerming av støy og støv ved eventuell etablering av rundkjøring i Breibakken.

Støy er ivaretatt i planbestemmelse §5.5. Luftkvalitet i planbestemmelse § 5.6

Fjerning av parkering utenfor Kongens gate 20, vil være til stor ulempe for:

I reguleringsplanforslaget er det planlagt et parkeringshus / parkeringsområde

-

for næringsliv og forretningsvirksomhet er dekket gjennom dette. Det

-

beboere, da disse ikke vil ha noen mulighet for å parkere i nærhet til sine leiligheter

Næringsliv, forretningsvirksomhet på gateplan i Kongens gate 20 / Breibakken

på vestsiden av Kongens gate 20. Statens vegvesen mener parkeringsbehovet

offentlige har for øvrig ikke ansvar for privat parkering til boliger.
Merknaden tas ikke til følge.

Futurum /

Ber om at avkjøring fra Kongens gate til parkeringsanlegget i parkhallen opprettholdes som i tidligere

Som ett ledd i å redusere trafikken i miljøgate delene av prosjektet så har

(Merknadene er

parkeringsanlegget.

sikrer god fremkommelighet dirkete fra Narviktunnelen via overgangssonen

Narvikgården
like)

utkast med ett kryss rett sør for Scandic Narvik, gjerne envegskjørt med svingebevegelse til høyre inn i

adkomsten til Kommunegata og Parkhallen blitt flyttet til ny Demag bru. Dette
inn til miljøgaten. Dette sikrer en naturlig tilgang til parkeringsanlegget i

parkhallen fra samme overgangssone som øvrige parkeringsanlegg i Kongens
gate sør. Merknaden tas ikke til følge.
Gang- og sykkelveg er planlagt rett over tomten mellom Sleggesvingen, noe som er uheldig med tanke

På grunn av stigningsforhold så kan sykkelvegen med fortau ikke flyttes

nærmere/inntil ny planlagt adkomst til Malmporten Handelspark.

i å sikre god adkomst for alle trafikantgrupper til Malmporten Handelspark.

på fremtidig utvikling av denne tomten. Det foreslås derfor at gang- og sykkelvegen flyttes

nærmere ny adkomst til Malmporten. Sykkelvegen med fortau er ett viktig ledd
Arealet avsatt til annen veggrunn reduseres slik at næringsarealet på
nordsiden av sykkelvegen økes. Merknaden tas delvis til følge.

Ved Narvik torv/Torvhallen må det etter Futurums oppfatning legges inn 4 korttids parkeringsplasser

Det blir lagt opp til et begrenset antall handikap parkeringsplasser inne på

forventes at folk skal bære sekker med poteter eller gulerøtter mer enn 100 meter.

forbindelse med byggeplan. Det vil også bli parkeringsplasser utenfor

langs hovedveien for å muliggjøre torvhandel og handel hos fiskehandleren. Mener at det ikke kan

torvet samt varelevering. Detaljplanlegging av dette området skal gjøres i

Kolflaathjørnet og Folkets Hus, disse parkeringsplassene ligger i umiddelbar
nærhet til torget. Merknaden er ivaretatt i planforslaget.

Dagens fotgjengerfelt som krysser hovedveien ved Det 4. Hjørnet like foran Sparebanken Narvik kan se
ut til å ha blitt fjernet, her bør det etter Futurums mening fortsatt være et fotgjengerfelt.

Merknaden er ivaretatt i planforslaget. Det er lagt inn langt flere gangfelt i
planen enn det er i dagens Kongens gt. I tillegg er det lagt opp til at en skal

kunne kryss over Torvet som er planlagt som et sambruksareal. Gangfeltene
kommer tydeligst fram i O-tegningene i tegningsheftet.

Det bes om at det reguleres adkomstvei til Verkstedbyggene i Havnegata 21 der dagens adkomst er,
forbi EF-lageret.

Det er regulert avkjørselspil til parkeringsareal nedenfor Havnegata. Det

reguleres ikke avkjørsel til Verkstedbyggene fra felles adkomstveg (f_SKV 23)
da dette ikke følger gjeldende reguleringsplan for området og bør derfor

avklares i en egen reguleringsplan for dette området. Dette er i overenskomst
med føringer fra Narvik kommune. Merknaden tas ikke til følge.
Ved omlegging av Havnegata som skissert vil store deler av arealene ved Havnegata 21

Planforslaget tar hensyn til at det i fremtiden vil bli en kraftig økning i

sysselsetter rundt 15 årsverk. Ved båndlegging av deler av arealene vil det være svært utfordrende å

til det viktige utviklingsområdet Verkstedområdet / Trekanten. Planforslaget

(Verkstedbyggene/Kompressorstasjonen) båndlegges. Her er det i dag 4 bedrifter som er etablert, disse

trafikken i Havnegata blant annet som følge av tilrettelegging for ny adkomst

Navn

Merknaden

Kommentar

kunne drifte virksomhetene som i dag. Ber om at arealene mot boligene i Havnegata smales mest mulig

har redusert trafikkarealet vesentlig fra tidligere skisser som følge av

smales mest mulig inn og vegbredden/snøopplagring holdes på et absolutt minimumsnivå.

tas ikke til følge.

inn slik at en ikke bruker mer enn høyst nødvendig areal til ny adkomstveg til boligene, grøntareal

næringsinteresser i området arealet kan ikke reduseres ytterligere. Merknaden

Skråning mellom trafikkarealene og det flate området utenfor Havnegata 21 bes utført som

Planforslaget slik det foreligger gir ikke behov for støttemurer. Arealet avsatt

forstøtningsmur, ikke jordskråning. Mener at ved å anlegge en forstøtningsmur vil arealene kunne

til annen veggrunn er nødvendig i forbindelse med snøopplag og drift av veg.

utnyttes best mulig, en unngår en slak skråning. Bedriften som i dag er der vil dermed kunne

opprettholde størst mulig utomhusareal, en unngår at en slak skråning tar uforholdsmessig mye plass.

Merknaden tas ikke til følge.

En slik forstøtningsmur kan besørge at størrelsen på utomhusarealene blir tilnærmet lik som i dag.
Folkets hus ved
advokat Hienn

Tilgjengelighet og parkeringstilbud for kunder er avgjørende for at servicebedrifter skal kunne drive

Varelevering for Folkets Hus er ivaretatt i planforslaget, der det er lagt til rette

lønnsomt. Med bakgrunn i Statens vegvesens forlag til miljøgate i Narvik sentrum er Folkets Hus AS

for varelevering fra gangarealet. Planforslaget gir en økning i antall

dermed bekymret for at allerede begrenset parkeringstilbud skal svekkes ytterligere gjennom ny

parkeringsplasser mot Kongens gate for det aktuelle området. Merknaden er

reguleringsplan. Som kulturhus er det videre avgjørende for drift at det tilstrekkelig foreligger på- og

avlastningsmuligheter i umiddelbar tilknytning til kulturhuset. Folkets Hus AS vil med dette understreke

ivaretatt i planforslaget.

viktigheten av på- og avlastningstilbud opprettholdes i ny reguleringsplan, samt viktigheten av
utbedrede parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet til næringsvirksomhet.
Ottar Klingan

Narvik maskin og

Samme innspill er mottatt fra Futurm vedrørende Havnegata og næringsvirksomhet i tilknytning til
Havnegata

planforslaget.

Eiendomsutvikling
advokatfirma

trafikkarealet er betydelig redusert fra tidligere skisser. Se kommentarer på
innspill vedrørende Havnegata fra Futurum. Merknadene er delvis ivaretatt i

liftutleie og Aurora
LKAB ved

Tidligere innsendte innspill er delvis ivaretatt i planforslaget ved at

Området GF2 – Friområde ønskes avsatt til næring.

I overenskomst med Narvik kommune er det besluttet at området GF-2 skal

Bromsgård: Prinsipielt – forslått rundkjøring bør ikke tillates etablert i krysset Kongens gate, Tøttaveien.

Rundkjøringen i krysset Kongens gate / Tøttaveien er viktig med tanke på de

Trond Olsen

Ber om dagens løsning med T-kryss beholdes.

avsettes til Friområde. Merknaden tas ikke til følge.

overordnede trafikale grepene for hele prosjektet. Rundkjøringer sikrer

fremkommelighet, flyt og trafikksikkerhet. Merknaden tas ikke til følge.

Bromsgård: Sikkerhet i forbindelse med etablering av rundkjøring og vegareal nærmere hovedbygning.

DSB og fylkesmannen i Nordland er høringsinstans i forbindelse med

Det bes om at sikkerhet i forbindelse med bruk av Bromsgård som representasjonsbolig vurderes.

planarbeidet og er begge statlige myndigheter i forbindelse med sikkerhet,

Bromsgård: Detaljutforming av rundkjøring og adkomst. Det bes om at sikkerhetsmessige aspekter

Utforming og plassering av ny avkjørsel er fortatt med hensyn til

ivaretas og at estetiske forhold opprettholdes. Det bes i tillegg om etablering av bom / port.

samfunnssikkerhet og beredskap. Merknaden tas ikke til følge.

trafikksikkerhet for kjørende, syklende og gående samt estetiske vurderinger.

Løsningen er kvalitetssikret gjennom Trafikksikkerhetsrevisjon med sertifisert
trafikksikkerhetsrevisor i Statens vegvesen. For å berøre parken minst mulig
er det regulert støttemur langs sykkelveg med fortau og gjerde langs denne.
Det er gjennom planbestemmelsens § 11.4 vilkår om at området skal

istandsettes i samråd med grunneier og Narvik kommune. Merknaden er delvis
ivaretatt i planen.
Bromsgård: Kollektivknutepunkt og utnyttelse av Bromsgårdsparkens østlige del. Det forutsettes at
kollektivholdeplassen berører minst mulig areal tilhørende LKAB.

For å berøre parken minst mulig er det regulert støttemur langs sykkelveg med
fortau og gjerde langs denne. Det er gjennom planbestemmelsens § 11.4
vilkår om at området skal istandsettes i samråd med grunneier og Narvik
kommune. Merknaden er ivaretatt i planen.

Bromsgård: Offentlig park i Bromsgårdsparkens østlige del. LKAB ønsker ikke at området reguleres til
offentlig park og midlertidig rigg og anleggsområde, av hensyn til LKABs eiendomsrett av området.

Deler av Bromsgårdsparkens østlige del må benyttes som midlertidig rigg- og
anleggsområde ved bygging av brokonstruksjon og utvidelse av veganlegget.
All ferdsel og arbeider i området skal ta hensyn til parken. Omfanget av

Navn

Merknaden

Kommentar
arealbehovet vil vurderes særskilt i kommende byggeplan. Området vil bli
istandsatt etter anleggsperioden jmf planbestemmelse § 11.3 og 11.4.
Reguleringen til offentlig park er i tråd med kommunedelplan for

Narvikhalvøya (2011). Område for midlertidig rigg og anleggsområde er
redusert i revidert planforslag. Merknaden tas delvis til følge.
Havnegata:

Den nye adkomsten til verkstedområdet skal sikre en god adkomst til et viktig

slik at ny adkomst til Verkstedområdet berører så lite som mulig av LKAB sine områder.

utviklingsmulighetene for området. Vegens krav til linjeføring er førende for

Ber om at adkomst til verksted området må legges så langt mot boligområdet i Havnegata som mulig

utviklingsområde i Narvik. Adkomsten er utformet slik at den kan ivareta
arealbruken i området, vegen følger hovedsakelig vegløsningen i

Trekantplanen. Fortausløsningen mot Administrasjonsbygget er uendret og er
regulert i Trekantplanen. Merknaden tas ikke til følge.
Narvikfjellet, Forte

Område BN1 i Sleggesvingen: Ber om at det også i de nye planene vil legges til rette for en god

Planforslaget legger opp til en ny adkomst direkte fra den «nye» Sleggesvingen

Narvikgården AS

også at den planlagte gang og sykkelvegen på dette området bør legges så nært den nye Sleggesvingen

På grunn av stigningsforhold så kan sykkelvegen med fortau ikke flyttes

Narvik,

avkjøring fra «nye» Sleggesvingen til Narvikgårdens tomteområde mellom dagens jernbanespor. Mener
som mulig for ikke å ødelegge denne sentrumsnære og attraktive tomten.

til næringsarealet mellom jernbanesporene.

nærmere ny adkomst til Malmporten. Sykkelvegen med fortau er ett viktig ledd
i å sikre god adkomst for alle trafikantgrupper til Malmporten Handelspark.
Arealet avsatt til annen veggrunn reduseres slik at næringsarealet på
nordsiden av sykkelvegen kan økes. Merknaden tas delvis til følge.

Område SGT 15 – Mast i Kongens gate: For å nå nødvendig høyde for byheisen over bebyggelsen i

Statens vegvesen vil ta stilling til dette ved fremlegging av et konkret

reguleringsplanen. Det vil trolig være mulig å tilpasse plasseringen av denne slik at den verken hindrer

Merknaden tas ikke til følge.

Kongens gate og Dronningens gate vil det bli behov for en heismast i området som er markert SGT 15 i
trafikken eller parkering i den nye Kongens gate.

planforslag.

Når det gjelder jernbanelinjen og byggegrensen gjennom sentrum av Narvik så vises det til

Det er i planforslaget ikke lagt inn byggegrenser ihht Jernbanelovens §10. ifht.

Jernbanelovens §10, denne er meget streng og sier bl.a. at det skal være en byggegrense på 30 meter ut

Byggegrense 30 meter fra senterspor. Statens vegvesen har jobbet sammen

denne sonen 65 meter bred.

området. Jernbaneverket har bedt om et belte på 11m fra senterspor regulert

hver vei fra senter av jernbanelinjen, det vil si en sone med 60 meters bredde. Med dobbeltspor blir

En håndhevelse av dette vil legge store begrensninger på utviklingen av den sentrale tomten BN1 i

Sleggesvingen. Det må derfor fremforhandles en avtale med Jernbaneverket med mål og krav om at

Jernbaneverket holder seg innenfor dagens eiendomsgrense, eller maksimalt en bredde på 20 meter,

hva gjelder samlet trasebredde og byggegrense. Videre mener vi at det langs traseen må tas nødvendige
hensyn til sentrumsutvikling ved å legge traseen i kulvert/lokk gjennom sentrum av Narvik, i alle fall fra

og med driftsbanegården bak Bromsgård og til og med Sjømannskirken.

med Jernbaneverket for å avklare hvilke føringer de vil gjøre gjeldene for
til jernbaneformål.

Det er krav til detaljregulering for tomten BN1. Byggegrense for eventuell bygg
vil måtte avklares i denne.

Det er i denne planen ikke mulighet til å inkludere krav om bygging av lokk
over Jernbaneverkets spor. Merknaden er delvis ivaretatt i planforslaget.
Planforslaget er justert i henhold til avtale med Jernbaneverket.

NarvikregionensNæringsforening
(NRNF)

NRNF mener at på «Kollektivlokket» bør det reguleres inn forretning/næring i bygget slik at det f.eks.

Merknaden tas til følge. Det er tatt med i reviderte planbestemmelse § 7.13.

NRNF mener adkomsten til Parkhallen parkeringsanleggene i sentrum må være så enkle som mulig.

Som ett ledd i å redusere trafikken i miljøgatedelene av prosjektet så har

parkeringsanleggene «kollektivlokket» og Parkhallen.

sikrer god fremkommelighet dirkete fra Narviktunnelen via overgangssonen

kan etableres kiosk/cafévirksomhet og/eller annen mindre næring rettet mot reisende.

Ønsker derfor en enveiskjørt avkjøring fra Kongens gate (sør for Scandic Narvik) og inn til

adkomsten til Kommunegata og Parkhallen blitt flyttet til ny Demagbru. Dette
inn til miljøgaten. Dette sikrer en naturlig tilgang til parkeringsanlegget i

parkhallen fra samme overgangssone som øvrige parkeringsanlegg i Kongens
gate sør. Merknaden tas ikke til følge.

Navn

Merknaden

Kommentar

BN1 i Sleggesvingen. NRNF påpeker at det er mangel på næringsareal midt i sentrum og at det derfor

Planforslaget legger opp til en ny adkomst direkte fra den «nye» Sleggesvingen

sykkelveien må flyttes nærmere planlagt adkomst til Malmporten Handelspark slik også Narvikgården AS

På grunn av stigningsforhold så kan sykkelvegen med fortau ikke flyttes

ikke må legges unødvendige begrensninger på BN1 tomten i Sleggesvingen. Ber om at gang- og

bemerker i sine merknader. Ber videre om at reguleres for en god avkjøring fra den nye veien og inn på
denne tomten da både det og parkering er nødvendig for planlagt etablering av gondolheis.

til næringsarealet mellom jernbanesporene.

nærmere ny adkomst til Malmporten. Sykkelvegen med fortau er ett viktig ledd
i å sikre god adkomst for alle trafikantgrupper til Malmporten Handelspark.
Arealet avsatt til annen veggrunn reduseres slik at næringsarealet på
nordsiden av sykkelvegen kan økes. Merknaden tas delvis til følge.

Torvhallen. I tillegg til handikapplassene som er tatt med i planforslaget foreslår NRNF at det legges inn

Det blir lagt opp til et begrenset antall handikap parkeringsplasser inne på

annen torvhandel/næringsvirksomhet.

forbindelse med byggeplan. Det vil også bli parkeringsplasser utenfor

fire korttidsplasser langs hovedveien foran torvhallen slik at fortsatt blir mulig å drive fiskehandel og

torvet samt varelevering. Detaljplanlegging av dette området skal gjøres i

Kolflaathjørnet og Folkets Hus, disse parkeringsplassene ligger i umiddelbar
nærhet til torget. Merknaden er ivaretatt i planforslaget.

Jernbanelinjen mellom driftsbanegården og Sjømannskirken gjennom Narvik sentrum vil føre til en sterk

Det er i planforslaget ikke lagt inn byggegrenser ihht Jernbanelovens §10. ifht.

10. Slik vi oppfatter det vil det kunne bli innført en 60 – 65 meters byggegrense gjennom hele sentrum

med Jernbaneverket for å avklare hvilke føringer de vil gjøre gjeldene for

begrensning på sentrumsutviklingen dersom det innføres en byggegrense slik anført i Jernbanelovens §

og det vil føre til at man ikke får det kompakte og funksjonelle sentrum som man ønsker. Det vil også gi
begrensninger på tomten BN1 i Sleggesvingen. Det er nødvendig at det framforhandles en avtale med
Jernbaneverket slik at dagens eiendomsgrenser beholdes, eventuelt at det innføres en samlet

trasébredde og byggegrense på maksimalt 20 meter. Slik forslaget er vil Jernbaneverket legge beslag på
en svært sentral del av Narvik sentrum. Videre bør hele jernbanestrekningen fra driftsbanegården og til
og med Sjømannskirka legges i kulvert slik at ønsket sentrumsutvikling kan gjennomføres.

Byggegrense 30 meter fra senterspor. Statens vegvesen har jobbet sammen

området. Jernbaneverket har bedt om et belte på 11m fra senterspor regulert
til jernbaneformål.

Det er krav til detaljregulering for tomten BN1. Byggegrense for eventuell bygg
vil måtte avklares i denne.

Det er i denne planen ikke mulighet til å inkludere krav om bygging av lokk
over Jernbaneverkets spor. Merknaden er delvis ivaretatt i planforslaget.
Planforslaget er justert i henhold til avtale med Jernbaneverket.

Taxiholdeplasser. NRNF mener det må reguleres for taxiholdeplass utenfor hotellene Scandic Narvik og
Quality Hotel Grand Royal.

Det er i planforslaget lagt opp til at det kan etableres drosjesentral og

holdeplasser på kollektivterminalen. Det er regulert av på stigningslommer
foran Scandic og Grand hotell. Reguleringsplanen regulerer ikke holdeplasser

for drosje, dette styres av skiltvedtak i kommunen. Merknaden ivaretas delvis i
planforslaget.

Julegata/julebelysning Narvikregionen Næringsforening eier julegata som hvert år henges opp i en del
av lyktestolpene gjennom sentrum. For en del år siden ble det investert nærmere 700 000 kroner i

julebelysning i sentrum og det ble blant annet etablert spesielle strømuttak i flere lyktestolper. I
planforslaget er det en egen lysplan, julegata/julebelysning må innlemmes i denne.

Stiftelsen

Sjømannskirken i
Narvik

Sjømannskirka har sterke innvendinger til utforming av parkeringsplasser og adkomst til offentlig
parkering.

IN-tegninger i tegningshefte (vedlegg til plan) samt formingsveileder er

førende for detaljprosjektering av lysanlegg i byggeplan. Mulig integrering av
julegatebelysning må ses på i forbindelse med byggeplan.

Sjømannskirka har lagt ned et stort arbeid og kommet med en merknad i form

av et løsningsforslag der hele Kongens gate sør er omarbeidet, med flytting av
kollektivterminal og fjerning av parkeringshus og endringer i miljøgata.

Hensikten med forslaget og merknaden omhandler primært parkeringsareal til
Sjømannskirka og ønske om å flytte planforslagets inn- og ut kjøring til
parkeringshus og parkeringsareal ved Sjømannskirka.
Sjømannskirka ber om at man velger en annen adkomst til den offentlige parkeringen enn over deres
eiendom.

Planforslaget har vært igjennom en omfattende prosess i forhold til

trafikksystem og byutvikling som er godt dokumentert i planforslaget, og det

er ikke aktuelt å gjøre slike omfattende endringer som Sjømannskirka foreslår.
Statens vegvesen kommenterer derfor ikke forslaget utover dette.

Navn

Merknaden

Kommentar
Kommentarene under omhandler konkrete merknader ifht parkering og
ivaretagelse av Sjømannskirka.

Planforslaget som det foreligger regulerer hele området fra avkjøring nord for
Sjømannskirka til parkeringsområde med inn og utkjøring fra denne

avkjørselen. Når det gjelder plassering av adkomst så henger dette sammen

med planens formål om et trivelig og tilgjengelig sentrum og er et viktig grep
for å redusere biltrafikk inn i miljøgata. Det er også hensiktsmessig å legge
den så nært tunnelportal sør som mulig slik at en leder mest mulig trafikk
gjennom tunnelen og ikke gjennom sentrum.
Merknaden tas ikke til følge.

Sjømannskirka ønsker et større antall parkeringsplasser øremerket til Sjømannskirka.

I overenstemmelse med Narvik kommune er det gitt føringer om at alle

offentlig tilgjengelige parkeringsplasser skal være regulert offentlige og ikke
private (eksklusive). Det er derfor ikke regulert egne parkeringsplasser til
Sjømannskirka på det regulerte parkeringsarealet.
Statens vegvesen har i revidert reguleringsplanen regulert et større område til
parkeringsplasser på det offentlige parkeringsarealet nær Sjømannskirka.

Slik planforslaget nå foreligger er antall parkeringsplasser i gangavstand fra
omkringliggende områder etter Statens vegvesens oppfatning god. Til

sammenligning så har ikke Folkets hus tilsvarende parkeringsdekning.
Merknaden er delvis tatt til følge.
Som et avbøtende tiltak har Statens vegvesen, som Sjømannskirka også viser

til, innledet et arbeid med en landskapsplan / utomhusplan for Sjømannskirka
i den hensikt å ivareta Sjømannskirkas egenart og funksjon og å redusere de
negative virkningene veganlegget har på området. Dette er også ivaretatt i

planbestemmelse § 6.6. I dette arbeidet er det også sett på parkeringsplasser
innenfor egen tomt.
Ber om skjerming for støy og støv.

Ivaretatt i planen. Eventuell støyskjerming i form av støyisolerende vinduer
eller fasadetiltak vil ivaretas i byggeplan jmf. planbestemmelse § 5.5,
luftkvalitet er i varetatt jmf. Planbestemmelse § 5.6.

Ber om egnet lysanlegg for parkeringsplassen

Viser til dårlig drenering av overvann på Sjømannskirkas tomt etter at Sjøbakken ble bygget.

Ivaretatt i planen. T-tegninger i tegningshefte (vedlegg til plan), samt

formingsveilederen viser planlagt lysanlegg, detaljene for dette vil utarbeides i
byggeplan.

Navn

Merknaden
Krever at anleggsgjennomføring gjøres skånsomt og så kort som mulig.

Kommentar
Ivaretatt i planen. Problemer med overvann vil ivaretas i egen landskapsplan
for Sjømannskirka jmf. § 6.6 og i byggeplan.

Delvis ivaretatt i planen. Landskapsplan for Sjømannskirka jmf. § 6.6 vil gjelde
for utforming av sideareal til veganlegget langs Sjømannskirka. Bygge- og
anleggstid reguleres ikke av reguleringsplanen.

Steinar Hansen

Hagebakken 11

Ønsker en avklaring hvor renseanlegget av luften fra tunnelen vil bli plassert.

Hovedretningen for ventilasjon av tunnel er fra sør mot nord. Tiltak i

forbindelse med støv fra tunnel skal gjennomføres i henhold til gjeldene

håndbøker for ventilasjon i tunnel. Merknaden er ivaretatt i planforslaget (§5.6
Luftkvalitet) og skal følges opp i forbindelse med byggeplan.
Hagebakken er planlagt som tilførselsvei til Ofoten Museum og boliger i sørenden av

Dette vil følges opp i byggeplan. Det skal utarbeides en plan for avvikling av

slik trafikkøkning. Derfor må det være et krav i anbudsdokumentene at så snart innslaget i sør er utført

at dette er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Administrasjonsveien under anleggsperioden. Hagebakken er ikke i stand til eller prosjektert til å tåle en

trafikk jmf. Planbestemmelse § 5.2, fjerde kulepunkt. Statens vegvesen mener

må veiforbindelsen Administrasjonsveien reetableres.
Øystein Stene

Administrasjonsveien 6

Det må sikres at skader på bygninger som berøres av sprengning og anleggsvirksomhet forebygges, evt

Merknaden er ivaretatt i planforslaget jmf. Planbestemmelse § 5.2. Dette vil

Nødvendige tiltak må settes i verk for å begrense støy i områdene omkring tunnelåpningene.

Støyberegninger er gjennomført og tiltak skal gjennomføres i henhold til

erstattes.

følges opp i byggeplanfasen gjennom ytre miljøplan.

støyreduserende tiltak som er utredet i planforslaget. Merknaden er ivaretatt i
planen jmf planbestemmelse §5.5.

I ettersynsdokumentet brukes konsekvent ordet "gang- og sykkelveier" om de nye trafikkløsningene.

Det er i planforslaget lagt opp til bruk av egne sykkelveger med fortau der

Ved utformingen bør det for å unngå farlige situasjoner - anlegges egne sykkelbaner slik at syklister og

hovedtrafikken for gående og syklende forventes. Administrasjonsveien er ikke

fotgjengere holdes atskilt. Dette gjelder i hele byen og særlig i den nye Administrasjonsveien som er

en av disse veiene, her er det derimot regulert et eget fortau, noe det ikke er i

for syklister.

trafikksikkerhetsrevisjon for alle tiltak i prosjektet. Merknaden er delvis

planlagt som et rekreasjonsområde med benker og utsiktspunkter, og som også kan bli gjennomfartsvei

Ser også en fare for økt konsentrasjon av forurensing i arealene omkring tunnelåpningen.

dag. Sikkerheten er i varetatt gjennom tiltak i tråd med egen
ivaretatt i planforslaget.

Hovedretningen for ventilasjon av tunnel er fra sør mot nord. Tiltak i

forbindelse med støv fra tunnel skal gjennomføres i henhold til gjeldene

håndbøker for ventilasjon i tunnel. Merknaden er ivaretatt i planforslaget (§5.6
Luftkvalitet) og skal følges opp i forbindelse med byggeplan.

